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Xülasə. Məqalədə Fuad Köprülü və digərlərinin Türkiyədə folklorĢünaslığa 

dair apardıqları ilkin tədqiqatlar  araĢdırılmıĢdır. F.Köprülünün Ziya PaĢanın 

xalq ədəbiyyatına dair ilkin yazılardan olan “ġeir və inĢa” məqaləsində 

qaldırdığı məsələlərə olan sağlam elmi yanaĢması da məqalədə öz əksini 

tapmıĢdır. Məqalədə xalq ədəbiyyatının bədii-estetik əhəmiyyəti 

F.Köprülünün tədqiqatları əsasında iĢıqlandırılmıĢdır.  
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Abstract. In the paper the initial researches on 

folklore in Turkey headed by F. Koprulu are 

investigated. In the article the attitude toward the 

issue raised by sound scientific approaches in 

F.Koprulu`s article was reflected. Ġn the paper 

artistic aesthetic importance of folk literature 

illuminated on the basis of F.Koprulu`s  

researches.  
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Резюме. В статье изучены первичные исследо-

вания относительно фольклороведения в Тур-

ции во главе с Фуадом Кёпрулы. В статье наш-

ло отражение здравый научный подход Ф. Кёп-

рулы к вопросам поднятым в одном из первых 

работ на тему народной литературы, статье Зия 

Паши «Стихотворение и изложение». Здесь ху-

дожественно-эстетическое значение народной 

литературы освещены на основании исследо-

ваний Ф.Кёпрулы. 

Ключевые cлова: Фольклор, «Стихотворение и 

изложение», Oчaл Oкуз, фольклорные исследо-

вания, антология «Харабат». 

 

 

Türkiyədə folklorĢünaslıq sistemli Ģəkildə öyrənilməyə XIX əsrin sonlarından 

baĢlanılmıĢdır. Bu dövrdən etibarən xalq mədəniyyətinə türk aydınlarının diqqəti getdikcə 

artmağa baĢladı.  Folklor termini ingiliscə olduğundan həmin sözün türkcə qarĢılığı kimi halk 

bilimi, halk sözü, halkiyat adından istifadə olundu. Müxtəlif  folklorĢünaslar və ictimai 

profilli alimlər tərəfindən ayrı-ayrı qarĢılıqlar tapılsa da, sonda ən yayğın və bugün də istifadə 

olunan folklor terminindən istifadə olundu.   

Xalq ədəbiyyatının əhəmiyyətini vurğulayan ilk məqalə Ziya PaĢanın Ġngiltərədə 

Namik Kamalla birlikdə dərc etdirdikləri “Hürriyyət” qəzetində yayımlanan “ġiir ve inĢa” adlı 

yazısıdır. Düzdür, burada folklor haqqında, bu elmin spesifikasına dair müddəalar verilmir, 
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xalq poeziyasına aid tədqiqatçıların baxıĢları tədqiqat obyekti kimi götürülmür. Lakin xalq 

ruhuna dönüĢdə “bir millətin kültür dəyərləri kənddə və kəndlilərdədir” kimi Herderin 

baxıĢları ilə Ziya PaĢanın görüĢləri üst-üstə düĢür [7, s.10]. 

Tədqiqatçı Ġhsan BaĢgöz “Türkiyede folklor çalıĢmaları ve milliyyetçilik” adlı 

araĢdırmasıda folkloru milliyyətçilik hisslərinin formalaĢmasında mühüm mənbə kimi 

götürərək xalq ədəbiyyatının türk etnik-mədəni düĢüncəsinin oyanıĢında, milli dəyərlərin 

aĢınıb getməməsində, özünəqayıdıĢın bünövrəsində dayanmaq kimi mühüm əhəmiyyətinə 

toxunur. O, kütlənin böyük bir qisminin milli dilə ehtiyac duyması nəticəsində folklora olan 

diqqətin daha da sürətləndiyini göstərir.  Tənzimat dövrü yazarları da yad təsirə düĢməyən, 

saf türkcə əsərlər yazmaq üçün xalq biliminə, xalq ədəbiyyatına sıx diqqət göstərməyə 

baĢladılar. Bu kimi mühüm cəhətlərinə baxmayaraq, bir çox alimlər həmin dövrdə hələ də 

folklorun dəyərinə biganəlik göstərirdilər.  Ġhsan BaĢgöz folklora mənfi münasibət göstərən 

tədqiqatçılara qarĢı çıxmıĢdır. O folklora dair tədqiqatlarında Süleyman Faiqi tənqid edir və 

bu tədqiqatçının qeyri-obyektiv və məntiqə sığmayan yanaĢmasını ifĢa etmək üçün onun öz 

sözlərinə istinad edir: “Onlar tənbəl insanların yaratdıqları nümunələrdir və sadəcə cahil 

insanlara anladılan yalanlardır” [2, s.1537]. Bütün dünyanı heyran qoyan folklor 

nümunələrinə belə biganəlik təəssüf doğurur: “Bəzəyi yalan, özəyi doğru” (Bəxtiyar 

Vahabzadə) olan bədii sözün incə çalarlarını dərk etməyən bu cür baĢabəla tədqiqatçıların 

folklora yanlıĢ münasibəti təəssüf doğur. Əgər  Türkiyədə folklora bir neçə adamın laqeyd 

münasibəti olsaydı, buna bəlkə də göz yummaq olardı. Lakin bəla burasında idi ki, bu kütləvi 

hal almıĢ, Osmanlı yazarlarının böyük bir qismi də folklorun qəniminə çevrilmiĢdilər. Ən 

dözülməz hal bu idi ki, Türk folklorunun təəssübünü çəkən məĢhur macar folklorĢünası 

Ġgnacz Kunos Türkiyəyə xalq ədəbiyyatı ilə bağlı araĢdırmalara gələrkən, onun bu mütərəqqi 

iĢini dəstəkləmək əvəzinə Osmanlı yazarlarının ona məsləhəti bu oldu ki, o daha ciddi iĢlərlə 

məĢğul olsun [2, s.1537]. F.Köprülü folklorun belə bir acınacaqlı durumunda  bu sənət 

sahəsini naĢı və baĢabəla ziyalılardan xilas etmək üçün meydana çıxdı. 

F.Köprülü Ziya PaĢanın “ġiir və inĢa” məqaləsini  “Milli edebiyat cereyanının ilk 

mübeĢĢirleri” adlı araĢdırmasında  müxtəlif yönlərdən tədqiqata cəlb etmiĢdir. F.Köprülünün 

həmin məqalədən verdiyi bir parçadan aydın olur ki, Ziya PaĢa türk Ģeirinin və nəsrinin uzun 

müddət fars, ərəb təsirində qalmasından, həmin ədəbiyyatları təqlid etməsindən, tərkibcə ərəb-

fars ifadələri ilə qarıĢaraq milli xüsusiyyətlərini itirməsindən narahatdır. Bütün bunlara 

rəğmən türk milli Ģeirinin də tamamilə yoxluğunu deməyin əsassız olduğunu  düĢünən Ziya 

PaĢa xalqa doğru getməyin, xalq mədəniyyətinə əsaslanmağın Ģərt olduğunu belə göstərir: 

“Bizim təbii olan Ģeir və inĢamız, taĢra xalqı (ölkənin paytaxtı və digər önəmli Ģəhərləri 

istisna olmaqla digər yaĢayıĢ məskənləri)  ilə Ġstanbul əhalisinin sadə xalq kütləsinin beynində 

hələ də durmaqdadır. Bizim Ģeirimiz Ģairlərin mövzusunu mənasız deyə bəyənmədikləri avam 

mahnılarıdır, taĢralarda və çöğür Ģairləri arasında DeyiĢ, Üçləmə və KayabaĢı kimi adlanan 

nəzmlərdir” [8, s.35]. F.Köprülü Ziya PaĢanın bu məqaləsinə iki müxtəlif qütblərdən yanaĢır. 
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Bir tərəfdən o,  Ziya PaĢanın əski mədəniyyəti və ədəbiyyatı kökündən yıxmaq, xalqa doğru 

getmək, xalq dilinə, xalq ədəbiyyatına dönməyin əsasını qoymaq kimi mühüm ictimai-tarixi, 

ədəbi-mədəni mövqeyini yüksək qiymətləndirir.  Lakin F.Köprülü digər tərəfdən, Ziya 

PaĢanın fəaliyyətini bu məqalə ilə məhdudlaĢdırmayaraq onun ümumnəzəri baxıĢlarına 

kompleks yanaĢaraq göstərir ki, biraz Russodan, biraz Fransız romantizmindən təsirlənən 

“ġiir ve inĢa” müəllifinin əsas məqsədi xalq dilinə qayıtmaq yox, klassik ədəbiyyatı tamamilə 

aradan götürmək, Ġran təsirini yox etmək idi. Əgər Ziya PaĢa dilin sadələĢməsinə və xalq 

lisanının milli əsaslarına sistemli Ģəkildə yanaĢsa idi, AĢıq Ģeirindən, Saz Ģairlərindən 

“küçümsəyərək” bəhs etməzdi. Türkcəyə aĢağılayıcı baxıĢ, bu dilin bir neçə dilin 

qarıĢmasından yarandığını iddia etməsi kimi Ziya PaĢanın fikirləri, F.Köprülüyə görə onun 

türk dilinin istiqlalı məsələsini layiqincə anlamamasından irəli gəlirdi [4, s.304]. F.Köprülü 

araĢdırmalar nəticəsində belə qənaətə gəlir ki, Ziya PaĢanın “ġiir ve inĢa” məqaləsini yazması 

həmin dövrdə aĢıq Ģeirinin xalq arasında artan nüfuzu ilə deyil, Qərbdən aldığı yeni 

fikirlərdən irəli gəlirdi [4, s.224]. F.Köprülü çoxsaylı tədqiqatlar nəticəsində Ziya PaĢanın saz 

Ģairlərinə həqarətlə baxmasını, aĢıq musiqisini eĢĢək anırması, heyvan sədası ilə müqayisə 

etməsini göstərməklə “ġiir ve inĢa” müəllifinin xalqa doğru getmək, xalq mədəniyyətinə 

dönmək kimi  konsepsiyalarında bağıĢlanılmaz addımlar atdığını inandırıcı dəlillərlə isbat 

etmiĢdir [4, s.17, 226]. Eyni zamanda, Ziya PaĢanın özünün də “ġiir və ĠnĢa”da irəli sürdüyü 

müddəalardan imtina etməsi, daha sonrakı yazılarında buradakı fikirlərdən qaynaq kimi 

bəhrələnməməsi onun bir növ öz səhvlərini etiraf etməsi kimi qəbul etmək olar [6, s.12]. Ziya 

PaĢanın “ġiir və ĠnĢa” məqaləsindəki fikirlərin ədəbi-bədii düĢüncəyə, milli-mənəvi dəyərlərə 

həsr olunmuĢ qiymətli mənbə olduğunu tədqiqatçı Erhan AktaĢ da özünün xalq ədəbiyyatına 

həsr olunmuĢ “Mehmet Fuat Köprülüde folklor ile halk edebiyatı algısı ve bunlar üzerine 

yaptığı çalıĢmalar” araĢdırmasında toxunmuĢdur. Erhan AktaĢ da F.Köprülü kimi təəsssüflə 

qeyd edir ki, xalq ədəbiyyatına əhəmiyyət verən, ədəbiyyatın özünü xalqın mənliyində 

axtaran Ziya PaĢa bu mövqeyində axıra qədər ardıcıl olmadı, hətta Harabat adlı 

antologiyasının müqəddiməsində əvvəl söylədiyi elmi mülahizələrin tam əksinə olan düĢüncə 

sərgilədi [1, s.15]. 

Ziya PaĢanın klassik ədəbiyyatı xalq yaradıcılığına qarĢı qoyması və ərəb-fars tərkibli 

əski ədəbiyyatı da milli dilə qarĢı qoyması həm də onunla bağlıdır ki, həmin dövrdə xalq 

ədəbiyyatı istənilən səviyyədə yuxarı dairələr tərəfindən dəstəklənmirdi. Dövlət tərəfindən 

istənilən səviyyədə himayə olunan klassik ədəbiyyat isə öz nüfuzunu qorumaqda idi. Xalq 

təfəkkürü demokratik ruhlu, obyektiv xarakterli olduğundan və gerçək həyata adekvat 

münasibət bəslədiyindən dövlətin də təbii ki, çatıĢmayan tərəflərini, qüsurlarını açık-aĢkar 

ifadə edirdi və buna görə də idarəetmə sisteminin rəğbətini qazana bilməzdi. “Bizim gerçək 

dilimiz və ədəbiyyatımız xalqın arasında yaĢamaqda olanlardır. Milli Ģeirimiz və nəzmlərimiz 

hələ də ozanlar ve xalq arasında canlıdır” [2, s.1536].  Yeri gəlmiĢkən, onu da nəzərə çatdıraq 

ki, totalitarizmin hökm sürdüyü sovet məkanında da belə bir oxĢar halla rastlaĢırıq; yazılı 

ədəbiyyat demək olar ki, hakim dairələrin maraqlarına xidmət etdirilirdi, Ģifahi xalq  



ĠPƏK YOLU, No.1, 2018 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
164 

ədəbiyyatını isə nəzarət altına almaq çətin idi. Ona görə də milli musiqimizin yasaq edilməsi, 

“Kitabi Dədə Qorqud”un “həbs edilməsi”, Məlikməmməd dastanının tez-tez dərsliklərdən 

çıxarılması və s. digər yasaqlar dediklərimizə misal ola bilər.  

Görkəmli tədqiqatçı Ġsa Sarı “Türk halk bilimi –I dərs notları”nda Ziya PaĢanın 

ziddiyyətli ədəbi mövqeyindən bəhs edərəkən yuxarıdakı tədqiqatçıların  fikirlərini 

dəstəkləyir və onlarla eyni cəbhədən çıxıĢ edir: “ġeir və inĢa” ilə gerçək ədəbiyyatımızın xalq 

ədəbiyyatı olduğunu  qəbul edir və divan ədəbiyyatına laqeyd yanaĢırdı. Daha sonradan isə 

qələmə aldığı “Harabat” adlı antologiyasında  tam bunun tərsi olan fikri müdafiə edir [3, 4] 

 Mövcud  qaynaqlara əsasən demək mümkündür ki, Türkiyədə folklor məfhumunun 

qarĢılığı kimi halkiyat sözünü ilk dəfə Ziya Göyalp iĢlətmiĢdir. O, 1913-cü ildə Halka doğru 

dərgisində “Halk medeniyeti baĢlangıç” və “Halk medeniyeti II” adlı məqalə nəĢr etdirdi. 

Ġqnaz KunoĢ və Ahmet Vefik PaĢa arasında söhbətdə yer alan folklorla bağlı qeydlərdə xalq 

ədəbiyyatına dair fikirlər ilkin  mülahizələrdən olsa da, folklora olan maraq Ziya Göyalpın 

fəaliyyətindən sonra geniĢlənməyə baĢladı. Tədqiqatçı prof. Dr. Öcal Oğuz “Türkiyədə 

folklorun ilk makaleleri” adlı araĢdırmasında Türkiyədə folklor çalıĢmalarının baĢlanğıcına 

Ziya Göyalpın adının qoyulmasını onun bu termini türk dilinin öz daxili imkanlarından 

istifadə edərək halkiyyat adlandırmasında, bu adı tanıtmasında və folklora olan marağın 

həmin vaxtdan etibarən artmasında görür [6, s.10]. Ziya Göyalp folklor təfəkkürünə dönüĢün 

öndəri kimi F.Köprülünün də bu istiqamətdə fəaliyyətinə güclü təsir etmiĢdir ki, bu haqda 

Erhan AktaĢ tədqiqatlarının sonunda gəldiyi qənaətləri ümumiləĢdirərək yazır: “Ziya 

Göyalpın sadəcə fikri mənada deyil, eyni zamanda ədəbi sahədə də açmıĢ olduğu xalqa enmə 

fikri öncələri hər nə qədər uzaq dursa da, xüsusi olaraq Balkan savaĢı və ondan sonrakı illərdə 

M.F.Köprülüyü də dərindən və müsbət anlamda təsirləndirəcək və ümumilikdə yapdığı Türk 

ədəbiyyatı araĢdırmalarının öncəlikli disiplini folklor və onun alt bölməsi olan xalq ədəbiyyatı 

sahəsində olacaqdır” [1, s.154]. 

F.Köprülünün “Yeni bir ilim: halkiyat “folk-lore” adlı məqaləsi Türkiyədə folklorla 

bağlı yazılmıĢ ilk elmi tədqiqatlardandır. 1914-cü ildə “Ġkdam” qəzetində nəĢr olunan bu 

araĢtırmasında F.Köprülü folklor haqqında öz elmi-nəzəri bilgilərini, folklorun funksiyasını 

və Avropada folklorĢünaslıq elminin hansı səviyyədə dayanmasını tədqiq etmiĢdir. Folklorun 

mühüm ictimai-mədəni, etik-estetik dəyərini aydın dərk edən F.Köprülü millətin mənəvi 

cəhətdən mövcudluğunun əsas göstəricisi kimi bu zəngin mənbəni öyrənməyi vacib bilirdi. O, 

haqlı olaraq yazırdı: “Ġnsan millətpərvər olmaq üçün əvvəla öz millətinin əsas dəyərlərini, 

yəni tarixini, coğrafiyasını, ictimaiyyətini, lisanını, ədəbiyyatını bilməlidir. Tarixi olmadan, 

lisan və ədəbiyyatı bilinmədən bir millətin necə təĢəkkül edəcəyi sual altındadır” [5, s.72]. 

Xalq ədəbiyyatının mühüm elmi, tarixi əhəmiyyətini dərindən duyan  F.Köprülü Avropada 

folklorun toplandığı,  elmi araĢdırmaya cəlb edildiyi bir vaxtda türk xalqlarında bu sahənin 

diqqətdən kənarda qalmasını təəssüflə göstərir. Onu ən çox narahat edən məsələlərdən biri də 

Avstraliyanın, Mərkəzi Afrikanın ən vəhĢi qəbilələrinin belə sözlü ədəbiyyata aid 
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tədqiqatlarının  Türkiyədəkindən  daha geniĢ və ətraflı olması idi. Folklora belə laqeydliyin 

kökündə ictimai amili də nəzərdən qaçırmamaq lazımdır. Uzun müddət yuxarı təbəqənin 

nümayəndələri xalqa aid hər Ģeyi aĢağılayıcı gözlə qarĢılamıĢ, xalq yaadıcılığını bəsit və 

primitiv düĢüncənin məhsulu kimi qəbul etmiĢdir. Belə olan halda, xalqın kollektiv 

yaradıcılığının məhsulu olan nümunələrin diqqət mərkəzindən kənarda qalması  bu böyük 

sənət sahəsinin incə çalarlarının, fəlsəfi qatlarının dərk olunmaması ilə bağlı idi. Belə anoloji 

hal Avropa xalqlarının folklorunda özünü göstərmiĢdir. F.Köprülü Fransa Ġnqilabından sonra 

vəziyyətin əksə dəyiĢdiyini, yəni xalq kütəsinin yaratdığı folklor nümunələrinin vacib 

əhəmiyyətinin artığını müĢahidə etmiĢdir. 

 Xalqın düĢüncələrini, həyata baxıĢını və mənəvi yaĢantılarını bütün yönləri ilə əks 

etdirməkdə mahnıların, zərbi-məsəllərin, hekayələrin, dastanların xüsusi əhəmiyyətini 

F.Köprülü gəldiyi elmi qənaətlərlə əsaslandırmıĢdır. O, xalqın ruhundan qopduğu üçün, onu 

ən səmimi və təbii Ģəkildə əks etdirmək baxımından xalq ədəbiyyatını xüsusilə qabarıq 

Ģəkildə göstərirdi. Məhz buna görə “...Ədəbiyyat tarixini bir elm kimi tədqiq etmək istəyən 

bəzi araĢdırmaçılar xalq ədəbiyyatına mühüm bir sahə ayırırdılar.  Onlardan baĢka 

psixoloqlar, ictimaiyyətçi alimlər, hətta yüksək təbəqələr üçün əsərlər yazan böyük sənətkalar 

belə bu növ tədqiqatlardan bəhrələnirdilər [6, s.74]. Folklor mədəniyyətin ilkin qatında 

dayanmaqla zəngin bədii-estetik çalarlara malikdir. Burada toplumun yalnız poetik təfəkkürü 

ifadə olunmur; ümumiyyətlə sosial mühitdən təcrid olunmuĢ Ģəkildə yaĢamayan kütlə 

ətrafında  müĢahidə etdiyi gerçəklikləri, etno-psixoloji yaĢantıları, tarixi hadisələrin izlərini və 

s. sözlü ədəbiyyat vasitəsilə ifadə edirdi. 

Folklor xalqın gen yaddaĢı kimi onun uzun əsrlərdən gələn ənənəsini yaĢadaraq 

gələcəyə daĢıyır. Folklor eyni zamanda, millətin tarixini özündə bədii Ģəkildə yaĢadır. Tarixi 

keçmiĢin izlər folklor vasitəsilə günümüzə qədər gəlib çıxmıĢdır. F.Köprülü vaxtilə Tuna 

yalılarında olan zəngin türk Ģəhərlərinin xatirələrini özündə əks etdirən folklor nümunələrinin 

çoxunun unudulub getməsi nəticəsində həmin dövrü xatirələrdə belə canlandırmağın 

mümkünsüzlüyünü təəssüflə qeyd edir. Rumeli fəlakətindən sonra Avropada olan torpaqlar 

türklərin əlindən çıxdığı kimi, zamanında yazıya köçürülməyən folklor nümunələri də eynilə 

türkün milli iftixar hissini yaĢatmasına müəyyən maneələr yaradır. Haqlı olaraq bu problemə 

aydınlıq gətirən YaĢar Qarayev də tarixi keçmiĢin izlərinin qorunub saxlanılmasında folklorun 

müstəsna əhəmiyyətini göstərmiĢdir ki, fikirlərimizi də onun aĢağıdakı sözləri ilə 

yekunlaĢdırırıq: ”Xəritəmiz yalnız folklorumuzda dəyiĢməyib, bütün qalıb! Kərküklə və 

Təbrizlə, Göyçə ilə və Qarabağla, Dərbəndlə və Borçalı ilə indi də bir yerdə, bütövdə 

yaĢadığımız mənəvi məkanın adı-folklordur... Sehrli və müqəddəs folklor ərazisindən bir 

sətri, bir qarıĢı da Qorqud və Koroğlu, Oğuz xan və Boz Qurd, Xıdır Nəbi... düĢmənə, yada, 

qəsbkara güzəĢtə getməyib” [7, s.56]. 
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