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Dursun Y›ld›r›m’›n, Türk Edebiya-
t›nda Bektaflî F›kralar› isimli 264 sayfa-
l›k kitab›nda, 389 adet Bektaflî tipine
ba¤l› f›kray›, bir yandan konu, yap›, dil ve
üslûp, flah›s, zaman ve mekân ögeleri ba-
k›m›ndan s›n›fland›ran, di¤er yandan
bunlar›n Türk f›kra gelene¤i içindeki ko-
numlar›n› belirleyen kapsaml› bir çal›fl-
ma yer al›yor. 

Sözkonusu kitap, ilk olarak Türk
edebiyat›nda f›kralarla ilgili bilgiler, da-
ha sonra Bektâfli f›kralar›n›n do¤uflu, ya-
y›lmas› ve çeflitli özelliklerine göre s›n›f-
land›r›lmas› ile ilgili bölümler ve sonuç
olmak üzere üç ana bölümden olufluyor. 

Ekinde yararlan›lan 389 f›kran›n
metinlerinin de yer ald›¤› kitab›n girifl bö-
lümünde, Türk Edebiyat›nda f›kra türü
ile Türk f›kralar› ve tasnif meselesi konu-

lar›n›n ifllendi¤i alt bölümler bulunuyor.
Kitab›n birinci bölümü ise, Bektaflî F›kra-
lar› do¤ufl ve yay›l›fllar› ve Bektaflî tipi
konular›na ayr›lm›fl. ‹kinci bölümde,
Bektaflî tipine ba¤l› f›kralar›n tahlili,
Bektaflî f›kralar›n›n mevzular›, tasnif ve
tahlili, Bektaflî f›kralar›n›n yap› ve kom-
posizyon hususiyetleri, Bektaflî f›krala-
r›nda dil ve üslûp, Bektaflî f›kralar›nda
flah›slar, Bektaflî f›kralar›nda mekân,
Bektaflî f›kralar›nda zaman alt bafll›klar›
karfl›m›za ç›k›yor. Kitab›n bir de sonuç
bölümü bulunuyor. 

Çal›flman›n bir monografi olarak bi-
limsel niteli¤ini güçlendiren en önemli
özelliklerin, kitapta kullan›lan terim ve
kavramlara iliflkin anlay›fl ve kabüllerin
belirtilmesi ve ayr›ca araflt›rma alan›n›n
s›n›rlar›n›n aç›kça çizilmesi oldu¤unu
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gözlemliyoruz. Dursun Y›ld›r›m Türk
Edebiyat›nda Bektaflî F›kralar› isimli ki-
tab›nda öncelikle, s›kl›kla kulland›¤›
“Türk f›kralar›” sözünden ne anlad›¤›n›
aç›klarken, “Türk milletinin, halk›n›n bi-
linen zamandan günümüze kadarki devre
içinde ortak yaratma gücünden do¤an,
gerek bas›l› eserlerde ve gerekse sözlü ge-
lenekte mevcut f›kralar›n hepsi–tarih
co¤rafya bütünlü¤ü içinde–bu kavram›n
çerçevesini teflkil etmektedir” (16) diyor.
Ancak Türk f›kralar›n› inceleyen araflt›r-
mac›lar›n ço¤unlukla Türkçenin konuflul-
du¤u co¤rafî alanda mevcut f›kra tiple-
rinden çok bulunduklar› bölgelerin im-
kânlar›n› esas ald›klar›n› vurgulayan Y›l-
d›r›m, böyle bir çal›flman›n “Türk f›krala-
r› için yap›lm›fl bir çal›flma biçiminde de-
¤il de, s›n›rlar› belirtilmifl bir alanda ge-
çerli oldu¤unu belirtmek flart›yla bir
ehemmiyetleri vard›r. Bunun d›fl›nda ile-
ri sürülecek görüfllerin ilmen bir mâna
tafl›mayaca¤› aç›kt›r” (17) sözlerine yer
veriyor. Dolay›s›yla Türk Edebiyat›nda
Bektaflî F›kralar›, yazar›n›n iflaret etti¤i
Türk f›kralar›n›n kaplad›¤› genifl co¤rafi
ve tarihsel alan› gözden uzak tutmayan,
ama bu genifl alan içinde s›n›rl› bir konu-
yu “Bektaflî tipi f›kralar›” inceleyen bir
çal›flma olarak ortaya ç›k›yor. 

Y›ld›r›m’›n belirtti¤i ikinci s›n›rlama
Türk f›kralar›n›n grupland›r›lmas›nda
kullan›lacak ölçütlerde beliriyor. Türk di-
linin ana dil olarak konufluldu¤u yerlerde
belirlenmifl f›kralar› iki flekilde gruplan-
d›rman›n mümkün oldu¤unu belirten ya-
zar bunlar›, “1) Bütün f›kralar›n temsil
etti¤i zihniyet ve davran›fllar›, tek tek
tespit ettikten sonra, ana gruplara ay›r-
mak; 2) F›kralar› f›kra tiplerine göre
grupland›rmak” (17) olarak s›ral›yor. Bü-
tün Türk f›kralar›n› kapsayacak flekilde
birinci ölçünün kullan›lmas›n›n güçlü¤ü-
ne iflaret eden Y›ld›r›m, bu çal›flmas›nda
ikinci s›rada yer alan “f›kra tipleri” ölçü-
tünü izliyor ve kitab›n ilerleyen bölümle-
rinde Bektaflî f›kra tiplerine yüklenen
toplumsal zihniyet ve tutumlar› çözümlü-
yor. 

Dursun Y›ld›r›m taraf›ndan iflaret
edilen bir di¤er önemli s›n›rlama ise, Bek-
taflî tipi ile Bektaflîlik örgütlenmesi ara-
s›ndaki ba¤lar›n ayr›ca araflt›r›lmas› ge-
rekti¤ini vurgulad›¤› sonuç bölümünde
karfl›m›za ç›k›yor. Yazar, “Bektaflî tipi”nin
ad›n› ve do¤uflunu borçlu oldu¤unu ifade
etti¤i (75) Bektaflîlik organizasyonunun
tüm yönleriyle gün ›fl›¤›na ç›kart›lmam›fl
oldu¤unu (75) ve ancak bu yap›ld›¤› za-
man “Bektaflî tipi” ile Bektaflîlik aras›n-
daki ba¤lar›n da incelenebilece¤ini (76),
bu aflamada böyle bir çal›flman›n kendi
araflt›rmas›n›n “mahiyetini ve hudutlar›-
n› çok aflaca[¤›n›]” (75) vurguluyor. 

Kitab›n Türk f›kralar›yla ilgili ilk
bölümünde özellikle f›kra türünü halk
edebiyat› türleri içinde konumland›rma
çabas› dikkati çekiyor. Yazar masal, efsa-
ne, atalar sözü, köy orta oyunlar›, kara-
göz gibi türlerle iliflkilerini ve benzerlik-
lerini belirtmekle birlikte, f›kran›n ayr›
bir tür oldu¤unu vurguluyor (14,15). F›k-
ralar›n genellikle tek olay içeren, mutla-
ka z›tl›klar üzerine kurulu, gülmece öge-
sini içeren, z›tl›klar›n diyaloglarla çözül-
dü¤ü, k›sa, halk›n diliyle oluflturulan ha-
reketli anlat›lar oldu¤u belirtiliyor. F›k-
ralar›n yap›s›n›n olay, tezat, muhekeme
ve sonuç ögelerinden olufltu¤u kitapta
vurgulan›yor (8). 

Öte yandan Y›ld›r›m’›n araflt›rmas›-
n›n birçok bölümünde yapt›¤› aç›klama-
lardan ve verdi¤i örneklerden anlafl›ld›¤›-
na göre, f›kralarda yer alan “Bektaflî ti-
pi”nin tasavvuf anlay›fl›ndan birçok izler
tafl›makla ve kökeninde farkl› ‹slâmiyet
anlay›fl› bulunmakla (35) birlikte, bun-
dan çok daha genifl toplumsal ifllevler
yüklendi¤i görülüyor. Türk halk›n›n, Os-
manl› idarecilerine, geleneksel ‹slâmî an-
lay›fla, toplumdaki bozulmalara karfl› or-
tak düflüncelerini yükledi¤i, kendisi do¤-
rudan dile getiremedi¤i düflüncelerini, or-
tak tepkisini söyletti¤i bir karakter kim-
li¤ine bürünüyor. Y›ld›r›m’›n sözleriyle
özetlersek, bir zümreden hareketle orta-
ya ç›kan bir tip zamanla tüm cemiyete
mâl oluyor (36). Bu özellikleriyle “Bekta-

Y›l: 14  Say›: 55

104 Millî Folklor



flî tipi”, Y›ld›r›m’›n Türk f›kralar› için ge-
nel özellik olarak söyledi¤i, toplumda ya-
flayan insanlar›n ortak e¤ilimlerinden fle-
killenen, “halk›n kendisini temsil gücünü
verdi¤i” (18) f›kra tipine uyuyor. 

Türk f›kralar› aras›nda yapt›¤› grup-
land›rmada Bektaflî tipi f›kralar› “Türk
boylar› aras›nda halk›n veya zümrelerin
ortak unsurlar›n›n birlefltirilmesinden
do¤an tipler” (29) kategorisine yerlefltiren
Y›ld›r›m, yukar›da aç›klad›¤›m›z f›kralar›
tiplerine göre grupland›rmak ilkesi do¤-
rultusunda kitapta “Bektaflî tipi f›kra” te-
rimini kullan›yor. 

Bektaflî tipine önce “dinî ayr›l›klar-
dan do¤an çat›flmalar›n tenkidi” (34)nin
yüklendi¤ini belirten Y›ld›r›m “bu tipe
zamanla saray›n bozuk idaresini, içtimai
hayatta görülen baflka z›tl›klar› ve aksak-
l›klar›, beflerî kusur ve eksiklikleri de
tenkit etmek görevi yüklenir” (35) diyor. 

Türk Edebiyat›nda Bektaflî F›kralar›
isimli kitab›n oda¤›n› oluflturan Bektaflî
tipine ba¤l› f›kralar konular›na göre
(inançlar›, inançlarla ilgili uygulamalar›,
ahlâk ve terbiye konular›n› içeren ve hic-
veden f›kralar olarak) grupland›r›larak
bunlardan örnekler veriliyor. Bu yönüyle,
geleneksel ‹slâmi anlay›fl› benimsemekte
güçlük çeken, ‹slâmiyetin kabulüyle Orta
Asya’dan beraberlerinde getirdikleri gö-
çebe kandafl toplumsal örgütlenme ve
inanç izlerini tafl›yan Türklerin mizah
arac›l›¤›yla ve hayalî bir karakterin kim-
li¤inde dile getirdikleri tepkilerini gördü-
¤ümüzü de söyleyebiliriz. “Bektaflî tipi-
nin” toplumsal olgular›n yans›t›lmas›nda
oynad›¤› sözkonusu rolün, Y›ld›r›m’›n ki-
tab›nda farkl› sözcüklerle de olsa a¤›rl›k-
l› olarak dile getirilmifl olmas›, aç›kça ku-
ramsal bir yaklafl›m olarak ifade edilme-
se de sosyolojik bir bak›fl aç›s›n› hissetti-
riyor. Ancak burada, toplumla edebiyat
ürünü aras›ndaki iliflkileri incelemeye yö-
nelik bir yaklafl›mdan çok, edebiyat arac›-
l›¤›yla toplumsal olgular hakk›nda bilgi
almaya yönelik bir yaklafl›m görülüyor.
Y›ld›r›m, kitab›n›n ilk sayfalar›nda
“[e]debiyat ve kültür hayat›m›z›n en zen-

gin hazinelerinden biri olan f›kralar›n
içinde milletimizin tarihini, siyasî, dinî,
iktisadî içtimaî hayat›n›, inanç ve fikir
mücadelelerini, geleneklerini, dünya gö-
rüflünü, hayata bak›fl tarz›n› aksettiren
bilgiler vard›r” (6) diyor. 

Kitapta kuramsal bak›mdan önemli
yer tutan bir di¤er yaklafl›m›n yap›salc›-
l›k oldu¤u söylenebilir. Günümüz Folklor
Kuramlar› isimli kitapta, Albert Lord’un
sözlü kahramanl›k yarat›s›n› yaz›l› olan-
dan ay›rmak için yapt›¤› çal›flmada, en
yararl› olan ögeler, sat›rlar, bir sat›r›n
ötekisiyle ba¤lant›s› ya da fliirin genel ya-
p›s›n›n incelenmesi olarak belirtiliyor
(45). “Lord’un görüflüne göre, bu kapsam-
l› çözümleme yöntemi, folklorun öteki bi-
çimlerine, örne¤in halk masallar› ve tür-
külere de uygulanabilir” (45) sözleriyle
halk edebiyat› türlerinin yap›sal bir yak-
lafl›mla incelenebilece¤i vurgulan›yor. 

Dursun Y›ld›rm da, Bektâfli tipi f›k-
ralar› incelerken yap›, komposizyon, dil
ve üslûp ile kiflilerin, zaman ve mekân›n
kullan›m›na önem veriyor. F›kralar›n ya-
p›s›n›n vazgeçilmez ögeleri olarak
“vak’a”, “flah›s”, “zaman” ve “mekân” ›
vurgulayan (57) Y›ld›r›m, f›kralarda mut-
laka bir “tez-antitez” ve halk›n temsilcisi
olma durumu bulundu¤unu (57), karfl›l›k-
l› konuflmalarla oluflan yap›s›yla drama-
tik bir kurgusu bulunan (55) f›kralar›n ti-
yatro kavram›na do¤ru bir gidifl içerdi¤i-
ni belirtiyor (56). 

Türk f›kralar›n›n estetik kuruluflu-
na önemle iflaret eden ve bunun temelin-
de çat›flman›n bulundu¤unu belirten Y›l-
d›r›m (8), Bektaflî tipi f›kralar›n yap›s› ile
ilgili flunlar› söylüyor: “F›kralar›n estetik
yap›s›; f›kralar› teflekkül ettiren esas ve
yard›mc› unsurlar›n vak’a içinde da¤›l›fl-
lar› ile sa¤lan›r. Bu da¤›l›fl, tezad› en çar-
p›c› flekilde ortaya ç›karacak tarzda olur”
(57) diyor. 

Kitab›, yararlan›lan kaynaklar bak›-
m›ndan ele al›nca, f›kralar›n önceden der-
lenmifl yaz›l› malzemelerden al›nd›¤› ve
esasen çok az araflt›rma yap›lm›fl bir alan
oldu¤u anlafl›lan f›kra türüyle ilgili ola-
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rak Türk Halkbilimi çal›flmalar› aras›nda
yer alan birçok bilimsel araflt›rmadan ya-
rarlan›ld›¤› görülüyor. 

Sonuç olarak Türk Edebiyat›nda
Bektaflî F›kralar› isimli kitap hakk›nda
baz› gözlemlerimizi özetlemek istiyoruz.
‹nceledi¤i konunun sa¤l›kl› kaynaklar-
dan toplanm›fl çok say›da örne¤i üzerine
çal›flma yap›lm›fl olmas› ve kitab›n bütü-
nünde bu zengin malzemeyle yak›n bir
iliflki kurulmufl olmas› dikkati çeken
olumlu bir özellik olarak görülebilir. Ben-
zeri baz› çal›flmalarda görülen, monogra-
fik bölümle derlenen malzeme aras›ndaki
kopukluk bu kitapta görülmüyor. Araflt›r-
mac›, yapt›¤› grupland›rmalar› sürekli
olarak kitab›n devam›nda yer alan f›kra-
lara göndermeler yaparak destekliyor. 

‹kinci olarak çal›flman›n s›n›rlar›n›
belirtmekle, her bilimsel çal›flmada oldu-
¤u gibi bunun da dikkate almad›¤› ögeler
olabilece¤ine iflaret edilmesi, yap›t›n bi-
limsel ufkunu destekliyor. 

Ayr›ca, yazar›n Türk f›kralar› olarak
tan›mlad›¤› f›kralar› ve bunlar›n içinde
Bektaflî tipi f›kralar› grupland›rma çaba-
s› ve bu grupland›rmay› temellendirmek-
te nesnel ölçütlerden yararlanm›fl olmas›
da kitab›n monografik de¤eri bak›m›ndan
olumlu özellikler olarak karfl›m›za ç›k›-
yor. 

Ancak, kitab›n sonuç bölümünde yer
verilen baz› düflünceler, kitab›n genel dü-
flünce çizgisine uymayan ve bilimsel yak-
lafl›mlar bak›m›ndan baz› sorular uyand›-
ran bir nitelik tafl›yor. Y›ld›r›m, edebiya-
t›m›zda f›kra türünde yeterli bilimsel ça-
l›flma yap›lmad›¤›n› ve Türk f›kralar› için
ileri sürülen ilkelerin f›kralar›n özellikle-
ri incelenmeden Bat› ölçütlerinin hem
içerik hem yap› bak›m›ndan oldu¤u gibi
kabul edilmesiyle oluflturuldu¤unu belir-
terek elefltirerek (72), iki noktaya iflaret
ediyor: 1) “Do¤u kültür dairesinde, masal,
hikâye ve f›kra birbirinden farkl› türler-
dir. Halbuki Bat› kültür dairesi içindeki
milletlerin hayat›nda bu türler birbirine
oldukça yak›nd›r” (72). “Türk f›kralar› ve
f›kra türü mâhiyet itibariyla müstakil bir

türden ve Bat› kültür dairesindeki f›kra-
lardan farkl›d›r” (72). 2) Bu nedenle, Bat›
kültüründen al›nan hükümleri Türk f›k-
ralar›na uygularken kuflkuyla yaklaflma-
l›d›r, ancak–varsa– benzerlikler belirtile-
bilir (72). 

Bilimsel bir çal›flma yaparken ince-
leme nesnesi olan malzemenin ve bu mal-
zemeyle girilecek iliflkinin as›l belirleyici
oldu¤u ve bu malzemenin araflt›rmac›ya
“dayataca¤›” bilimsel yöntemin seçilmesi
gerekti¤i düflüncesinin geçerlili¤i ortada-
d›r. Bu noktadan hareketle, baz› bilimsel
yöntemleri mutlak do¤rular olarak, mal-
zemeyi hiç gözönüne almaks›z›n oldu¤u
gibi kabul etmenin isabetli bir bilimsel
yaklafl›m olmayaca¤›na da kat›l›yoruz.
Ancak, yazar›n sonuç bölümünde açt›¤›
tart›flmayla zihnimizde oluflan baz› soru-
lara bu kitapta yan›t bulam›yoruz. 

Tüm dünyadaki sözlü kültür ürünle-
rinin bölgesel fark›l›l›klara karfl›n baz›
ortak özellikleri yok mu dur? Türk halk›-
n›n aç›kça dile getiremedi¤i tepkilerini
Bektaflî tipine söyletmesine benzer biçim-
de toplumsal rol üstlenen sözlü kültür
tiplemeleri baflka toplumlarda da benzeri
ifllevler görmezler mi? “Türk f›kras›”n›
Bat› kültür dairesindeki f›kralardan fark-
l› k›lan özellikler nelerdir gibi sorulara
kitapta yan›t bulunam›yor.
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