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TÜRK DÜÞÜNCESÝ

Yeni serinin 3 ve 4. sayýlarý komünizm, 5.
sayýsý irtica, bir arada çýkan 6 ve 7. sayý-
larý inkýlâp, yine bir arada çýkan 9 ve 10.
sayýlarý masonluk sayýsý olarak hazýrlan-
mýþtýr. Eylül-Ekim 1959 tarihli masonluk
özel sayýsýnýn ardýndan yayýmýna dört ay
ara veren Türk Düþüncesi Mart 1960’ta
62. sayýyla kaldýðý yerden devam edecektir.
Nisan 1960 tarihli 63 numaralý son sayý-
da seçim arefesinde aydýnlarýn ne düþün-
düðünü tesbit etmek amacýyla hazýrlanan
bir anketin sorularýna verilen cevaplar ya-
yýmlanmýþtýr. Bu ankete Sadi Irmak, Kâ-
zým Ýsmail Gürkan, Tarýk Zafer Tunaya, Or-
han Aldýkaçtý, Yaþar Gürbüz, Nevzat Yal-
çýntaþ, Asým Us, Ýsmail Hami Daniþmend,
Refi Cevat Ulunay, Nizamettin Nazif Tepe-
delenlioðlu, Mithat Perin, Bedii Faik, Çe-
tin Altan, D. Ýlhan Egemen ve bazý üniver-
site öðrencileri katýlmýþtýr. Anketin sonun-
da “devam edecek” kaydý varsa da dergi
27 Mayýs askerî darbesi dolayýsýyla yayý-
mýna son vermek zorunda kalýr. Türk Dü-
þüncesi, çok zor þartlarda çýkmasýna rað-
men demokrasiye geçiþ sürecinde siyasal
ve kamusal alana çýkýp dönüþüme uðra-
yan muhafazakâr düþüncenin aktýðý en-
telektüel kanallardan biri olarak iz býrak-
mýþ bir dergidir.
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– —
TÜRK FOLKLOR ARAÞTIRMALARI

1949-1980 yýllarý arasýnda
yayýmlanan aylýk folklor
ve etnografya dergisi.˜ ™

1. sayýsý Aðustos 1949 tarihinde Ýstan-
bul’da yayýmlanan derginin sahibi ve ya-
zý iþleri sorumlu müdürü Ýhsan Hýnçer’-
dir. Ýlk sayýnýn birinci sayfasýnda dergiyi
çýkarmadaki amacýn memleket folkloru-
na hizmet etmek ve bu alanda uðraþan-
larý bir dergi çevresinde toplamak olduðu
belirtilmiþ, Halk Bilgisi Haberleri Mec-
muasý, Ülkü ve Folklor Postasý dýþýnda
folklor alanýnda derli toplu çalýþmalarýn bu-
lunmadýðýndan söz edilmiþ, Türk Folklor
Araþtýrmalarý dergisinin en önemli he-

definin ciddi ve ilmî bir çalýþma yapmak
olduðu vurgulanmýþtýr. 1. sayýdan 113. sa-
yýya kadar on altý sayfa çýkan derginin 114-
141. sayýlarý yirmi, 142. sayýdan itibaren
istisnalar dýþýnda yirmi sekiz sayfa halin-
de yayýmlanmýþtýr. Her sayýda ortalama
altý sekiz araþtýrmacýnýn yazýsýna, zaman
zaman fotoðraflara, türkü ve marþ nota-
larýna, çizimlere de yer verilmiþ, derginin
2. sayýsýndan itibaren Türk Folklor (Halk
Bilgisi) Derneði’nin yayýn organý olduðu be-
lirtilmiþtir. I-VI. ciltler yirmi dört, VII-XVIII.
ciltler on sekiz, XIX. cilt altý sayýdan mey-
dana gelmektedir. Dergi, Ýhsan Hýnçer’in
11 Kasým 1979 tarihinde ölümü üzerine
oðlu Bora Hýnçer tarafýndan üç sayý daha
çýkarýlarak Ocak 1980’de toplam 366 sa-
yýya ulaþmýþtýr. Kesintisiz yayýmlanan der-
ginin sayfa numaralarý bir önceki sayýdan
devam ettirilmiþ, böylece 8906 sayfalýk bir
koleksiyon ortaya çýkmýþtýr. Folklor Araþ-
týrmalarý Kurumu, Türk folkloruna hiz-
metlerinden dolayý 1981 yýlýndan itibaren
“Ýhsan Hýnçer Türk Folkloruna Hizmet Ödü-
lü” adýyla bir ödül ihdas etmiþtir.

Türk Folklor Araþtýrmalarý dergisin-
de ilk sayýdan itibaren üniversite hocala-
rýndan öðrencilere, halk kültürüyle ilgile-
nen herkesin yazýsýna belli oranlarda yer
verilmiþtir. Bu yönüyle dergi, Anadolu’da
özellikle öðretmenler tarafýndan hem ya-
zý ile desteklenerek hem de abone oluna-
rak yaþatýlmaya çalýþýlmýþtýr. Masaldan ef-
saneye, türküden ninniye, halk oyunlarýn-
dan güreþe, atasözleri ve deyimlerden te-
kerlemelere, saz þairlerinden halk hekim-
liðine, halk hukukuna; halk takvimi, hýdý-
rellez, nevruz ve halk tiyatrosuna; etnog-
rafya içinde yer alan çeþitli konulara ka-
dar halk kültürünün derlendiði Türk Folk-
lor Araþtýrmalarý, iller dýþýnda yüzlerce
ilçe ve köye ait halk kültürü ürünleriyle
Türk halk kültürünün önemli kaynaklarýn-
dan biri olma özelliðini kazanmýþtýr. Âþýk
edebiyatý içinde yer alan pek çok âþýk /
þairin tanýnmasýna deðerli katkýlar saðla-
yan dergide saz þairlerinin yeni bulunmuþ
þiirlerine, halk kültürüyle ilgili eserlerin ta-
nýtým ve eleþtirisine; “Ayýn Olaylarý” baþlý-
ðý altýnda yurdun çeþitli yörelerinde halk
kültürü ve folklorla alâkalý sempozyum,
seminer, toplantý, festival ve yarýþmalara
yer verilmiþtir. Sayýlarýn büyük çoðunlu-
ðunda “Bize Gelen Kitaplar” baþlýðý altýn-
da yeni çýkan kitaplar kýsaca tanýtýlmýþtýr.
Böylece Türk Folklor Araþtýrmalarý ano-
nim halk edebiyatý, âþýk edebiyatý ve dinî-
tasavvufî halk edebiyatý bakýmýndan üze-
rinde durulmasý gereken önemli bir kolek-
siyon durumundadýr. Dergi ayrýca birçok

defa 1956 yýlýnýn ortalarýnda ciddi biçimde
aksayan derginin yayýmýna Aðustos 1956
tarihli 33. sayýdan itibaren üç ay ara veri-
lir. Yapýlan açýklamada dokuz madde halin-
de sýralanan yenilik vaadleri, Aralýk 1956’-
da baþlayan yeni seride kapak kompozis-
yonu ve sayfa düzenindeki deðiþiklikler dý-
þýnda gerçekleþtirilememiþtir. Yeni seride
derginin eski numarasý devam ettirilmiþ,
ancak yeni numara da verilmiþtir. 46. sa-
yýdan itibaren iki sayý bir arada çýkar. Ýkin-
ci serinin son sayýsý olan 17 ve 18. sayýlar
(eski sayý 50-51) Nisan-Mayýs 1958 tarihi-
ni taþýmaktadýr. Yedi ay aradan sonra Ocak
1959’da yeniden aylýk çýkmaya baþlayan
Türk Düþüncesi’nin bu serisine de 1’den
baþlanmýþ, fakat eski sayý devam ettiril-
miþtir. 1959 Peyami Safa’nýn önemli prob-
lemler yaþadýðý bir yýldýr ve çok sýkýntýlý
olduðu, dergisindeki savrukluktan anlaþýl-
maktadýr. Nitekim bu serinin 1. sayýsýnýn
kapaðýnda 1 Ocak 1959 tarihi yer aldýðý
halde birinci sayfadaki tarih 15 Aralýk
1958’dir. Ayrýca onuncu cilt olmasýna rað-
men kapakta cilt sayýsý dokuz diye görün-
mektedir.

Peyami Safa üçüncü seride her sayýyý
önemli bir konuya ayýrýr. 1 ve 2. sayýlarýn
aðýrlýklý konusu Ýslâm’dýr; bu sayýlarda Ýs-
mail Hami Daniþmend’in “Türkler Niçin
Müslüman Oldular?” ve Abdülkadir Kara-
han’ýn “Ýslâm’ýn Durumu” adlý yazýlarý gibi
telif, William Brown’un “Din Nedir?” baþ-
lýklý makalesi gibi tercüme yazýlarýn yaný
sýra, “Müslümanlýkta Reform Lâzým mý-
dýr?” baþlýklý bir de ankete yer verilmiþtir.
Ankete Ali Fuat Baþgil, Ali Nihat Tarlan,
Mehmet Kaplan, Nurettin Topçu, Ýsmail
Hami Daniþmend, Mümtaz Turhan, M.
Râif Ogan Ýslâm’ýn reforma ihtiyaç gös-
termeyen bir din olduðu kanaati beyan et-
miþtir. Sadi Irmak, Ýmâm-ý Âzam’ýn açtý-
ðý ictihad yolundan yürümeyerek forma-
lizmin dar kalýplarýna sýkýþmýþ olan son iki
asrýn medreseli anlayýþýna karþý reformun
gereðini ileri sürmüþtür. Ayný þekilde icti-
had meselesi üzerinde duran Ali Fuat Baþ-
gil’e göre de bugün beklenen, Hýristiyan-
lýk’taki gibi bir reformcu deðil Ýmâm-ý
Âzam gibi bir müctehiddir. Hilmi Ziya ise
dinde reformdan deðil modernizmden
bahsetmek gerektiði görüþündedir; Ýslâm
nasýl önceki asýrlarýn icaplarýna göre mo-
dernize edilmiþse bugün de edilebilir. An-
kete katýlanlardan sadece Ahmet Ateþ bu
konularda bilgisinin olmadýðýný belirterek
görüþ beyan etmekten çekinmiþtir. Eþ-
ref Edip de Baþgil, Topçu, Daniþmend ve
Ogan’ýn cevaplarýný Dinde Reformcular
adlý eserde yayýmlamýþtýr (Ýstanbul 1959).
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alan yazýlar yirmi dört konu baþlýðýnda
ve onlarca alt baþlýkta toplanmýþtýr.

Türk Folklor Araþtýrmalarý dergisin-
de en çok yer alan yazarlar yer alýþ sýrasý-
na göre þöylece sýralanabilir: M. Halid Bay-
rý, S. Yaver Ataman, Ýhsan Hýnçer, M. Fah-
rettin Kýrzýoðlu, Cahit Öztelli, Y. Kemal
Göðçeli, H. Zübeyr Koþay, Hikmet Dizda-
roðlu, Z. Fahri Fýndýkoðlu, M. Þakir Ülkü-
taþýr, H. Bedi Yönetken, Bora Hýnçer, Þük-
rü Elçin, A. Rýza Önder, Münevver Alp, Me-
tin And, Nejat Birdoðan, Mehmet Önder,
A. Kutsi Tecer, Malik Aksel, M. Adil Öz-
der, Muammer Kemal Özergin, Ýshak Sun-
guroðlu, Saim Sakaoðlu, A. Süheyl Ünver,
Aydýn Oy, Ýbrahim Aslanoðlu, M. Sabri Koz,
Ý. Ünver Nasreddinoðlu, Þevket Beysanoð-
lu, Nail Tan, Türker Acaroðlu, Nevzat Gö-
zaydýn, Kâmil Toygar, A. Edip Uysal. Der-
gide daha az görülen diðer önemli isim-
ler de þunlardýr: N. Sâmi Banarlý, B. Rah-
mi Eyüboðlu, E. Cem Güney, Naki Tezel,
Osman Nuri Ergin, Abdülbaki Gölpýnarlý,
Fethi Gemuhluoðlu, Ý. Hakký Konyalý, R.
Ekrem Koçu, M. Tahir Alangu, Muzaffer
Sarýsözen, V. Cem Aþkun, H. Ziya Ülken,
Turgut Günay, O. Þaik Gökyay, Muzaffer
Erdoðan ve Bilge Seyidoðlu.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Nuri Taner, “TFA Dergisinde Yayýmlanan Ma-
sallarýn Toplu Bibliyografyasý (sayý 1-366)”, Folk-
lor ve Etnografya Araþtýrmalarý, Ankara 1985, s.
341-359; Turhan Baraz v.dðr., Türk Folklor Araþ-
týrmalarý Dergisi Konu-Yazar Kaynakçasý, Eski-
þehir 1986; Ahmet Aydýn, Musiki Mecmuasý ve
Türk Folklor Araþtýrmalarý Dergisi’nde Türk Halk
Müziði ve Oyunlarý Hakkýnda Yazýlmýþ Makale-
lerin Bibliyografya Ýncelemesi ve Sonuçlarý (sa-
natta yeterlik tezi, 1996), Ýstanbul Teknik Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Nail Tan, Folklor
(Halk Bilimi) / Genel Bilgiler, Ýstanbul 2003,
s. 104; Derya Çoban, Türk Folklor Araþtýrmalarý
Dergisi’nin 1-183. Sayýlarýnda Yer Alan Masal
Metinlerinin, 11-14 Yaþ Grubu Öðrencilerinin Bi-
liþsel, Duyuþsal ve Psikomotor Özelliklerine Gö-
re Uygunluðunun Deðerlendirilmesi (yüksek li-
sans tezi, 2008), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü; “Türk Folklor Araþtýrmalarý”,
TDEA, VIII, 413-414; M. Sabri Koz, “Türk Folklor
Araþtýrmalarý”, DBÝst.A, VII, 312-313.

ÿNurettin Albayrak

– —
TÜRK ÝNÞAAT

ve SANAT ESERLERÝ MÜZESÝ

Ýstanbul Saraçhane’de
Amcazâde Hüseyin Paþa Külliyesi’nde

kurulan müze.
˜ ™

Amcazâde Hüseyin Paþa Külliyesi, Va-
kýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan 1957-
1958’de onarým programýna alýnmýþ, an-
cak restorasyonu 1966 yýlýnda tamamlan-

mýþtýr. Sanat tarihçileri, mimarlar, resto-
ratörler, tarihçiler ve epigraflara ýþýk tut-
masý, gelecek kuþaklara bunlarýn tanýtýl-
masý amacýyla eski eser restorasyonlarýn-
dan elde edilen mimari eserlerle teberrü-
kât depolarýnda toplanan malzemeler bu
külliyeye getirilerek oluþturulan müze 13
Mayýs 1967’de hizmete açýlmýþtýr. Sürekli
gelen eserlerden dolayý mekân sýkýntýsý çe-
kilen müzede odalarýn küçük oluþu ve re-
vaklarýn bahçeye açýlmasý yüzünden özel-
likle kýþ aylarýnda hizmet güçleþmektedir.
Medrese odalarýnda yapýlan sergilemede
ziyaretçiyle objeler arasýnda uygun bir gö-
rüþ ve izleme alaný bulunmamaktadýr. Ay-
rýca büyük boyutlu eserlerin kapalý me-
kânlarda sergilenmesi imkânsýzdýr. Tarihî
bir bina olmasý sebebiyle ýsý, ýþýk ve nem
problemleri bulunan yapýda çaðdaþ mü-
zecilik anlayýþý içinde yeterli hizmet veri-
lememektedir.

Türk Ýnþaat ve Sanat Eserleri Müzesi’n-
de taþ eserler (kitâbeler, mezar taþlarý vb.),
dekoratif inþa malzemeleri (çiniler, alçý ka-
lýplar, þebekeler vb.), aydýnlatma araçlarý
(þamdanlar, cam aydýnlatma araçlarý, alçý
pencereler vb.), çeþitli dönemlere ve dev-
letlere ait sikkeler bulunmaktadýr. Bunlar
revak altlarýnda ve bahçede teþhir edil-
mektedir. Kütüphane ile sýbyan mektebi
arasýndaki bahçede Fâtih Camii’nin 1894
depremi arkasýndan yapýlan tamirinden
kalan, fakat son tamirde sökülen barok
üslûptaki taþ minare külâhý yer almakta-
dýr. Bunun yanýnda çeþme aynalarý, yalak-
larý da bu bölümde sergilenmektedir. Bah-
çenin diðer bölümlerinde I. Abdülhamid,
III. Selim, II. Mahmud, Abdülmecid ve II.

yazarýn yetiþmesinde ve yazýlarýnýn yayým-
lanmasýnda görev üstlenmiþ, Anadolu hal-
kýnýn ve halk hayatýndaki zenginliklerin ta-
nýnmasýna öncülük etmiþtir.

Türk Folklor Araþtýrmalarý, “Folklorcu-
larýmýz” baþlýðý altýnda yaþayan halk kül-
türü araþtýrmacý ve yazarlarýnýn biyografi-
lerine de yer vererek çalýþmalarýný ve eser-
lerini tanýtmýþ, vefat edenlerden bazýlarý
için özel sayýlar çýkarmýþtýr. 114. sayý (Ocak
1959) halk edebiyatý ve folklor derleyici-
lerinden Mehmed Halid Bayrý’ya, 146. sa-
yý (Eylül 1961) Osman Nuri Ergin’e, 152.
sayý (Mart 1962) Mahmut Ragýp Gazimi-
hal’e, 163. sayý (Þubat 1963) Muzaffer Sa-
rýsözen’e, 215. sayý (Haziran 1967) Mah-
mut Kemal Yanbeð’e, 218. sayý (Eylül
1967) Ahmet Kutsi Tecer’e, 247. sayý (Þu-
bat 1970) Behçet Kemal Çaðlar’a, 296. sa-
yý (Mart 1974) Âþýk Veysel’e, 319. sayý (Þu-
bat 1976) Ziyaeddin Fahri Fýndýkoðlu’na,
332. sayý (Mart 1977) Abdülkadir Ýnan’a,
355. sayý (Þubat 1979) Cahit Öztelli’ye, 364
ve 365. sayýlar (Kasým, Aralýk 1979) 11 Ka-
sým 1979’da ölen Ýhsan Hýnçer için yazýlan
yazýlara ayrýlmýþtýr. Münevver Alp’in “Eski
Ýstanbul’da ...” diye baþlayan, her birinde
farklý bir konuya yer verilen, Ýstanbul’un
bir kadýn gözüyle anlatýldýðý, çeþitli anýlarý
da içeren on beþ yazýsý (aralýklarla sy. 171,
Ekim 1963 – sy. 299, Haziran 1974), Meh-
med Halid Bayrý’nýn “Ýstanbul’da Yer Ad-
larý” baþlýklý on bir yazýsý (sy. 34-47, Aðus-
tos 1952 – Haziran 1953), Muzaffer Erdo-
ðan’ýn “Ýstanbul’da ...” baþlýðýyla çeþitli el
sanatlarýný tarihî belgelere dayanarak in-
celediði yedi yazýsý (aralýklarla sy. 72-104,
Temmuz 1955 – Mart 1958) dergide çýkan
dizi yazýlardan bazýlarýdýr.

Her cildin sonunda yazar soyadýna gö-
re o ciltte yer alan yazýlar “Ýndeks” baþlýðý
altýnda verilmiþ, her beþ cildin sonunda
konularýna göre genel indeks þu baþlýklar
altýnda yer almýþtýr: “Genel Konular”, “Me-
tot–Görüþler”, “Anonim Halk Edebiyatý”,
“Müzik–Türküler”, “Millî Danslar–Eðlence-
ler–Çocuk Oyunlarý”, “Genel Folklor: Gele-
nekler–Görenekler–Ýnanmalar”, “Halk
Hekimliði”, “Þairler”, “Masal–Efsane–Ri-
vayet–Fýkra”, “Etnografya Malzemesi”, “Ki-
taplar–Eleþtirmeler.” Bunlarýn yanýnda X.
cildin indeksinde “Yeni Çýkan Eserler”, “Di-
ðer Yazýlar ve Olaylar”la “Biyografya” baþ-
lýklarý, XV. cildin sonundaki indekste ise
“Halk Danslarý Eðlenceler Oyunlar” baþlýðýy-
la spor da bulunmaktadýr. Birden çok ko-
nuyu ilgilendiren yazýlar ilgili olduklarý
her konuda ayrýca gösterilmiþtir. “Ko-
nu–Yazar Kaynakçasý” adýyla yapýlan bir
çalýþmada ise (bk. bibl.) dergide yer
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