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 Fahri SAKAL

 

Özet 
 

Tarih felsefesinin temel konularından biri geçmiş bu günü aydınlatır veya bugün geçmişi açıklar bahsi 

üzerinedir. Günümüzün sosyal kurumları, dilimiz ve folklorumuz büyük ölçüde geçmişin izlerini taşır. O halde tarih 

büyük ölçüde geçmişle bugün arasında sürekli bir etkileşimdir diyebiliriz. Bunu folklor ürünlerimiz ve dilimizdeki 

bazı kavramlar ve atasözleri üzerinden açıklamaya çalışıyoruz. 

Folklor ürünleri bir halkın geçmişinin günümüzdeki izlerini içinde saklarlar. Menkıbe, destan, tarihi 

fıkralar, atasözleri ve deyimler tarihte yaşanmış olayların ipuçlarını verirler. Devletler ve iktidarlar bazı nahoş 

gerçekleri arşive koymayı istemeyecekleri ve hep kendilerini haklı çıkarmayı amaçlayacakları için bu durumda 

halkın dilindeki olaylar ve zihniyetler, inkâr edilmek istenen gerçeklerin su yüzüne çıkarılmasında alternatif kaynak 

olarak önem kazanırlar. 

 

Anahtar kelimeler: Folklor, Tarih, Tarih metodolojisi, etnografya, atasözü, destan, menkıbe, halk 

müziği, türküler… 

 

Abstract 

 
One of the basic issues of philosophy of history is about the thesis either the past brighten to-day or to-day 

explains the past. The social institutions of today, language and folklore largely bear the imprint of the past. Then 

we can say that the history is a continuous interaction between the past and today. We are trying to explain this by 

studying on our folklore products, on some concepts of our language and proverbs. 

The folkloric materials are signs of history of a society at present. The epics, historical anecdotes and 

proverbs give clues of historical events. Even folk music‟s and names can help a researcher if the research has 

ability to evaluate them. As known, some times the statesmen evade some documents, which may contain unpleasant 

information, to be put on the shelves of archives. In this case, the folkloric material can be very vital source of 

documents for a researcher to find out a historical event. 

 

Key Words: Folklore, history, methodology of history, ethnography, proverbs, epic, saga, folk music and 

folk song... 
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GİRİŞ 

 

Türkiye‟de tarih felsefesi henüz rüşeym halinde olduğu için bu alandaki bazı konuları 

sıfır kültür seviyesindeki insanlara anlatır gibi açıklamak gerekiyor. Hatta bazı arkadaşlar tarih 

felsefesine soğuk bakarak, bu işin tamamen bırakılmasına meyillidirler. Hâlbuki tarihin genel 

yorumu ve değerlendirilmesi olarak gördüğümüz tarih felsefesi hem geçmişin hem de 

günümüzün daha iyi anlaşılması için gereklidir. Günümüz kültürünü oluşturan geçmişi iyi 

öğrenmek günümüzü anlamak için yeterli midir? Geçmişi günümüzle kıyaslayarak çok yönlü 

bir şekilde değerlendirmek ve diğer sosyal bilimlerin de yardımıyla mazi, hâl ve istikbal 

hakkında ayrıntılı bir tarih kültürü veya felsefesi oluşturmak hem maziyi hem de günümüzü iyi 

anlamanın olmazsa olmazlarındandır. “Geçmiş bugünü aydınlatır”1 diyen G. M. Trevelyan ile 

“bugün geçmişi aydınlatır”2 diyen Marc Bloch arasında bizce hiçbir fark yoktur, en azından 

varsa da teferruattır. Çünkü aydınlık hiçbir zaman tek taraflı işlemez, bir istikametteki aydınlık 

diğer istikametin de aydınlatılmasına katkı sağlamaktadır. Bazen bugünün verilerinden 

hareketle geçmişi daha iyi anlarız, bazen de geçmişten iz sürerek bugünün açıklanamayan 

esrarına vakıf olabiliriz. Bu zamana, zemine, şartlara ve belgelerin keyfiyet ve kemiyetine göre 

bir durumdur. 

 

Tarihî dönemlerin günümüze etkisi her halde anlatılmaya ihtiyaç duyulmayacak bir 

konudur. Hâl mazinin sonucu ve istikbalin de sebebidir. İlliyet bağını bu açıdan takip edenler 

tarihteki sürekliliği bütün ayrıntılarıyla göz önüne serebilirler. Biz bu yazımızda bugün ile 

geçmiş arasında bazı bağlara dikkat çekerek, hangisinin diğerini aydınlattığını tartışmasına 

girmeden aralarındaki rabıtaya dikkatlerimizi çekip bu minval üzere bazı düşünceler serd 

etmeye çalışacağız. 

 

FOLKLOR VE KÜLTÜRDE YAŞAYAN GEÇMİŞ 

 

Tarihteki yaşanmışlıklar toplumların gündelik hayatında alışkanlıklar olarak uzun 

yıllar yaşayabildiği için birçoğu günümüze kadar gelebilmektedirler.  Gelemeyenler de 

toplumların hafızasında türlü edebi veya folklorik malzeme olarak yaşamakta, iyi bir araştırıcı 

bunlara dikkat ederek hem onların tarihi oluş arka planını hem de günümüzdeki kültürel 

değerini açıklayabilmektedir.3 Daha önce yazmış olduğumuz makaleden bazı örnekleri 

hatırlatarak bu konuya girmek faydalı olacaktır. 

 

Tarihin sözlü kaynakları insanlığın binlerce yıldan beri süzülüp gelen tecrübe ve 

hatıralarıdır. Bunlar usta tarihçiler ve sosyal bilimcilerce doğru değerlendirilir ve 

yorumlanırsa, tarihî olgular daha iyi açıklanır, bazı karanlık noktalar aydınlatabilir. Taş 

devirlerinden günümüz medeniyetine ulaşana kadar insanlığın şahidi olduğu ve yaşadığı nice 

olgular vardır ki, hafızalarda iz bırakmış, fikirlere ve zihniyetlere tesir etmiş, yeni gelişmelerin 

sebebi olmuşlardır; bunların neticesi olarak da atasözü, deyim, terim, mani, ninni, destan, 

menkıbe v.s. adlar altında anılan sözlü eserler ortaya çıkmıştır. Bunlar tarihte insanlığın 

yaşadığı ve unutamadığı bazı fikir ve hadiselerin günümüze kadar yaşamış hatıraları olarak 

dilimizde ve hafızamızda korunmaktadır. Zamanla halk muhayyilesi tarafından süslenerek 

                                                 
1 Leon – E. Halkın, Tarih Tenkidinin Unsurları, (Çev. Bahaeddin Yediyıldız) TTK Basımevi, Ankara 1989, s. 134-

135.  
2 A.g.e. s.136-137. 
3 Fahri Sakal, “Folklor Ürünlerinin Tarih Araştırmalarında Kaynak Olarak Kullanılması” Milli Folklor, S. 77, 

2008, s. 50-60. 
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geliştirilmiş ve içine gerçek dışı bilgiler de katılmıştır. Bu sebepten dolayı bunları bazı 

tarihçiler kullanmamak eğilimindedirler.  Bu konuda Abdulkadir İnan‟ın gayet güzel bir 

tespitini hatırlatmak istiyoruz:4 “Yazılı vesikalarla halledilmesi güç olan bazı meseleler, 

etnografya ve folklor bakımından tetkik edildiği zaman aydınlatılabilir.” Araştırmacı burada 

“darısı başınıza” deyiminin eski Türklerdeki Şamanizm panteonundaki tanrılara yapılan saçı 

merasimiyle ilgili olduğunu da kaydediyor. M. Fuat Köprülü ve Osman Turan‟dan günümüz 

tarihçilerine kadar birçok kişi bunların gayet dikkatle kullanılması halinde tarihe konu olan 

olgunun cereyan ettiği devirdeki halkın anlayış ve hissiyatını ortaya koymadaki öneminde 

hemfikirdirler. Bahaeddin Yediyıldız5 da “halk rivayetlerinin şaşılacak derecede tarihi 

realitelerle bağdaştığını” ve bu sebeple bunlara “inanmak zorunda” olduğumuzu belirtmiş, 

bunların “asla olmayan uydurma inançlar” olmadıklarını söyleyerek şu görüşü ifade etmiştir: 

“Bunlar belli ölçüde tarihi realiteleri aksettirmektedirler. Toplum incelemelerinde, bu 

malzemenin sadece folklor araştırıcıları tarafından değil, sosyolog, tarihçi vb bütün sosyal 

bilimciler tarafından nazarı dikkate alınması mecburiyeti vardır”. Bahaeddin Yediyıldız‟ın ve 

diğerlerinin bu görüşlerine karşılık, Lord Raglan halk içinde anlatılan olayların kaynaktan 

uzaklaştıkça güvenilmezliğinin arttığını, mesela dördüncü el tanıklıkların gerçekliğine, eğer 

başka kaynakla desteklenmiyorsa kimsenin inanmayacağını belirtmiştir. “Halk hafızası” denen 

şeyin en fazla yüz elli yıl olabileceğine inanan araştırmacı, bunu aile geçmişindeki bilgilerin 

hatırlanma oranlarıyla test ederek ileri sürmüştür. Ona göre, “tarihsel gerçekler öyle hızlı 

unutulmaktadır ki, gelenek biçiminde hatırlananların tarih sayılmasının anlamsız olduğu 

görülmektedir”.6 

 

Gerçekten bazı dönemler veya olaylar için elimizde yeterli yazılı belgenin 

bulunmaması veya türlü sebeplerden dolayı belirli güç odaklarının yazılı belgeleri 

yönlendirmeleri mümkündür. Hâlbuki tarih sadece muktedirlerin, mümtazların ve devletli 

takımının hikâyesi değildir. Her sosyal zümre yaşanan olaylara kendi penceresinden bakar. 

Birilerinin çok lehine olan gelişmeler bazen diğerlerinin mahvına sebep olabilmektedir. Hâkim 

güçlerin resmî arşivleri yönlendirme iktidarı karşısında halk sadece yaşadığı acıları yazılı veya 

sözlü ürünler halinde yaşatma eğilimindedir. Söz konusu olaylar yakın dönemi ilgilendiriyorsa 

bu takdirde sözlü tarih çalışması ile mağdurların sesleri tarihin ilgi alanı içine alınabilir. Uzak 

dönemlerin olayları ise halkın hafızasında nesilden nesile aktarılarak zaman içinde destan, 

mani, ağıt, atasözü vs. folklor ürününe dönüşür. Böyle hallerde sözlü tarih veya folklorik 

ürünler imdadımıza yetişir. Eski Türklerin tabiriyle “karabudun”(avam) arşiv tutmaz, yığınlar 

bilgilerini hafızalarında saklar. Şahıs veya aile anıları üçüncü veya dördüncü nesle doğru 

unutulmaya başlasa bile, umuma mal olan bilgilerin bazıları folklor ve halk edebiyatı 

ürünlerinde izlerini bırakırlar.  

 

İşte tarihçiler bu sebep ve durumlardan dolayı tarihe yardımcı bilimleri iyi bilmeli ve 

özellikle halk edebiyatı ve folklor eserlerini bütün ayrıntılarıyla titizce inceleyerek buldukları 

örnekleri ciddi bir şekilde tahlile tabi tutmalıdır. Biz bu konuda Türkiye'de bir ihmal ve metot 

yetersizliği görüyoruz. Gerçi burada asıl sebep, arşiv vesikalarının henüz incelenmemiş 

olmasıdır. Arşivinde milyonlarca vesika bekleyen ve o vesikalarda çok yoğun bilgilerin 

bulunduğu bir ülkede tarihçi sanki bazı sözlerle veya ninni-mani gibi örneklerle 

ilgilenmemeliymiş gibi bir genel kabul hissedilmektedir. Hâlbuki bunlarla ilgilenmek, arşiv 

çalışmalarını ihmal etmeyi gerektirmeyeceği gibi, vesikalardaki bazı zoraki veya gönüllü 

                                                 
4 Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, Ankara 1987, s.194 
5 Sakal, s. 51 
6 Sakal, s. 50-54 
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saptırmalar karşısında doğruyu kestirebilmek için alternatif yorumlar yapabilme imkânı da 

verebilir. Meselâ, her gelen yeninin eskiyi kötülemesi gereğinden hareket eden inkılâpçı 

Türkiye tarihçiliği, Osmanlıyı bütün gücüyle karalamaya çalışmasına rağmen, halk 

"Osmanlı"yı ve "Osmanlılığı" bir ahlâk ve terbiye, bir vakar ve ciddiyet, bir namus ve fazilet 

abidesi olarak görmüştür. Kızına terbiyeli ve namuslu olmasını ihtar etmek için birçok annenin 

"Osmanlı ol"7 diye çıkıştığını veya oğluna ağır başlı, asil ve vakur kadınların "Osmanlı kadın" 

kabul edildiğini ve halk türkümüzün "kız nişanlın geliyor, Osmanlıca yürü" ikazını veya 

“Annesi Osmanlı duymadan sezer” ifadesinin anlamını tarihçi çok iyi değerlendirmelidir.  

 

Tabii, bu örneklerin övdüğü Osmanlı gerçeğinin burada anlatıldığı şekline dikkatli ve 

bilimsel tarih metotçuluğu açısından gelecek itirazlara da saygı duyuyoruz. Bu bağlamda tam 

aksi görüşlere de yer verilebilir: Osmanlı resmî ideolojisi, kendisini “cahil”8 halka bütün 

yönleriyle müspet olarak tanıtıp kabullendirmiş olabilir. Bütün bunlara rağmen bazı 

yörelerimizde Osmanlı‟nın aleyhinde söz ve inançların varlığını da biliyoruz. Tarafsızlık 

anlayışı gereği bir araştırıcı bu iki görüşü birden akılda tutmalı ve her iki cihetten bilgi ve 

belgeleri değerlendirmelidir. Gerçekten Osmanlı‟nın “şalvarı şaltak” olduğunu da anlatan 

fikirler de vardır ki bunları aşağıda dikkate alacağız. 

 

Karadeniz Bölgesi'nin birçok kesiminde halk arasında, çok eski çağların "cinibiz 

zamanı" çok zeki ve kurnaz kişilerin de "cinibiz akıllı" olduğu kabul edilir. Biz buradaki 

"cinibiz "in Ceneviz‟den bozulma bir ifade olduğunu düşünüyoruz. Karadeniz'in kuzey ve 

güney kıyılarında Türklerden önce muhtelif yerlerde Ceneviz kolonilerinin bulunduğu 

malumdur. “Cinibiz zamanından kalma” ifadesi Ceneviz koloniciği döneminden kalma 

anlamında kullanılıyor olmalı. "Cinibiz akıllı" deyimi ise, o insanların ticarî zekâ ve hilelerinin 

halk arasında bize kadar gelmiş izleri sayılsa gerektir. 

 

Türk halkı kendisinin şarklı kültür içinde ticarete çok yatkın olmadığını, özellikle bir 

kapitalistler zümresinin oluşmama sebeplerini iktisat tarihçilerinden daha iyi anlatmıştır. 

Batılının iktisadî-ticarî anlayışını "mal bulmuş Mağribî gibi saldırmak"9 benzetmesinde 

özetlerken, Orta Doğu halkının atıl iktisat anlayışı için de, yarı felsefî ve tasavvufî bir esnaf 

ahlâkını anlatmak amacıyla, servetin ve nasibin peşinde "mal bulmuş Mağribîler” gibi koşmak 

yerine, "Nasibimse gelir, Hind'den Yemen'den/ Nasibim değilse ne gelir elden" diyerek pısırık 

ve atıl bir ekonomi anlayışı sergilediğini göstermiştir. Ancak coğrafî keşifler öncesinde İpek ve 

Baharat Yolu gibi eski dünyanın ticaret yollarının Ortadoğu‟nun gelişmişliğine ne kadar 

olumlu katkı sağladığını anladıklarını da belli etmiştir.10 Başka bir Türk atasözü de “Zenginlik 

bir köpektir, ne zaman kimin kapısında üreceği bilinmez” derken aslında çok şey 

anlatmaktadır. Zenginliğe hem negatif bir anlam ve mahiyet yüklenirken, hem de çalışmakla 

kazanılmayan, tesadüflerle veya insanın pasif olduğu bir kadercilik algısıyla açıklandığı, ya 

Hind‟den Yemen‟den tesadüfen birilerinin kapısına gelen veya “mirî” kaynaklı bir durum 

olarak sunuluyor. Açıkçası burada Ülgener‟in sözünü ettiği “iktisat ötesi” bir dünya görüşü ile 

                                                 
7 Mesela bu satırların yazarı olarak biz vaktiyle annemizden bu tür uyarıları almıştık! 
8 Tarihi dönemleri idealize etme hastalığı olanların hilafına, o çağlarda Türk toplumunda kitap edinme, kütüphane 

kurma ve okuma alışkanlığı çok zayıftı. Bu konuda bak. Fahri Sakal, “Osmanlı Ailesinde Kitap” Osmanlı C.11,Yeni 

Türkiye yayınları Ankara 1999, s. 732 v.d. 
9 Bu ifade batılıların bir yerde mal bulunca büyük bir şevkle, hatta azgın bir yağmacılık arzusuyla saldırısını anlatır 

ve içinde kınayıcı bir anlam gizlidir. 
10 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi diğer güzel örnekler için bak. Sabrı F. Ülgener: İktisadi Çözülmenin Ahlâk ve 

Zihniyet Dünyası, Der Yay., İst., 1981; İslâm Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlâkı, Der Yay., İst.,  1981; 

Darlık Buhranları ve İslâm İktisat Siyaseti, Mayaş Yayınlan, Ankara 1984. 
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karşı karşıya kaldığımızı anlıyoruz. Sermaye kültürünün henüz oluşmadığı o pre-kapitalist 

dönemin tipik servet karşıtı tavrı burada kendisini göstermektedir. Zenginlik hem olumsuz bir 

haldir, hem de çalışmakla kazanılmayan bir nesnedir. Türk iktisat tarihi ve iktisadî çöküşünün 

açıklanması herhalde bu zihniyetlerin çok iyi tahlili ile daha mükemmel yapılabilecektir.  

 

Bir başka ticaret tarihi örneği de "Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan 

olmak"tır. Dimyat'ın coğrafî konumu bu sözün anlamını iyice açıklamamıza yardımcı 

olmaktadır. Nil deltasında bulunan bu şehrin coğrafî keşiflerden önceki dünya ticaret yollarının 

Ortadoğu'dan geçtiği dönemdeki önemli transit ticaret merkezlerinden ve pirinç pazarlarından 

biri olduğunu bu sözden anlıyoruz. Ancak bu söz bize ikinci bir şeyi de öğretmektedir; coğrafî 

keşiflerden sonra Dimyat ticarî konumunu yitirmiş, oraya pirince gidenler elleri boş olarak 

dönmüşlerdir. Daha açıkçası bu söz Ortadoğu‟nun ve İslam Dünyası‟nın iktisadi çöküşünde 

İpek ve Baharat yollarının sükûtunun ne kadar öldürücü bir darbe olduğunu görüyoruz. Bu 

darbeyi bölgeye coğrafî keşifler sonrası gelişmeler vurmuştur. Dilimizdeki diğer bir deyim de 

coğrafî keşiflerden sonra Asya'daki kara ticaret yollarının nasıl tenhalaştığını, insanların ne 

kadar fakirleştiğini anlatan en güzel örneklerden sayılmalıdır: "Kuş konmaz kervan 

geçmez".11   

 

 Türklerin iktisat anlayışını Ülgener‟ci mantıkla açıklayacak bir deyim de çevresini 

şaşırtacak kadar hızla zenginleşenler için uydurulan “Tanrı yürü ya kulum demiş” ifadesidir. 

Burada, her zaman gördüğümüz, bireyi etkisizleştiren ve biraz da yok sayan, her şeyi Allaha ve 

devlete havale eden tarih ve toplum felsefemiz karşımıza çıkmaktadır. Fenafillâha ve 

fenafiddevleye12 uğramış zihniyetin ekonomi anlayışına göre insan “çalışmış da zengin 

olmuş” diye anılmaz. Allah ya “yürü kulum” demiş olmalı veya kişi “mirîden mal”ı götürmüş 

olmalı. “Çaldımsa da mirî malı çaldım” ve benzeri sözlerimiz bu kabil tarihi hastalıklarımızın 

dilimizde ve folklorumuzdaki belirtileridir. Burada görüldüğü gibi bizim kültür dünyamızda 

servet sistemli ve ısrarlı bir meslekî çalışma ve zahmet (alın teri) ile kazanılan meşru bir değer 

olarak algılanmayabiliyor. Servetin kaynağı belirsizdir, kişi bu noktada atıl vaziyettedir. Servet 

ya Tanrı vergisidir veya devletlû taifesinin ihsanıdır veya Hind‟den- Yemen‟den gelen ve 

kader ile kısmet ile açıklanan bir olgudur. Bu kader ve kısmette de insan son derece atıl 

haldedir. Kader- takdir- mikdar üçlüsü etrafında bir iktisat felsefesi söz konusudur. Kader 

alnımıza yazılandır ve Allahın takdiridir, o kadarı meşru miktardır ve fazlası gayri meşrudur. 

Servet kader ile açıklandığı için kimin kapısına ne zaman uğrayacağı meçhuldür.  

 

Servet ile ilgili felsefe böyle tesadüflere, kadere ve talihe bırakılınca servet kazanmak 

için yapılacak çalışmalar kapitalist ve burjuva ahlakına sahip olan kültürlerdekinden çok 

farklıdır. Azimli ve kararlı bir çalışma ile kazanılan meşru bir değer değildir servet. 

Dolayısıyla servet kazandıran meslekler de meşruiyetini büyük ölçüde kaybetmektedir. İşe, 

mesleğe ve kazanca yönelik anlayışlar itibarsızlaşmaya başlar ve işyeri anlamındaki kârhane 

bizde kerhane olarak en itibarsız iş derekesine indirilmiştir. Dahası iktisadî işler kirli işler 

sayılır ve en aşağıdakilerle bırakılır ki bir İslam devletinde en aşağıdakilerin gayri Müslimler 

olduğunu ifadeye gerek yoktur. Hafız, Sadi ve Kınalızade gibi şark fikir adamlarında, iktisadî 

                                                 
11 Gerek Dimyat ile ilgili olan gerekse ikinci söz coğrafi keşiflerin ne kadar önemli olduğunu bize yıllarca 

anlatamamış. Bize bu olayın önemini ünlü bir Fransız tarihçisi göstermiştir: Fernand Braudel, Akdeniz ve Akdeniz 

Dünyası I-II, Eren Yay., İst., 1989 ve 1990. Tabii bu sözleri böyle açıklama fikri Braudel‟in değil, F. Sakal‟ındır. 

Zaman içinde meslektaşlarımızın eleştirileriyle ya kabul veya reddedilecektir. 
12 Tasavvuftaki fenafillah‟tan hareketle aynı espri içinde kullanmak üzere fenafiddevle‟yi biz kullandık. Daha önce 

başka bir araştırıcı bu anlamda bir adım attı mı, bilmiyoruz. 
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faaliyetin ne kadar gayrimeşru olduğuna dair bilgiler yaygındır. “Eğer biz ticaretle müştagil 

olursak saltanat ve imareti kim eylesün ve kisb ve ticaret ehli olanlar niye meşgul olsunlar, 

zinhar bunun gibi ef‟al-i deniyye ki senin denaet-i asıl ve nesebine delalet eder minbadi bize 

ilam etmiyesin.”13 Bu zihniyet iktisadî hayatta hep tâcdârânı överken hiç bâçdârânı 

övmemiştir.14 Dolayısıyla isimler ve unvanlar verilirken insanlar hep soyu sopu ile övünmüş, 

mesleği ile övünen pek görülmemiştir. Bunun neticesi bizde hep falanca oğlu filanca bey 

olmakla övünülüp isimler ona göre seçilirken, daha esnaf olan toplumlarda, mesela 

Ermenilerde isimler hep birer meslek gösterir. Kuyumcuyan, kazancıyan, bakırcıyan, terziyan 

vs. Çok manidar bir örneğimiz, herhalde bir mesleksiz Ermeni neslinden olan dolayısıyla 

mesleksizliği affedemedikleri için bunu ismi ile ölümsüzleştirdikleri Artin Boşgezenyan‟dır.15 

Bu kadar mesleği olan ve iktisadî hayatı adeta genlerinde yaşayan bir halkın markaları da 

olması yadırganmamalıdır. XX. Yüzyılın başlarında koskoca Osmanlı İmparatorluğunun bir 

markası yok iken, devleti ve istiklali bile bulunmayan Ermenilerin Serkisof, Nacar ve Türkiye 

için üretilen Devlet Demiryolları gibi kalitesiyle herkesin takdirini kazanan köstekli saat 

markaları bulunması her şeyi açıklamaktadır. 

 

Bu tür sözler, tefsire gerek duyulmayacak kadar açık olduklarına göre, bunları kısa 

yorumlarla ve konularına göre tasnif edilmiş olarak veriyoruz: Yukarıdaki ticaret ile ilgili 

örneklere son vermeden önce "asılırsan Frenk sicimiyle asıl" sözünü de hatırlatmak istiyoruz. 

Bu söz herhalde şarkın şallarını, ipeklerini ve "Hint kumaşlarını" "bulunmaz" eden batının 

sınaî ürünlerinin kalitesini anlatmak için güzel bir örnek olabilir.16 

 

Bu iktisat ötesi iktisadî yapı insanların tarihte olduğu gibi günümüzde de gündelik 

hayatını ve kültürünü nasıl etkilemiştir? Bu soruya verilecek cevap işte tarihin bugünü 

açıkladığını ve bugünün de tarihi anlattığını en güzel şekilde göstermektedir.  

 

Türkiye'nin etnik yapısının doğurduğu grupların birbirine bakışlarını gösteren sözler 

ve deyimler de hayli kabarıktır. Osmanlının kozmopolit İstanbul aydınları ve medrese 

eğitiminin Türkmenlikten kopardığı “mollalar”, "Türk" adını tahkir için kullanırlarken, onların 

indinde millî adımız "idraksiz"liği çağrıştırıyordu. Ancak bazı aydınlarımızdaki bir yanlış 

kabulü de burada düzeltmek istiyoruz. Osmanlı‟daki “Etrak-ı bi idrak” gibi ifadeler Türk 

etnisitesini değil, kısmen köylüleri ve özellikle göçebeleri kastediyordu. Fatih 

Kanunnamesi‟nde “Türk veya şehirlü” ibaresi birkaç yerde geçmektedir. Aynı ayrım halk 

şairlerinde bile görülmüştür. Âşık Nuri Osmanlı yakın coğrafyasında tanınan milletlerin 

dilberlerini anlatırken sıra Türklere gelince “Türkün dilberidir gayetle inat/ Şehir dili bilmez, 

lisanı kubat/ Kelamında eder Türklüğün ispat/Hayvan gibi gözün diker samana” ifadelerini 

kullanmıştır. Burada Türk etnisitesinin kast edilmediği, köylü veya göçebeden bahsedildiği 

şiirin devamından bellidir: “Şehir dilberi gayet ser-firaz/Bir hüsn-i dakiktir bulmaz inkıraz.”17 

Bugün hâlâ Samsun'un Alaçam ilçesi köylerinde Türkmenler için "Allah‟ın Türkmeni" ifadesi 

kullanılırken, öyle bir vurgulama yapılır ki, sanki "Allah‟ın dağlısı, görgüsüzü" 

kastedilmektedir. Biz bunu o yöreden tanıdık kişilerin ağızlarından bizzat duymuş 

                                                 
13 S. F. Ülgener, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, s.55 
14 Bâcdaran üretenlerdir, tâcdaran ise kese kese altınlarla yazar ve şairlere kendileri için medhiyeler ve fahriyeler 

yazdıranlardır. Övgüyü yazdıran, dolayısıyla tarihi hükümlerimizi yönlendiren o altınlar olmalıdır. Tabiatıyla 

altınların dışında korku faktörü de unutulmamalıdır. 
15 II. Meşrutiyet Devrinde Osmanlı Parlamentosunda mebus. 
16 Bu yazıdaki atasözleri ve deyimler için bak. Milli Kütüphane Başkanlığı, Türk Atasözleri ve Deyimleri C. I ve C. 

II, Milli Eğitim Basımevi, İst. 1993. 
17 Sakal, s.77 
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bulunuyoruz. Yine Samsun ve Rize yörelerinde “oğuzluk” ve “yoğuzluk” ifadeleri 

görgüsüzlük ve yobazlık anlamında kullanılmaktadır. Bunlar “yobaz”dan bozma mıdır, yoksa 

halk dilinde Türkmenliğin alçaltılması geleneğinin bir devamı mıdır? Araştırılmaya muhtaç bir 

konudur. Giresun‟un bazı yörelerinde de “açgözlü” anlamına gelen bir “gınuk” kelimesi vardır 

ki, bu herhalde Selçukluların boyu olan Kınık olmalıdır. 

  

Toplumların tarihi, kültürlerinin her ayrıntısını etkilemiştir. Bunun bir örneğini Fahri 

Sakal‟ın çocukluğunda arkadaşları ile oynadığı bir oyun vermektedir: Oyuncular iki tarafa 

ayrılır. Birbirlerinden uzağa iki taş dikerler ve o taşlara “kale” derler. Her grup kalesini korur. 

Ancak kalelere saldırılmaz. Bir kişi kaleden uzağa doğru kaçar. Buna “dağa çıkmak” denir. 

Dağa çıkanı diğer gruptan bir kişi kovalar. Kovalayan dağa çıkana parmağının ucu ile 

dokununca “vuruk” diye bağırır. Vuruklar “yesir” sayılır. Vurulmadan kalesine dönebilirse, 

tekrar dağa çıkıp karşı taraftan bir kişiyi vurma hakkı kazanır. Sonra karşı taraftan bir kişi dağa 

çıkar ve bu bir tarafın askeri bitene kadar sürer, önce askeri biten, diğer bir ifadeyle bütün 

elemanlarını “yesir” veren tarafın kalesi diğer tarafın eline geçer ve oyun biter. Şimdi 

anlıyoruz ki buradaki yesir, aslında esir olmakmış. Bu “yesir oyunu” Türk tarihindeki 

savaşların adeta sahnelenmesidir. Ancak “dağa çıkmak” ifadesi Osmanlı‟nın son yıllarındaki 

asayişsizlikleri ve dağa çıkan eşkıya hikâyelerini de hatırlatıyor. 

 

Şehir ve entellüktüel hayatın da tarihi dönemlerin uygulamalarından etkilendiğini veya 

o uygulamaların izini taşıdığını gösteren örneklerimiz de vardır. Türkiye‟de modern tıp tahsili 

önce askerî tıbbiyede başlamış, hatta sivil tıbbiye kurulunca öğrenciler askeri öğrencilerce aynı 

sınıflarda okumuş ve aynı askerî eğitimi –en azından törenler ve selamlaşmalar konusunda- 

almışlardır. Bunun günümüz Türkçesine bir hastane deyimi olarak “taburcu olmak” fiilini 

bıraktığını görüyoruz. Hastasını tedavi eden askerî doktor gelir ve “yarın taburcusun” der… O 

kültür içinde yetişen sivil doktorlar da aynı dili kullandığı için biz günümüzde bebekleri bile 

hastaneden “taburcu” ediyoruz. 

 

Halk adetlerinin, inançların ve sair geleneklerin milletten millete geçişleri hakkında 

ilginç bilgilere sahibiz. Aslında Çince kökenli bir kelime olan baqşı‟nın Asya ve Avrupa‟da 

nasıl onlarca dile geçtiğini, din ve kültür terimi olarak toplumlararası bir ortak bağı nasıl 

oluşturduğunu, özellikle Türk – Macar milletlerinin kültürel yakınlığının sözlü belgesi 

olduğunu görebiliyoruz18.  Aynı şekilde biraz daha uzak da olsa Almanlarla Türkler arasında 

erken tarihi çağlardan kaynaklanan bir etkileşimin izlerini bazı sayı adlarında görüyoruz. 

Türkçe‟deki seksen ve doksan kelimeleri herhalde Türkçe sekiz, Almanca zehn (on)‟dan 

müteşekkil sekizXzehn ve dokuzXzehn (ikincisi Türkçe‟deki ses uyumundan dolayı doksan 

olmuş) kelimelerinden türemişlerdir. Buna benzer bir örnek “kajak” kelimesidir. Almanca 

sözlüklerde “Eskimo kayığı” olarak açıklanır ve kayak olarak okunur. Kuzey Sibirya‟ya doğru 

gitmiş bazı Türk boylarının kuzey dillerindeki etkisi olduğu görülüyor. 

 

Şu sözler de tarihi realitelere ne kadar uygun dur: "Akıl Frengistan'da Saltanat Âl-î 

Osman'dadır.” Bazı tarihi gerçekleri bundan daha iyi kolay kolay anlatamazdık. Doksan Üç 

harbi yıllarında Rusların işgaline uğramış yörelerimizde halk şairlerimizin diline ve sazına 

konu olan o acılı yıllarla ilgili pek çok örnek vardır: “Benî asferdir bilin Urusun adı, orman 

yabanisi balıkçı nesli” sözü Rusların sarışınlığını ve atalarının nehirlerde balıkçılık yaptığını 

anlatıyor ki, bu bilgi tamamen doğrudur. O malum 93 Harbi için başlatılan seferberlik,  halk 

                                                 
18 Nemeth, Julius, “Das Wolga Bulgarische Wort baqşı „gelehrter herr‟ in Ungarn” İslam Tetkikleri Enstitüsü 

Dergisi C.V, S.1-4, 1973, s. 165-170. 
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şairlerine “Asker olanın tebdili şaştı, seneler içinde illa bu sene, seneler içinde kanlı bu sene” 

mısralarını söyletmiştir. I. Dünya Harbi için yapılan seferberlik esnasında “Seferberlik geldi, 

âlem de şaştı/ Çantasını alan dağlara kaçtı” ifadesi de resmi tarih literatürüne girmemekle 

birlikte, asker kaçaklarının Anadolu‟da nasıl bir terör estirdiklerini bilenlerin aşina olduğu bir 

gerçektir. Bir halk Türküsünün şu mısraları ise bizce ciltler dolusu tarih kaynağı kadar bilgi 

sunmaktadır: “Yemen yolu çukurdandır./ Karavanam bakırdandır./ Zenginimiz bedel verir./ 

Askerimiz fakirdendir.” Türk askerlik uygulamalarını ve özellikle “bedel-i askeri” gerçeğini 

anlatmak için daha ne desin ki? Bu konuda folklor ve sözlü tarih derlemeleri yapılması 

gerekmektedir. Zira halk arasında binlerce “seferberlik hikâyeleri”, “inkılâp hikâyeleri”, “Tek 

Parti Devri hikâyeleri” ve “Demirkırat hikâyeleri”  yaşamakta, ancak bunları bilen nesil yavaş 

yavaş aramızdan ayrılmaktadır. 

 

Biz şeriye sicillerinde devamlı gördüğümüz "mütevelli" ve "vâsi"lerin yolsuzluk yapıp 

yapmadıklarını hep düşünmüş, fakat kaynaklarda pek bilgi bulamamıştık. Ancak "Allah‟a 

olmak isteyen asi, ya mütevelli olsun ya vasi” sözünü okuyunca bu sahada da elimizde 

örneklerin bulunduğunu anlamış olduk. Yine "asi yara ile kadı para ile avlanır” sözü ile "kadı 

gibi haram yemez" mısraı birer tarihi gerçeğin izi sayılmalıdır. Demek ki o yılların hukukçuları 

olan kadılar da “cüzdanları ile vicdanları arasında” sıkışık durumda imişler! Bilindiği gibi 

bizim halkımız devlete çok saygılıdır. “Devletin veya adaletin kestiği parmak acımaz” 

düşüncesini her fırsatta dile getirir. Ancak adil olmayan devlet ve devletlilere pek de itaatkâr 

değildir. “Devletli ile deli bildiğin işler” ifadesi bu halkın reaya ve kul kültürüne yavaş yavaş 

itiraza başladığını göstermektedir. Ancak hala kendimizi birilerine takdim ederken “bendeniz” 

demeyi bir nezaket kuralı sananlarımız bulunmaktadır. Bu geçmiş yıllardaki “bir kapıya kul 

olmak” özleminin dilimizdeki sözlü belgesidir. 

 

Bunlara ilâve olarak "Ballı pirinç yeniçeriyi yumuşatır”, "Voyvoda Kesilmek”, "el mi 

yaman bey mi yaman" sözleri devlet ve toplum yapısıyla ilgili örneklerdir. Ezeli sosyal ve 

siyasal hastalığımızı ise "bir eteğe pek yapışan maksuduna tez erişir.” sözünde buluyoruz. 

İslâm hukukuna göre Osmanlı'da herkesin üç-dört kadınla evli olduğunu sananlara veya üçer-

dörder hanım alma heveslilerine de halkımız şöyle cevap vermiştir: "Bir eve bir baca, bir 

kadına bir koca.” "Kadının biri âlâ, ikisi belâdır.” Osmanlı dönemi şairlerinden Hüseyin Şakir 

de bir şiirinde "Her kimin olsa evinde dü zeni/ Bozulurmuş o kişinin düzeni" diyerek güzel bir 

kelime oyunu ile iki karılı hayatı yermiştir. Ancak bu söz ve şiirler o yıllarda çok karılı 

(poligamie) ailelerin bulunduğunu da göstermektedir.  

 

Halkımızın arasında siyasi partilerin birbirleriyle ve halkla ilişkilerini inceden inceye 

hicveden fıkralar da yaşamaktadır. Bu fıkralarda vatandaşın devleti, partileri, halktan kopuk 

politikacıyı ve kendilerine tepeden bakan bürokratları öyle bir hicvetmesi vardır ki, derlenmeli 

ve okunmalıdırlar. 

 

  

SONUÇ 

 

Bu kısa yazının çerçevesi içinde verebildiğimiz örnekler bize, tarihin günümüzü 

aydınlattığını ve aynı zamanda günümüzün de tarihe ışık tuttuğunu herhalde göstermektedir. 

Bakmayı, görmeyi bilirsek, geçmiş dönemlerin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısını tanırsak o 

yapının günümüzdeki izlerini dilimizde ve folklorumuzda görmemiz mümkündür. Diğer 

yandan günümüzdeki bazı folklor, edebiyat ve sosyoloji kavramların kökenlerini araştırırsak 
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onların geçmişteki birçok olgunun günümüze ulaşmış izleri olduğunu görür, böylece mazi ve 

günümüz hakkında daha sağlıklı bir iletişim kurma şansını yakalamış oluruz. Bundan gerisi 

tarih felsefesi ve tarih sosyolojisi gibi disiplinlerin de ilgi alanına girer. Ama biz şu kadarını 

ifade ediyoruz ki, ister tarih felsefesi ister metodoloji açısından olsun, geçmiş günümüzü 

açıkladığı gibi, günümüz de geçmişi aydınlatmaktadır. Bu durumda İngiliz tarihçisi Edwart H. 

Carr‟ın gerçeği en iyi anlatanlardan biri olduğunu görüyoruz: Tarih geçmişle günümüz 

arasında bitmeyen bir diyalog ve sürekli bir etkileşimdir. İşte bu yazıda vermeye çalıştığımız 

örnekler geçmişin günümüzde yaşadığını ve günümüzün de geçmişi aydınlattığını açıklamaya 

gerek duyulmayacak bir netlikle göstermektedir. Böylece, ister tarih günümüzde yaşayan 

geçmiştir, diyelim; istersek geçmişe ışık tutan şimdiki hal diyelim… Bizce hepsi aynı kapıya 

çıkıyor.  
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