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NAİL TAN'IN KASTAMONU'YA HİZMETLERİ . -

Doç~ -Dr. Eyüp AKMAN* 

J/ı~etli hemşehrim Nail Tan ile tanışmaının tarihi 1992 yılına çıkmaktadır. 
1'-' 1992 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi

yatı Bölümünü kazanmış ve ilk defa bulunduğum muhit dışına çıkmıştım. Ticaret 
Lisesi mezunu olduğum için edebiyata ilgim ve bu konuda bilgim yoktu. Okulu
muz açılı:nış, derslerimiz de başlamıştı. Artık dersimize gelen hocalanmızı tanıma
ya çalışıyorduk. Kendi sahalannda büyük birer otorite olduğunu sonradan anlaya
cağımız· bu hocalanmız kimlerdi? Prof. Dr. Orhan Okay, Prof.Dr. Muhan Bali, 
Prof:Dr)]Üiasiyap Gemalmaz, Prof.Dr. Bilge Seyidoğlu, Prof. Dr. Recep Toparlı baş
lıcalanydı. Hepsi de öğrencilerle yakından ilgilenir, Erzurum' da yabancılık çekme
memiz için ellerinden geleni yaparlardı. Bölüm başkanımız merhum Muhan Bali 
idi. Bu görevinden olsa gerek, öğrencilerle daha yakından ilgileniyordu. Okulun 

. açıldığı ilk günlerdi. Bir gün Muhan Bey ile bir sohbete daldık. Odasında mıydı 
yoksa sınıfveya koridorda mıydı tam hatırlamıyorum. Bana nereli olduğumu sor
du. Ben de Kastamonuluyum dedim. Kastamonu'nun neresi dedi. Araç ilçesi ol
duğunu söyleyince benimle daha yakından ilgilenmeye başladı. Hemen, "Nail 
Tan'ı tanıyor musun?" diye sordu. "Hayır" deyince şaşırdı ve mutlaka tanımam ge
rektiğini ifade etti. Ben de adresini sordum o da verdi. Erzurum'a gitmek için Ka
rabük veya Kastamonu'dan Ankara'ya gitmemiz lazımdı. Dolayısıyla dönüşte de 
Ankara'ya uğrardık Ben ilk fırsatta Ankara'ya gittiğimde Nail Tan ile tanışmaya ka
rar verdim. 92 yılı sonuydu. Tatil için memlekete gidiyordum ve yolumAnkara'ya 
mecburen. düşmüştü. Hemen Nail Tan'ı bulmaya gittim. 17 yaşında bir çocuktum 
henüz. Acaba Nail bey benimle ilgilenir mi diye içimden geçirmeden de yapamı
yordum:· ·q zamanlar Ankara'nın eski termiliali faaliyetteydi. Terminalde otobüs
ten indim ve elimdeki adresi bir taksi şoförüne sordum. D da adresin yakın oldu
ğunu istersem yürüme gidebileceğimi söyledi. Ben de yürümeyi .tercih ettiı:n: Gi
deceğim adres terminalin tam karşısındaydı, yani Güzel Sanatlar Genel Müdürlü
ğünde. Binaya girdim, Nail Bey'in odasını sordum, koridorun sonunda dediler. He-· · 
yecanlı ve çekingen birvaziyette kapıya vurdum ve içeri girdim. Karşımatakım el~ 
biseli, oldukça şık, esmer, ciddi fakat gözlerinin içi gülen biri çıktı. Kendimi tciı;ııic 
tım; Araçlı olduğumu ve Muhan Bey'in selamını söyledim. Oturduk, sohbet ettik.' 
I?.önem 'sonuna kadar edebiyata ve folklora -tabiri caizse. ısınmış ve' alışmıştım: 
üzeilikle Muhan Bey sayesinde halk edebiyatma karşı bir istek duymaya başlamış- . 
tım. ı Ge~ek bu istekten gerekse Nail Bey'in folklor araştıncısl olduğunu ö~reıi- . • 

· * Kastamonu Üniversitesi Eğitim 'Fakültesi Öğretim Üyesi. 

ı Bilge Hanım'ın da halk edebiyatını sevmeme katkısı büyük olmuştur. Fakat Bilge Hanım 
ikinci sınıftan itibaren dersimize girmeye başlamıştır . 
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memden dolayı konumuz halk edebiyatı ve derleme oldu. Bana bol bol derleme 
yapmamı söyleyen Muhan Bey gibi Nail Bey de aynı şeyleri söyledi. Her zaman ka
pısının açık olduğunu, istediğim zaman gelebileceğimi de ilave etti. Oradan sevin-
miş 17 yaşındaki bir çocuk olarak aynldım. · 

Nail Tan ile tanışmamızın hikayesi bu. İşte 18 yıl ewel başlayan bu dostluk hil.la 
kuwetlenerek sürmektedir. Pek az insan Nail Tan kadar memleketini ve memle
ketinin insanını sever. O, bütün Kastamonuluların Ankara'da gözü kulağı, maddi 
manevi destekçisidir. Sadece bana yaptığı destekleri burada saymaya kalksam 
sayfalar alır. 

Nail Tan kadar kendi memleketi kültürüne hizmet etmiş biri daha var mıdır bil
miyorum. Bu iddiamızı aşağıda ifade edeceğimiz satırlan okuduktan sonra her
kesin destekleyeceğini düşünüyorum. 

Bütün ömrünü Türk kültürüne, hususen Kastamonu kültürünü araştırmaya 
adamış olan Nail Tan her şeyden önce edebiyat öğretmeni, halk bilimi araştırma
cısıdır. Onun Kastamonu edebiyatı ve halk bilimine yapmış olduğu katkılar çok 
fazladır. Nail Tan memleketi Kastamonu ve ilçesi Araç'a unutulmaz kültürel hiz
metlerde bulundu. Bu hizmetlerinin başlıcalan şunlardır: 

I. Eğitim Alanında Öğretmen Olarak 

Öğretmenlik yaptığı yıllarda, hem ilkokul hem de lise ve dengi okullarda dört 
öğretim yılı Kastamonulu çocuk ve gençleri eğitti. Merkez Kavak Köyü İlkokulun
da (beş sınıflı ilkokul) 1959-1960 öğretim yılında öğretmenlik ve müdürlük yaptı. 
Bu görevi sırasında okulun harap binasını onarttırdı, öğretmen lojmanı ve tuvalet
leri yaptırdı. 1965-1968 yıllan arasında üç öğretim yılı Kastamonu Kız İlköğretmen 
Okulu müdür yardımcılığı ve edebiyat grubu öğretmenliği görevinde bulundu. Bu 
görevi sırasında edebiyat, çocuk edebiyatı, kompozisyon, TC tarihi ve coğrafya 
derslerine girdi. Coğrafya derslerini, geometrik şekillerden tamamlanan dilsiz ha
ritalar çizerek işlemesiyle ve öğrencilerine bol hikaye, roman okutturmasıyla ta
nındı. Başanlı öğretmenliği dolayısıyla 1966-1968 yıllan arasında üst üste iki öğre
tim yılı MEB Teşekkür Belgesiyle ödüllendirildi. Yetiştirdiği Kastamonulu bayan öğ
retmenler onunla, o da öğrencileriyle övünüyor. 

2. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bürokrab Olarak 

Kültür 1 Kültür ve Turizm Bakanlıklannda Milli Folklor Araştırma Dairesi Başka
nı, Başmüşavir, Güzel Sanatlar Genel Md. Yrd., Halk Kültürlerini Araştırma ve Ge
liştirme Genel Müdürü olarak 1970-1998 yıllan arasında uzun süre yöneticilik yap
mış olan Nail Tan, MİFAD Başkanlığı sırasında Kastamonu halk kültürü ürünlerinin 
derlenmesine çok önem verdi. 1975 yılında bir hafta İhsan Ozanoğlu'nu Ankara'ya 
getirterek 325 kadar ezgiyi çalıp söyletti. Aynca, el yazısı veya daktilo edilmiş 2000 
sayfa kadar derlemesini satın alarak arşivlenmesini sağladı. Genel Müdürlüğünce 
kamulaŞtınlan Yücebıyıklar Konağı için restorasyon ödeneği çıkarttırdı .. . 

3.Araşbrmacı0larak 

Türk edebiyatı, halk edebiyatı ve halk kültürü alanlannda araştırmalar yapıp 
yayımiayan Nail Tan'ın doğrudan Kastamonu'yu ilgilendiren kitap ve makaleleri 
şunlardır: 



• Sepetçioğlu Osman Efe, Ank. 1999, Gel. 2. bsk. Ankara 2005. 

• Sepetçioğlu Osman Efe (Oyun, Sabahattin Engin'Ie), Ankara 2001. 

• Kastamonulu İki Yazar: Oğuz Atay, M. Ata Anbarcıoğlu) bsk. hz!. Nail Tan), 
Ankara 2001. 

• Orhan Şaik Gökyay I, Il, III, (Rıdvan Çongur'la), Ankara 2002, 2003, 2004. 

• Kastamonulu İki Ünlü Şair Yazar: Orhan Şaik Gökyay-Behçet Necatigil, Arka
ra 2002. 

• Kastamonulu İki Şair Araştırmacı Hikayeci ve Oyun Yazarı: Hakkı Kamil Be
şe-Halil Erdoğan Cengiz, Ankara 2004. 

• Kastamonulu Ünlü Sahne Sanatçıları, Ankara 2004. 

• Gurur Kaynağımız Kastamonulular, 8 Cilt, Ankara 2004, 2005, 2006, 2009, 
2010. 

• Türk Şekerciliğinin Öncüsü Araçlı Hacı Bekir Ailesi, Ankara 2005, Gel. 2. bsk. 
2007, Gel: 3. bsk. 2008. 

• Orhan Şaik Gökyay Iv, V, VI, VII, (Kudret Ünal'Ia), Ankara 2006, 2007, 2008, 
2010. 

• Derlemeler Makaleler, 8. Cilt, Kastamonu Araştırmalan, Ankara 2007. 

• Kastamonu Evleriyle İlgili Bazı Gelenek Görenek ve Halk İnanmaları, Anka-
ra 2008. 

• Araçlı Şair, Hikayeci Fazıl Bayraklar, Ankara 2008. 

• Kastamonu Araçlı Oyun Yazarı Eleştirmen Sabahattin Engin, Ankara 2009. 

• Yeşil Deniz Araç'ta Hayatın Yedi Rengi (bsk. hz!. Nail Tan), Ankara 2009. 

Nail Tan'ın Hayrettin İvgin'in yazdığı Nail Tan Biyografi-Bibliyografya (Ankara 
2003,,80 s.) kitabıy1a elinizdeki armağan kitaptaki 2003-2010 yıllan arasını kapsa
yan bibliyografya (gazete yazılan hariç) incelendiğinde Kastamonu'yla ilgili pek 
çok incelemesinin olduğu görülmektedir. Anılan bibliyografyalarda bunlann kün
yeleri buJurıduğundan biz tekrarlayacak değiliz. Sadece konulanna göre bir ista
tistiki bilgi vermekle yetineceğiz. 

Kastamonu'yla ilgili makale ve yazılan: · 

Genel Kültür . : 3 

Dil : I 

Tarih :4 

Eğitim : 3 

Yeni Türk Edebiyatı : 7 

Halk Edebiyatı : 8 

Halk Muziği, Oyunliın, Eğlenceleri : 4 

El Sanatlan : 14 

Mutfak Kültürü : 6 

Mimari :4 



Gelenek Görenek ve İnançlar : 2 

Güzel Sanatlar : 2 

Kastamonu Ünlüleri : 26 

Ekonomi-Kooperatifçilik : 8 

Turizm 1 ·= I 
Kasım 2010 ayına kadar yayımlanan 93 makale-yazı hiç de az değildir. Tan'ın 

2000'Ii yıllarda KastamoAu ve Araç Haber gazetelerinde önemli yazıları yayımlan
mıştır. Bunların da derlehmesinde yarar vardır. 

4. Kültür Adamı Ol l ak . . · 

Beypazan Belediye ~aşkanı Mansur Yavaş'a söylediklerinin gerçekleşmesiyle 
ortaya çıkan halk kültüriji kökenli "Beypazan Kalkınma Mucizesi"nden yola çıka
rak Kastamonu Valisi Enis Yeter'e danışmanlık yaptı. Konaklann restore edilip tu
rizmin hizmetine verilm~si, el sanatları çarşısı, kültür ve doğa· müzesinin kurulma
sı, Kastamonu I. ve ll. Kültür Sempozyumlannın düzenlenmesi, ilin ekonomik ve 
kültürel hayatına büyük canlılık getirdi. Bu çalışmaları sürdüren Vali Mustafa Ka
ra'ya da danışmanlık hizmetini sürdürdü. 

Bir kültür adamı olarak Kastamonu'ya hemşehrilik ruhuyla yaptığı diğer hiz
metleri de şöyle sıralayabiliriz: 

a. 88 tablodan oluşan resim koleksiyonunu Kastamonu Valiliğine bağışiayarak 
Özel İdare Resim ve Fotoğraf Müzesinin kurulmasını sağlaması (2002), 

b. Kastamonu I. (2000) ve ll. (2003) Kültür Sempozyumlan, İhsan Ozanoğlu 
Sempozyumu (2009) ve Kastamonu Basın. Sempozyumlannda (2009) danışma
düzenleme kurullannda görev yapması, 

c. T. İş Bankasının yayımladığı Kültür ve Sanat Dergisi Kastamonu Özel Sayı
sı'nı (S. 27, 1995) hazırlayıp bastınlmasını sağlaması, 

ç. YKY'nin 2008 yılında yayımladığı "Üsküdar'a Kadar Kastamonu" adlı mo
nografınin hazırlık aşamasında makalelerin toplanmasında editör Lütfi Seymen'e 
en geniş yardımı yapması, bizzat üç makale yazması, 

d. Süleyman Şenel'in hazırladığı alanında Türkiye'nin en önemli aşık sanatı 
araştırması olan Kastamonu 'da Aşık Fasılları (2 Cilt) kitabının yayımlanabilir rapo
.runu yazıp editörlüğünü yapması (Birinci bsl. 2007, ikinci bsl. 2009), 

e. Araç halk kültürü değerlerini ortaya koyan Yeşil DenizAraç'ta Kültürel Haya
tın Yedi Rengi kitabını baskıya hazırlama/editörlük hi~metini yapması, 

f. inebolulu ünlü şair yazar Orhan Şaik Gökyay'ın anısına 2001 yılından beri dü
. zenlenen şiir ödülünün seçici kurulunda görev alması, inebolu Belediye Başkan
lığını harekete geçirerek adının bir park ile sokağa verilmesini, büstünün yapılma
sını sağlaması, aynca TRT'nin hazırladığı Orhan Şaik Gökyay Belgeseline danış
manlık yapması, belgeselin ve· şairin şiir kasetinin kopyalarını ilgili kurumlara da
ğıtması, 

g. Kastamonu Orhan Şaik Gökyay Lisesine Orhan Şaik Gökyay, Valiliğe de Ve
dat Tek büstlerini yaptınp armağan etmesi, 



ğ. Kastamonulu şair ve yazariann adlannın okullara verilmesi için önerilerde 
bulunması (Orhan Şaik Gökyay, Behçet Necatigil gibi), Sepetçioğlu Osman 
Efe'nin adının doğduğu köy Hacıoğlu'na verilmesini sağlaması, 

h. Taşköprü'yü her yönüyle inceleyen ancak bir türlü hastınlmayan iki ciltlik 
Taşköpru kitabını hazırlayan ekipte görev alıp kitabın v.'ünü yazması, 

'' ' '' ı 

ı. Aİıkara'da düzenlenen "Başkentle Kastamonu Günleri"nde görev alıp Kasta-
__ • ·- t 

m onulu şair ve yazarlan tanıtması, Kastamonu turizminin gelişmesiyle ilgili panel-
de bildiri sunması (2010), 

. . . i 

i. Kastamonu'yu ~anıtan radyo ve TV programlannda görev alıp ilin kültürel 
zenginliklerini anlatrr\ası, 

j. Kastamonu ve kaç gazetelerinde makaleler yazıp halkı bilgilendirmesi, yan-
• • 1 • 

lışlıklar konusunda ilgilileri uyarması, 

k. Kastamonu Kent Tarihi Müzesi Kitaplığına 1400, Kastamonu Üniversitesi Ki
taplığına 500 kitap, Kastamonu'yla ilgili kitaplannı da il ve ilçe kitaplıklanna bağış-., __ . - ı . ' .. . 
laması, aynca Kastarhonu ll Halk Kitaplığına KASYO-DER, Ecevit, Tosya dergi ko-
leksiyonlannı ücretsiz vermesi, 

I. Kastamonu halk kültürüyle ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerine gö
nüllü danışmanlık yapması, Kastamonu öğretim üyelerini sürekli desteklemesi, 

m. I 989 yılında orman sevgisi konulu oyun yanşmasında üçüncülük ödülünü 
aldığı "Böyle Daha Güzel" oyununda Kastamonu orman köylerinin sorunlarını di
le getirmesi, "Sepetçioğlu Osman Efe" ve "Böyle Daha Güzel" oyunlannın Nöbet
çi Tiyatro tarafından oynatılmasına ücret almaksızın izin vermesi, 

n. Kastamonu Valiliğince 2000-200 I yıllannda yayımlanan Kastamonu Türküle
ri (3 CD ve kaset) CD ve kasetlerinin danışmanlığını yapması, 

o. Kastamonu Valiliğince oluşturulan "Kastamonu Üniversitesi Kurma Müte
şebbis Heyeti''nde ağabeyi Özdemir Tan'la birlikte görev alması, 

ö. Kuruluşunda 2000-2002 yıllan arasında iki yıl görev yaptığı ''Anıtkabir Atatürk 
ve Kurtuluş Savaşı Müzesi" nde istiklal Savaşı'nda Kastamonululann hizmetlerinin 
en iyi şekilde ycinsıtılmasını sağlaması. 

Nail Tan'a Kastamonu çok şey borçludur. 1400 kadar ünlü, tarihe/edebiyata 
mal olmuş Kastamonuluyu ağabeyi Özdemir Tan'la sekiz ciltlik bir nehir kitapta 
Kastamonululara tanılması bile adını ölümsüzleştirmeye yeterdi. O, kat kat fazla
sını yaptı. Kastamonu merkez Belediye Başkanlığının adını 2006 yılında bir cadde
ye vermesi, hizmetlerini değerlendirmeye yeter mi? Takdir, büyüklerirnizindir. 

Nail Tan hocamızın doğumunun 70. yılını kutluyor, daha nice yıllar aramızda ol
masını Tann'dan diliyoruz. 



NAİL TAN'IN TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMUNDAKi 
HİZMETLERİ 

Nezih DEMİRTEPE* 

C umhuriyetimizin kurucusu, modern Türk toplumunun yaratıcısı Yüce Ön
der Atatürk, 29 Ekim ı923 tarihinde Cumhuriyet yönetim biçimini ilan 

ederek kurduğu ve ilk Cumhurbaşkanı seçildiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sağlam te
meller üzerinde yükseltrnek amacıyla bir dizi devrim yaparak, eski yönetimin ku
surlarını ortadan kaldırmaya çalıştı. Devrimlerini halka benimsetmek için, önce 
devlet kurumlan yerine demekler kurdurmayı tercih etti. Türk Tarih Kurumu 
(1931), Türk Dil Kurumu (1932), Halkevleri (1932), Türk Halk Bilgisi Derneği 
(1927), Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (1923) ve Türk Kooperatifçilik Kuru
mu (193ı) bunlardan bir bölümüdür. 

ı 929 ekonomik buhranından çıkmak için devletimiz, devletçilik ve kooperatif
çiliği çözüm görmüştü. Atatürk'ün talimatıyla 20 Mayıs ı93ı tarihinde İstanbul Üni
versitesi öğretim üyesi, gazeteci ve seçkin aydın dokuz kişi tarafından Türk Ko
operatifçilik Cemiyeti /Derneği İstanbul' da kurulmuştu. 

ı 933'te yönetim merkezi Ankara'ya kaydınlan ve hfılen varlığını sürdüren, kamu 
yaranna çalışır dernek statüsündeki kurum, ı 934 yılında aylık Karınca, ı 93 ı yılında 
2-3 ayda bir yayımlanan Kooperatifçilik dergilerini çıkartmış tır. Bu uzun soluklu der
gilere; ı984'te Cooperation in Türkiye ve ı988'de Karınca Kardeş eklenmiştir. 

Nail Tan; Türkiye Cumhuriyeti ile Türk milletini seven bir eğitimci, yazar olarak, 
en çok Ata'nın kurduğu derneklere ilgi gösterdi. Şubat ı 975 ayında Yönetim Kuru
lu karanyla Türk Kooperatifçilik Kurumuna üye kabul edildi. Kurumda sıradan bir 

. üye olarak çalışmayı düşünmedi. Sorumluluk aldı. Kurum çalışmalanna önemli 
katkılarda bulundu. Bu yazımızda, söz konusu hizmetleri özetlemeye çalışacağız. 

a) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Başkanı ve Üyelikleri: 
· Tan, önce Denetleme Kurulunda görev alarak üyelerle kaynaştı. ı Nisan ı978 

tarihinde yapılan Genel Kurulda, Denetleme Kurulu'na seçildi. Yapılan iş bölü
münde Başkarılığa getirildi. Genel Kurullar, o tarihlerde her yıl yapılıyordu. 

ı979'da görevi sona erdi. ı985, ı986, ı987, ı988, ı9.89, ı990, ı99ı, ı992, ı993, 
ı994, ı995, ı996 Genel Kurullannda da Denetleme Kurulu üyeliğine seçildi. Üye
ler arasında yapılan görev dağılımında Başkanlığı hep devam etti. 

Tan, Türk Kooperatifçilik Kurumunda Yönetim Kurulu üyesi olarak uzun yıllar 
görev yaptı. Yönetim Kurulu seçimleri üç yılda bir yapılmaktaydı. 

ı979-ı982, ı982-ı985 yıllan arasında altı yıl Yönetim Kurulunda görev aldı. 
ı979-ı982 döneminde Kurum, Başkan Nurettin Hazar'ın ileri görüşüyle Alanya'da 
bir arsa satın alıp, önemli bir gelir kaynağına sahip oldu. 

* Türk Kooperatifçilik Kurumu Üyesi. 
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b) Çalışma Kurulu Üyelikleri: 

Ian'ın asıl hizmetleri, çalışma kurullannda olmuştur. Danışma-Araştırma-Ça
lışma Kurulunda ı 980-1982, Yayın Kurulunda 1979-1985, Türk Kooperatifçilik Haf
tası Kutlaması Çalışma Kurulunda ı982-ı985, Üye İnceleme Çalışma Kurulunda 
1980fl984, Kongre Düzenleme Çalışma Kurullannda (üye ve sekreter olarak) 
198o.:.;wos yıllan arasında görev yaptı. Özellikle 9. Türk Kooperatifçilik Kongresin
den itibaren ı8. Kongre dahil, Kongre Düzenleme Kurullannda özverili çalışmalar
da bı,iiundu. Hemen hemen her cumartesi Kuruma geldi. Kurumda düzenlenen 
şairler şölenleri ile anma toplantil arı, bayram kutlamalarının çoğunun düzenle
me ve yönetilmesinde görev aldı. 

c};Yaym Çalışmalan: 

Karınca_ve Kooperatifçilik dergilerinde en çok makale, yazı ve şiiri yayımlanan 
(yüze yakın) yazarlardan birisidir. Karınca'nın tarihçesini yazarak, önemli bir hiz
mette bulunduğu gibi, SO yıllık birikiminin bibliyografyasını Hayretlin İvgin ve İrfan 
ÜnverNasrattınoğlu'yla birlikte hazırlamıştır. Kartnca DergisiKooperatifçilikle İlgi
li Bibli-Yôgrafya (Ankara, 1984,437 s.) 

Hiç kimsenin çevre kirliliği felaketinden söz etmediği bir dönemde (1975 yılın
da) Karınca'da Özür I şiirini yayınladı. (S.463, 7/1975) Onu Hep Sen şiiri izledi. 
(S.536, Ağustos ı981) Karınca'daki yazılannın yansı kooperatifçilik, yansı da üye
lerin sanat çalışmalan üzerinedir. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yıldönümü kutlamalan dolayısıyla Nail Tan'ın 
öncülüğünde Türk Kooperatifçilik Kurumunun tarihçesinin yazılması kararlaştınl
mıştır. İsa Kayacan ve İrfan Ünver Nasrattınoğlu'yla birlikte ''T.C. 'nin 75. Yıldönü
münde Türk Kooperatifçilik Kurumu" (Ankara, ı999, ı96 s. Türk Kooperatifçilik 
Kurumu Yayınlan:92) kitabını hazırlayan Tan, 2002 yılında da Türk Kooperatifçilik 
Kurumunun tanıtım CD'sinin senaryosunu yazmış, görüntü malzemesini toplamış 
ve CD/DVD'nin yapılmasında en önemli hizmeti vermiştir. Bu hizmeti için ücret de 
almamış tır. 

ç) Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfmda: 

Tan;'kooperatifçilik eğitimi yapmak amacıyla Türk Kooperatifçilik Kurumunun 
ı983 yılında kurduğu Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfında kurucu üye olarak gö
rev almış, uzun süre Denetleme Kurulu ve Çalışma Grubu üyeliği yapmıştır. 

Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim Kurulu, Tan'ın hizmetlerini göz ardı et
memiş, 2 ı Aralık 1999 Kooperatifçilik Günündeki şölende Kooperatifçilik Hizmet 
Ödülü vererek, değerlendirmiştir. 19 Mart 2006 tarihinde de Kurum üyeliğinin 30. 
yılı pla){eti verilmiştir. 

Türk-Romen, Türk-Alman, Türkiye-Pakistan, Türk/Makedon, Ankara-Varşova, 
· Folklor'Araştırmalan Kurumu, UNİMA, İLESAM gibi kültür demeklerinin.de üyesi 

olan Ta)'ı, 2006 yılında bir karar alarak kitap çalışmalarını engellediği düşüncesiyle 
İLESAM-dışındaki bütün demek ve vakıfliı.rdan aynlmıştır. Bu çerçevede 2006 yı
lında Türk Kooperatifçilik Kurumu ve Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı üyeliğin
den istifa etmiştir. Halen, sadece İLESAM'a üyedir. 70 yaşındaki Nail Tan'a Türk ko
operatifçilerinin selam ve saygılannı, teşekkürlerini iletiyoruz. 
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Türksoy, Bilge, Erdem, Size, Yeni Size, Çevren, Bal-Tam, Türklük Bilgisi, Bizim Küm
bet, Türk Dünyası Tarih, Kasyöder gibi dergilerde yayımlanmıştır. . . 

Halk kültürü ile. ilgili bu dergilerde yayımlanan makalelerinin dışında Nail Tan; 
yüz kadar ulusal, elli kadar uluslararası, ki bu toplantılar Türkiye başta olmak üzere, 
Mak~dopya, Saray-Bosna, Romanya, Kosova, Macaristan, Hırvatistan, Moldova, Uk
rayna{lÇınm), Azerbaycan, KKTC, Irak'ta yapılmış.tır, halk bilimi, kültür kongresine, 
semı)ôzyumuna katılmış ve bu toplantılarda bildiriler sunmuştur.l 

Nail Tan'ın bu makale ve bildirileri "Derlemeler- Makaleler" ddı ile kendisi tara
fındah bir araya getirilerek 8 ciltlik bir arşiv oluşturulmuştur. Yaiann kitaplaştırdığı 
veya 'kitaplanna bölüm olarak aldığı makaleler, kitap tanıtımı, halk bilimi ile ilgili 
yaptığı haberler ve kısa yazılan bu arşive alınmamıştır. .. 1 

Nail Tan bu arşivi oluşturmasının sebebini eserinin "On Söz"ünde: "Yazdıklanm
dan habersiz, pek çok araştırmacı, bilim adamı, bazı konulan ilk kez kendilerinin 
yazdıklannı belirterek, aynı konulan tekrarlayıp duruyor. Bu nederıle, derleme ve 
makalelerimi bir araya getirip okuyucuya sunmak farz oldu. Hiç olmasa bundan 
soıya;:.;Görmedim, okumadım, ulaşamadım.' diyemezler.'' şeklinde iza:h etmekte
dir. 

Nail Tan 8 ciltlik "Derlemeler- Makaleler" arşivini folklorun inceleme sahasını 
da göz önünde tutarak şöyle tasnif etmiştir: 

1. Cilt: Halk Bilimi (Folklor), Halk Edebiyatı, Genel Bilgiler 

2. Cilt: Anonim Halk Edebiyatı 

3. Cilt: Aşık Edebiyatı, Tekke Edebiyatı 
4. Cilt: Halk Mizahı, Geleneksel Tiyatro 

5. Cilt: Halk Müziği, Halk Oyurılan, Halk Eğlenceleri, Çocuk Oyurılan, Halk Spor-
lan 

6. Cilt: Gelenek Görenek ve İnançlar,.Kutlamalar, El Sanatlan, Halk Mutfağı 

7. Cilt: Atatürkçülük, Dil, Edebiyat, Tarih, Güzel Sanatlar 

8. Cilt: Kastamonu Araştırmalan 

'··ı. NililTan, Derlemeler Makaleler, C. 1, Halk Bilimi (Fo/klor), Halk Edebiyatı, 
Genel Bilgiler, Ankara, 2007. 

Kitap; Nail Tan'ın "Halk Biliıni (Folklor), Genel Bilgiler (30 adet)", "Halk Bilimci
ler (26 adet)" ve "Halk Edebiyatı - Genel Bilgiler (5 adet)" konulannda da:ha önce 
çeşitli dergilerde yayırrılanmış makalelerinden altmış birini ihtiva etmektedir. 

Eser; Ön Söz (s. 3 - 4), Nail Tan (s. 5 - 9), I. Cildin Konulannda Olup da Kitaba 
Almadığım Bazı Yazılanın (s. ı ı - ı 2), I. Bölüm: "Halk Biliıni (Folklor), Genel Bilgi
ler (s. l3-ı78), Il. Bölüm: Halk Bilimciler (s.ı81- 270), III. Bölüm: Halk Edebiyatı
Genel Bilgiler Halk Edebiyatırnız Hakkında, (s. 27ı - 309), İçindekiler (s. 3ı ı - 312). 
bölümlennden meydana gelmektedir. . 

Yazar; "Folklor Kelimesi Üzerine" (s. ı5- 17) adlı makalesinde; "folklor" kelime-

ı Nail Tan, Derlemeler Makaleler, C. ı, (Halk Bilimi - Folklor, Halk Edebiyatı, Genel Bilgiler), 
JUıkara,2007,s.3 . 
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sinin ne anlama geldiğinden ve ilk kez ne zaman, nerede, kim tarafından kullanıldı
ğından bahsetmiştir. "Folklor" kelimesinin bizdeki kullanım tarihine değinmiş; Tür
kiye'de bu kelimeyi ilk kez kimlerin ne şekilde kullandığı, yabancı bir kelime olan 
"folklor" için dilimizde ne gibi karşılıklann türetildiği, bunlann hangisi 1 hangilerinin 
benitrısendiği ve şu anda en yaygın olarak !üretilen kelimelerin hangisi 1 hangileri 
oldugu konusunda bilgi vermiştir. Daha sonra yazar, "folklor" kelimesinin kavram
sal olarak Türkiye'deki yanlış kullanımından örnekler vererek bunlann niçin yanlış 
oldu~unu açıklamıştır. Son olarak da kelimenin yanlış yazımından bahsederek 
"folklor" kelimesinin yanlış yazılımı ve kullanımı devam ederse bu kelimenin değiş
tiril±si gerekeceği konusunda bir fikir beyan etmiştir. 

Nail Tan'ın "folklor" kelimesinin anlamı, tarihçesi ve Türkiye'deki yanlış kullanı
mı il~ ilgili yazdığı bu makalesi, bu dilteki "Folklor Kelimesini Doğru Kullanalım" (s. 
18- ~1), adlı makalesi de düşünüldüğünde Türk folklor araştırmalannın önemli so
runla\ından birine değinmesi bakımından oldukça isabetli olmuştur. 

N<:ıil Tan, "Türk Falklorunun Sorunlan Üzerine", (s. 36- 38) adlı makalesinde; 
Türk folklor ürünlerinin derlenmesi ve derlenen bu malzemenin gelecek nesillere 
aktanlması ile ilgili sorunlara değinmektedir. Yazar bu yazısında derleme faaliyetle
rinin azlığından ve yetersizliğinden bahseden kişileri, ellerini taşın altına koymama
lan sebebiyle eleştirmiş, özellikle halk ezgilerinin notaya alınması ve derlenen söz
lü folklor ürünlerinin yazılı kültür ortarnında muhafaza edilmesi böylece kalıcılığının 
ve yayılımının kolaylaştınlmasıyla ilgili problemler üzerinde durmuştur. 

"Sanayi Toplumunda Folklorizm", (s. 42- 45). Yazann 27-29 Temmuz 1978'de 
Macaristan'da düzenlenen "Dünkü ve Bugünkü Folklorizm Sempozyumu"nda bildi
ri olarak sunduğu bu yazının girişinde; fo Ikiorun kapsamı kısaca belirtilmiş ve günü
müzdeki sanayileşmiş toplum şartlan çerçevesinde folklorun olup olamayacağı, 
geçmişteki tanm toplumuyla kıyaslanarak anlatılmıştır. Nail Tan sanayi toplumunun 
da folkloru olabileceği görüşünde olmakla birlikte bunlann başta eski folklorik 
ürünlerin taklidi bireysel ürünler olarak ortaya çıktığını bu sebeple orijinallik ve ano
nimlik özelliklerinin olmadığını ifade etmiş ve bu tip ürünlerin folklorcular tarafın
dan "fakelore" ya da "poplore" olarak isimlendirildiğini belirtmiştir. Yazar yazısının 
devarnında Türkiye'nin sanayileşmiş bölgelerindeki gözlemlerini maddeler halinde 
sıralayarak örnekler vermiştir. 

Nail Tan'ın bu yazısı Türkiye'deki akademik çevrelere "fakelore" ve "poplore" 
kavramlanın tanılması ve örnekler vermesi bakımından bir rehber niteliği taşımak
tadır. Yazann bu bildirisini 1978'de yayımladığı düşünüldüğünde Nail Tan'ın bir folk
lor araştırmacısı olarak dünyadaki gelişmeleri takip ettiği ve bu gelişmelere paralel 
birtakım çalışmalar yaptığını söylemek yanlış olmayacaktır. Yazann bu yazısından 
tam 29 yıl sonra; Selcan Gürçayır'ın birbirinden farklı bakış açılanna sahip on yaban
cı araştırmacının makalesini çevirip yayına hazırladığı yazılardan oluşan Folklorun 
Sahtesi: Fakelore adlı eseri bu görüşümüzü doğrular niteliktedir. 

"Dış Turizmde Folklor Değerlerimizden Nasıl Yararlanabiliriz?" (s. 54- 60); Yazar 
makalesinin ilk bölümünde, turizm sektöründe folklorik değerlerimizden doğru ya 
da yanlış olarak ne şekilde yararlandığımızı örnekler vererek izah etmiştir. Daha 
sonra ise, ilk bölümde sıralanan örneklerin sayıca az, kalite yönünden düşük oldu
ğunu belirterek kül türlerini, folklorik ürünlerini turizmde başanyla kullanan ve böy-



lece akılda kalıcılıklannı sağlayan ve turizm gelirlerini arttırınayı başaran ülkelerden 
örnekler vermiştir. Daha sonra yanlış uygulamalann yerine ne şekilde uygulamalar 
yaparak folklor vasıtasıyla turizrrıimizi kalkındırabileceğimizi basit, uygulanabilir ve 
zaman zaman yaratıcı örnekler vasıtasıyla açıklamıştır. 

:Yazann 1986'da yayımlanan bu yazısı "kültür turizmi" adı altında yapılan özellik
le /990'lardan sonra sayıca artan pek çok çalışmaya öncülük etmesi bakımından 
önemlidir. 

!Eserin ikinci bölümünde yazar; "Halk Bilimciler" (s.181 - 270.) başlığı altında; 
çeŞitli sebeplerle yurdumuzda halk bilimi sahasında (akademik olsun olmasın) ge
rek! çalışmalan gerekse şahsiyetleriyle büyük öneme sahip kişiler hakkında bilgi ver
mi~tir. Yazann hakkında yazı yazdığı halk bilimciler şunlardır: Ahmet Kutsi Tecer, Zi
yaı:\ddin Fahri Fındıkoğlu, Muzaffer Sansözen, Mehmed Nureddin Sevin, Mehmed 
Hiılni Gür, Talat Mümtaz Yaman, Vehbi Cem Aşkun, M. Şakir Ülkütaşır, Hüseyin Ca
hit pztelli, İhsan Hınçer, Osman Attila, İhsan Ozanoğlu, Mehmet Nasıh (Güngör) Çe
lenligil, I-likınet Gürçay, Halis Turgut Cinlioğlu, Faruk Kadri Timurtaş, Harun Tolasa, 

o_-'·1 ·.,_; -•• _ . • 
Yusuf Ziya O ksüz, Orhan Şaik Gökyay, Araçlı Ahmet Gökoğlu ve Safranbolulu Ahmet 
Baha Gökoğlu, Avrıi Özbenli, Mehmet Önder, Lutfullah Sami Akalın. 

Nail Tan'In esrinde Türk folkloruna hizmet eden bu şahsiyet! ere yer vermesi; bu 
şahsiyetlerin folklor araştırmacılan tarafından tanınınası, değerinin bilinmesi ve bu 
şahıslar hakkında çeşitli çalışmalann yapılması bakımından oldukça önemli olmak
la birlikte bir gün yazılacak olan "Türk Folklor Tarihi" ya da "Türk Folklor Araştırma
cılan Sözlüğü"nün nüvesini teşkil etmesi bakımından kayda değer bir çalışmadır. 

ll. Nail Tan, Derlemeler Makaleler, C. 2, Anonim Edebiyat, Ankara, 2007. 

Kitap; yazann Anonim Edebiyat; genel bilgiler (2 adet) atasözleri (7 adet), deyim
ler (2 adet), kalıplaşmış diğer sözler (9 adet), ad verme (2 adet), bilıneceler cı 
adet), masallar ( 4 adet), destanlar, halk hikayeleri (5 adet), marul er (5 adet), ninni
ler cı adet), güreş şiiri/salavatlama (3 adet), konulannda daha önce çeşitli dergiler
de yayımianmış makalelerinin kırk ikisini ihtiva etmektedir. 

Eser; Ön Söz (s. 3- 4), Nail Tan (s. 5 - 9), ll. Cildin Konulannda Olup da Kitaba 
Almadığım Bazı. Yazılanın (s. 11 -12), A) Genel Bilgiler (s. 13- 23), B) Atasözleri, De
yiinler (s. 24 ~ 69), C) Kalıplaşmış Diğer Sözler (s. 70- 116), Ç) Ad Verme (s. 117-
134), D) Bilmeceler (s. 135 - 138), E) Masallar (s. ı39 - ı48), F) Destanlar, Halk 
Hikayeleri (s. 149- ı 77), G) Maruler (s. ı 78- 2ı5), Ö) Ninniler (s. 2ı6- 222), H) Gü
reş Şiiri/Salavatlama (s. 223 - 238) İçindekiler (s. 239 - 240) bölürnlerinden oluş
maktadır. 

"Sözlü Edebiyat Teorisi ve Bir Tatbikatı", (s. ı4- ı8); Yazar, makalesinin girişinde 
Milınan Parry ve Albert Lord tarafından ortaya atılan ve daha sonra Lord tarafından 
geliştirilen sözlü edebiyat teorisi hakkında bilgi vermiş, sözlü aktanm esnasında ilk 
söyleyişin korunamayışının doğal olması durumu, üç ayn cönkten alınınış aynı şii
rin değişimleri üzerinden örnek verilerek açıklanmaya çalışılmıştır. 

Nail Tan'ın ı977 yılında yazmış olduğu bu makalesi; yazann dünyadaki folklor 
araştırma yöntemlerini takip ettiği ve bu yöntemleri kullanarak Türk folkloru üzeri
ne çalışmalar yaptığını göstermesi bakımından oldukça dikkat çekicidir. 

"Nasreddin Hoca Fıkralanndan Kaynaklanan Atasözleri ve Deyimlerirrıiz", (s. 56 
-~. . . 
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Bu makalede, Nasreddin Hoca vasıtasıyla kültürüroüzde yer edindiğine inanılan 
· atasözleri ve deyimler üzerinde durulmuştur. 

Yazar konuyu; I. Nasreddin Hoca fıkralanndan kaynaklanan atasözlerimiz, ll. 
Nasreddin Hoca fıkralanndan kaynaklanan deyirnlerimiz, lll. Atasözü, deyim olma
dıklan haide gündelik hayatımızda sık sık kullandığımiz Nasreddin Hoca fıkralann
dan kaynaklanan diğer sözler başlıklan altında incelemiştir. 

Böylece Nail Tan bu yazısında, aynı eserde yer verdiği "Mfuıilerimizde Halk 
Hikayesi Kahramarılan" (s. I 90- I 95) adlı makalesinde de, sözlü kültür ürünlerinin; 
sözlü olma, geleneğe bağlılık, çeşitlenme, anonimlik ve kalıplaşma özelliklerinin ya
nında birbirleriyle olan "akrabalık" bağına vurgu yapmış ve folklor araştırmacılannın 
dikkatini sözlü kültür ürürılerinin "akrabalık" özelliğine çekmiştir. 

"Satıcı Sözleri 1", (s. 79- 86), Yazar bu makalesinde; öncelikle ticaret folkloruna 
olan ilgisinden kısaca bahsetmiş daha sonra satıcı sözlerinin ne olduğuna ve halk 
edebiyatımizdaki yerine değinmiş tir. Yazının devamında satıcı sözlerinin genel özel
likleri konu edinilmiş ve Ankara semt pazarlanndan derlenen ve sık tüketimi yapı
lan ürürıler için kullanılan satıcı sözlerinden örnekler verilmiştir. Yazar bıi örneklere 
"Satıcı Sözleri ll", (s. 87- 90); adlı makalesinde de devam etmiştir. 

Folklorun geniş bir inceleme sahası olduğunun bilincinde olan yazar, bu maka
lesinde insan hayatına dair pek çok unsurdan folklorik bir malzemenin çıkabilece
ğini ispatlamaktadır. Nail Tan, o güne kadar üzerinde pek fazla durulmayan bu mal
zeme üzerinde derleme ve inceleme yapılabileceğini konu ile ilgilenenlere göster
miş ve böylece orijinal bir çalışmaya imza atmıştır. 

"Taşıt Folkloru Üzerine", (s. 97 - 99); Bu makalede yazar tarafından; yurdumuz
da motorlu taşıma ve ulaşım araçlanyla ilgili zengin bir folklor malzemesi olduğu 
vurgulanmış, taşıtlarla ilgili folklorik unsurlar, bulunduklan yere ve kullanım şekille
rine göre gruplandınlmış daha sonra da her bir grup yazann derleme ve araştırma
lanndan sunulan örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. 

Yazar bu konuyu işlemeye aynı eser içerisinde yer verdiği "Taşıt Folklor ve Etnog
rafyasına Dair Bir Araştırma" (s. I 00 - I 09), adlı yazısında da devam etmiştir. Taşıt 
folklorunun incelendiği bu makaleler oldukça orijinal bir konunun ele alıp işlenme
si bakımından folklor araştırmacıianna bir örnek olma niteliği göstermektedir. · 

lll. Nail Tan, Derlemeler Makaleler, C. 3, Aşık Edebiyatı, Tekke Edebiyatı, An
kara, 2007. 

Nail Tan'ın Derlemeler Makaleler serisinin bu 3. cildi; yazann aşık edebiyatı (2 I 
adet) ve tekke edebiyatı (29 adet) konulannda daha önce çeşitli dergilerde yayım
lanmış makalelerinin ellisini ihtiva etmektedir. 

Eser; Ön Söz (s. 3- 4), Nail Tan (s. 5- 9), III. Cildin Konulannda Olup da Kitaba 
Almadığım Bazı Yazılanın (s. I I), I. Bölüm: Aşık Edebiyatı (s. 13- 142), ll. Bölüm: 
Tekke Edebiyatı" (s. 143- 309) İçindekiler (s. 31 I - 312) bölümlerinden meydana 
gelmektedir. 

"Karaca Oğlan'ın Türk Sanat Türünde Bestelenmiş Şiir! eri", (s. 55- 67); Bu ma
kalesinde Nail Tan; Karacaoğlan'in TRT repertuvannda bulunan ve Türk sanat mü
ziği türünde bestelenmiş eserleri, makarrılan, usulleri, bestekarlan üzerinde dur
muştur. Makalede burılara ek olarak Etem Ruhi Üngör'ün arşivinde bulunan 
TRT'dekinden farklı eserler ile bestelenmiş olan Karaca Oğlan şiirlerinin güfteleri ve 
asıllanndan örnekler sunulmuştur. 



Yazann bu makalesi ünlü halk şairi Karaca Oğlan'ın köy ve kasaba çevreleri dı
şında büyük şehirlerde "yüksek tabaka"nın zevkine hitap eden Türk sanat müziği
ne de etkisini göstermesi bakımında üzerinde önemle durulması gereken orijinal 
bir çalışmadır. 

"Türk Oyun Yazarlannın Halk Şairleriyle İlgili Oyunlan ve Karaca Oğlan Hakkın
da Yazılmış Oyunlar", (s. 68 -75); Makalede; baştaKaraca Oğlan, Yunus Ernre, Kö
roğlu, Kerem ile Aslı vb. olmak üzere kendileriyle ilgili oyun yazılan halk şairleri ve 
bu oyunlan kimlerin yazdığı liste halinde verilmiş, Karaca Oğlan efsanesi ve bu ef
sanenin pek çok kaynakta hemen hemen aynı şekilde verilen motiflerinden kısaca 
bahsedilmiştir. Daha sonrcı Karacaoğlan ile ilgili ilk oyunu yazan Dinçer Sümer'in, 
konuyla ilgili ikinci oyunu yazan (oyun sahnelenmemiş, kitap olarak basılmıştır) Sa
bahattin Engin'in oyunlan ve bu oyunlann çeşitli özellikleriyle ilgili bilgi verilmiştir. 

Türkiye'de folklorik malzemenin sanat eserine dönüşmesi konusu pek çok araş
tırmacı ve kültür taıihçisi tarafından vurgulanmakta fakat yapılan az sayıdaki çalış
ma maalesef ele alınıp işlenınernekte ve sanatçılar teşvik edilmemektedir. Tam-da 
bu noktada Nail Tan'ın bu makalesi; sanatçılan folklor malzemesini kullanmaya teş
vik, folklorculan da bu eserlerden haberdar etmesi bakımından dikkate değer bir 
çalışmadır. 

"Bu Şiir Aşık Paşa'nın mı, Yunus Ernre'nin mi, Kaygusuz Abdal'ın mı"? (s. 185 -
188); Ayn ayn kaynaklarda Aşık Paşa, Yunus Ernre ve Kaygusuz Abdal'a ait olarak 
gösterilen "Yunus Emre'nin Duası" adlı şiir, aidiyet meselesini tartışan kaynaklar ışı
ğında değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Yazar bu makalesiyle halk şiirimizdeki önemli problemlerden birine el atmış ve 
birden fazla şaire atfedilen bir şiirin gerçek şairinin nasıl bulunabileceğine dair ip 
uçlan vermiştir. 

"15. Yüzyıldan Günümüze Ankara'nın Sosyal ve Kültürel Hayatında Hacı Bayram 
Veli'nin Yeri", (s. 293- 297); Hacı Bayram Veli'nin hayatıyla ilgili kısaca bilgi verilmiş, 
Ankara'nın sosyal hayatında Hacı Bayram-ı Veli Cami ve Türbesi'nin önemi vurgu
lanmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışmasıyla yazar; okuyucuya pek çok alanda hızlı bir değişim ve dönüşüm 
yaşayan·Ankara'da bulunan, geçmişten günümüze gelinceye kadar şehir halkının 
vazgeçiİmez folklorik mekanJannda biri olan Hacı Bayram Veli Türbesi ve çevresi
nin şehir hayatındaki yeri ve önemini göstermektedir. Makalede hızla sanayileşen, 
göç alan büyük şehirlerdeki folklorik mekanıara dikkat çekilmiştir. 

IV. Nail Tan, Derlemeler Makaleler, C. 4, Halk Gülmecesi (Mizahı), Halk Tiyat-
rosu), Ankara, 2007. · 

Kitap yazann; başta Nasreddin Hoca (ll adet) ve diğer fıkra tipleri (5 adet) ol
mak üzere halk gülmecesi (mizahı) ve halk tiyatrosu (15 adet) konulannda daha 
önce çeşitli dergilerde yayımianmış makalelerinin otuz birini ihtiva etmektedir. 

Eser; Ön Söz (s. 3- 4), Nail Tan (s. 5 - 9), ıv. Cildin Konulannda Olup da Kitaba 
Almadığım Bazı Yazılanın (s. ll), I. Bölüm: Halk Gülmecesi (Mizahı)" A. Nasreddin 
Hoca: (s. 15- 79), B) Diğer Fıkra Tipleri (s. 80- 108), Il. Bölüm: Halk Tiyatrosu (s. 
109 - 182) İçindekiler (s. 183 - 184) bölümlerinden oluşmaktadır. 

"Günümüzde Yaratılan Nasreddin Hoca Fıkralan", (s. 28- 37); Makalede yazar; 
Nasreddin Hoca'nın yaşadığı dönemde geçmemekle birlikte ona atfedilen fıkralann 
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ne şekilde oluştuklanru ve gerçekten de Nasreddin Hoca'ya ait olan fıkralann ne şe
kilde güncel özellikler kazandığıru izah etmektedir. Yazının devamında örnek fıkra
lar verilerek konunun daha iyi aniaşılmasına çalışılmıştır. 

Nail Tan'ın bu makalesi hızla sanayileşen toplumlarda folklorun nasıl yenilene
bildiği, geleneğin yeni unsurlar eklenerek nasıl de~'am ettiğini göstermesi bakırmn
dan oldukça dikkat çekici, örnek çalışmalardan bi dir. Yakın zamanlarda elektronik 
kültür ortamına yeniden uyarlanan Nasreddin Ho .a fıkralan üzerine yapılan çalış
malann ilk örneği olan bu çalışma yazann folklot

1 araştırmalanndaki dikkatini ve 
rehberliğini gözler önüne sermektedir. · 

Yazann, kendisi tarafından kaleme alınan ve yi bu ciltte yer alan; "Gölge Oyu
nu: Karagöz ve Kitap" (s. 162 - 168), "Gölge Oyun : Karagöz'ün Televizyon Sefası" 
(s. 169- 1 75), ve "El Kuklası Oyunu: Dünyanın En Akıllı Adamı Kim Acaba?" (s. ı 76 
-1 82), adlı çalışmalan folklorun değişen şartlara dsı! uyarlanabileceğini sanatçıla
ra ve folklor araştırmacıianna gösteren önemli örneklerdir. 

"Bir Fıkra Tipi Olarak Karagöz", (s. 100- 1 06); sb makalesinde; yazar Karagöz'ü, 
konuyla ilgili çalışmalardan yola çıkılarak bir fıkra tipi olarak değerlendirmeye çalış
mış, konunun daha iyi anlaşılması için bahsedilen çalışmalardan örnekler sunmuş
tur. Netice itibanyla da Karagöz'ün hayal perdesindeki karakteristik özelliklerini fık
ralarda da sürdürdüğü, Hacivat'ın da tıpkı perdede olduğu gibi fıkralarda da Kara
göz' e ortam hazırlayabilmesi maksadıyla yer aldığı ve Karagöz'e atfedilen fıkralann 
pek çoğunun daha önceden var olan ve sonradan Karagöz'e giydirilen fıkralar oldu
ğu ileri sürülmüştür. 

Yazann bu çalışması Türk halk edebiyatı türleri arasındaki akrabalığı ve türler 
arasındaki geçişleri göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Türler arası geçişle
ri ele alan bu çeşit çalışmalar şüphe yok ki; halk edebiyatı türlerinin tanım ve tasnif
leri ile ilgili problemierin çözümüne katkı sağlayacaktır. Görülüyor ki Nail Th.n gerek 
bu makalesiyle gerekse, "Fıkra Tipi Karagöz'e Giydirilen Nasreddin Hoca Fıkralan", 
(s. 54- 59), "Halk Mizahırruzda "Kayserili Tipi", (s. 81- 88) ki bu makalede fıkra, göl
ge oyunu ve türkü türleri arasındaki geçişler ele alınrruştır, adlı makaleleriyle bu 
önemli konuya işaret etmiş ve bu sahada yapılacak olan çalışmalara katkı sağlamış
tır. 

"Geleneksel Türk Tiyatrosunun Yaşatılması İçin Öneriler", (s. 140- 142); Gölge 
oyunu Karagöz, kukla, meddah ve ortaoyunu hakkında kısaca bilgi verilerek bu sa
natlann değişen ve gelişen günümüz şartlannda yaşatılmasının faydalı olacağına 
inaruldığı için bu sanatiann nasıl yaşatılacağına dair bazı öneriler sunulmuştur. 

Bu makale yazann geleneksel Türk tiyatrosundan da uzak olmadığıru, folklor, ge
lenek ve gelecek konulannda birtakım önerilerinin olduğunu göstermektedir. 

V. Nail Tan, Derlemeler Makaleler, C. 5, Halk Müziği, Halk Oyunlan, Halk Eğ
lenceleri, Halk Sporlan, Ankara, 2007. 

Kitap; halk müziği, geleneksel müzikler (I 5 adet), halk oyunlan (9 adet), halk eğ
lenceleri (8 adet) ve halk sporlan.(2 adet) konulannda Nail Tan'ın daha önce çeşit
li dergilerde yayımlarımış makalelerinin otuz dördünü ihtiva etmektedir. 

Eser; Ön Söz (s. 3 - 4), Nail Tan (s. 5- 9), V. Cildin Konulannda Olup da Kitaba 
Almadığım Bazı Yazılanın (s. 1 1), V. Cildin Konulannda Olup da Önceliği Dolayısıy
la Diğer Ciltlerde Yayımlanan Yazılanın (s. 1 1), I. Bölüm: Halk Müziği, Geleneksel 
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Müzikler (s. 13- 90), II. Bölüm: Halk Oyunlan (s. 91 - 139), lll. Bölüm: Halk Eğlen
celeri A) Genel (s. 143- 155), B) Çocukluk ve Gençlik Oyunlan (s. 156- 1 75), C) Ye
tişkinlerin Eğlenceleri (s. 177- 201), ıv: Bölüm: Halk Sporlan (s. 203- 214), İçinde
kiler (s. 215-21 6) bölümlerinden oluşmaktadır. 

"Türk Halk Oyunlannın Günümüideki Sorunlan", (s. 93- 98); adlı makalesinde 
yazar; halk oyunlanmızla ilgili araştırlnalann yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar 
ile halk oyunlannın çeşitli kişi, kururri ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen icra
Iaıındaki yanlışlan konu edinrrıiştir. 1 

· Nail Tan aynı ciltte; "Halk OyunJarinın Öğretimi Nasıl Olabilir", (s. 123- 127); ad
lı makalesinde de; halk oytinlanmızıh öğretiminin nasıl daha iyi olabileceğiyle ilgili 
görüşlerini; yöreterin oyunlannı tanıcla, oyun jimnastiği, oyun müziği çalışmalan, fi-

. ' 
gür çalışmalan, grup çalışmalan, öze,! oyuncu yetiştirme, gösteri provalan başlıklan 
altında sıralarnıştır. Yazar, makaleninsonunda TRT'nin "Barana" ve "Dımıdan" adlı 
prograrnlannı bu bağlamda eleştirmiştir. 

Bu makaleler yazann halk oyunlah konusunda teorik ve pratik anlamda bilgi sa
hibi olduğunu göstermektedir. Yazar bu bilgisini yukandaki makalelerinde günü
müzde halk oyunlannın doğru bir şekilde icra edilmesi ve yaygınlaştınlması için ne 
gibi yöntemlerin geliştirilmesi gerektiği konusunda da sergilemiştir. 

"Türkiye'de İlkokul Çocuklannın Folklorundaki Değişmeler", (s. 163- 167); Ya
zar bu bildirisinde; çocuk folklorunda; ülkemize sanayileşme ile birlikte gelen tek
nolojik yenilikler ve değişen hayat şartlan sonucunda yaşanan dönüşümleri değer
lendirrniştir. 

Günümüz folklor araştırmalanna bakıldığında; çocuk folkloru, kadın folkloru, 
öğrenci folkloru vb. pek çok konuda derleme ve inceleme yapıldığı görülecektir. 
Nail Tan'ın 1986 yılında "çocuk folkloru" konusunda böyle bir bildiri hazırlaması ya
zann dikkatini ve bir folklor araştırmacısı olarak, hızla sanayileşen bir toplumda ya
şanan değişim ve dönüşümün farkında olduğunu göstermektedir. 

Yazann bu konuyu ele alıp işlemesi aynı konu ile ilgili daha soma yapılan çalış
m,alara öncülük etıniştir. 

'• "Konya Oturak Alemi'nin Folklorik ve Turistik Değerlendirilmesi", (s. 189- 1 99); 
Makalede; oturak iiiemiyle ilgili rivayetler aktanlmakta, daha soma esas oturak iiie
minin ne olduğu, nasıl düzenlendiği, kurallan, uygulanışı hakkında bilgi verilmekte, 
bu folklorik unsurun turistik olarak değerlendirilebileceği görüşü ileri sürülmektedir. 

Yazar bu yazıda geleneksel eğlence türlerinden biri olan oturak iiiemierini konu 
edinmiş ve bu eğlenceterin nasıl uygulandığını izah etıniştir. Kanaatimizce yazıyı 
önemli kılan nokta bu eğlencelerin bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizmde 
değerlendirilmesi gerektiği fikridir. 

"Bir Zamanlar Eşek Güreşleri", (s. 200- 201); Ülkemizde zaman zaman yapılan 
hayvan yanşlan ve güreşleriyle ilgili kısaca bilgi verildikten soma eşek güreşinin ma
hiyeti hakkında bilgi verilmiştir. 

Nail Tan bu yazısında günümüzde neredeyse yok olan bir halk eğlencesini tanıt
mıştır. Yazann bu türden derleme ve inceleme yazılan artık yok olmaya yüz tutmuş 
folklorik unsurların kayda geçirilmesi, tanıtilması bakımından oldukça mühimdir. 
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vı. Nail Tan, Derlemeler Makaleler, C. 6, Gelenek Görenek ve inançlar, Bay
ram/ar, Belirli Günler, Halk Mutfağı, El Sanat/an, Ankara, 2007. 

Eser; Nail Tan'ın; gelenek görenek ve inançlar (32 adet), bayramlar, belirli gün
ler ( 4 adet), halk mutfağı (6 adet) ve el sanatlan (6 adet) konulannda daha önce çe
şitli dergilerde yayımianmış makalelerinin kırk sekizini ihtiva etmektedir. 

Kitap; Ön Söz (s. 3- 4), Nail Tan (s. 5- 9), VI. Cildin Konulannda Olup da Kasta
monu Araşbrrnalan Konulu VIII. Ciltte Yer Alacak Derleme ve Makaleler (s. ı 1), VI. 
Cildin Konulannda Olup Kitaba Almadığım Bazı Yazılanın (s. ı2), I. Bölüm: Gelenek 
Görenek ve İnançlar (s. ı3- 278), IL Bölüm: Bayramlar, Belirli Günler (s. 279- 300), 
111. Bölüm: Halk Mutfağı (s. 30ı - 330), ıv. Bölüm: EI Sanatlan (s. 331 - 358) İçinde
kiler (s. 359-360) bölürnlerinden meydana gelmektedir. 

"Türkiye' de Evlenemeyen Kıziann Kısmetlerini Açma Uygulamalan (Pratikleri)", 
(s. 56- 83); Yazann konuyla ilgili yayımianmış derlemelerle birlikte kendi yapmış ol
duğu derlemelerinden oluşan incelemesi; evlenememenin sebeplerini, kısmet aç
ma pratiklerinin çeşitlerini ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan yabr ve türbe
lerde ne şekilde uygulandığını, belli başlı kısmet açma pratiklerinin dışında kalan di
ğer uygulamalan ve bu pratiklerin genel anlamlannı açıklayan bölümler halinde dü
zenlenmiştir. 

Nail Tan bu çalışmasında; temeli atalar kültüne dayanan ve günümüz Türkiye
si'nde varlığını devam ettiren yatır ve türbelerdeki inanç ve pratikleri "kısmet açma" 
konusu çerçevesinde ele almış ve araştırmacılara çok zengin bir malzeme sunmuş
tur. 

"Ramazan Gelenekleri", (s. ı ı2- ı ı 7); Ramazan'la ilgili gelenekiere kısaca de
ğinildikten sonra konu; Ramazan harcı görmek, iftar ve sahur, oruç aç kalmak de
ğildir başlıklan albnda incelenmiştir. 

Yazann bu çalışması da özellikle yurt dışında üzerinde çokça durulan din ve folk
lor ilişkisini Türkiye merkezli ele alıp işleyen örnek çalışmalardan biri olarak zikre
dilmeye değerdir. Nail Thn'ınaynı ciltte bulunan; "Kandil Gelenekleri", (s. ı ı8- ı ı9) 
adlı makalesi de bu çerçevede düşünülmesi gereken dikkat çekici bir yazıdır. 

Folklorun inceleme sahasına giren ve Türkiye'de yeter derecede çalışmaya ko
nu edilmemiş bir konuda Nail Tan, "Beslenme Gelenekleri", (s. 303- 3ı4); adlı ma
kalesinde yazar, beslenme geleneklerimizin genel çerçevesini çizdikten sonra ko
nuyu aile ve misafir sofrası, sofrada temel davranışlar, toplu sofra; özel gün yiyecek
leri, aşure başlıklan albnda incelerniştir. 

"Bakırcılık Sanab", (s. 340- 343); Bakırcılık sanabmız hakkında giriş mahiyetin
de bilgi verildikten sonra bu sanata ait işleme teknikleri, bakır eşyayı süsleme tek
nikleri, bakır eşyayı süslemek için kullanılan motifler ve bakırcılıkta kullanılan alet
ler hakkında bilgi verilmiştir. 

Nail Tan, günümüzde neredeyse yok olmaya yüz tutmuş bakırcılık sanab hakkın
da kısa fakat derli toplu bir makale kaleme almışbr. 

VII. Nail Tan, Derlemeler Makaleler, C. 7, Atatürkçülük, Dil/Edebiyat, Ta
rih/Genel Kültür, Güzel Sanatlar, Ankara, 2007. 

Kitap; Atatürkçülük (9 adet), diVedebiyat ( 49 adet), tarih, genel kültür ( 4 adet) ve 
güzel sanatlar (8 adet) konulannda Nail Tan'ın daha önce çeşitli dergilerde yayım
lanmış makalelerinin yetmişini ihtiva etmektedir. 



Eser; Ön Söz (s. 3- 4), Nail Tan (s. 5- 9), VII. Cildin Konulannda Olup da Kitaba 
Almadığım Bazı Yazılanın (s. ll - 12), VII. Cildin Konulannda Olup da Diğer Ciltler
de Yayımlanan Derleme ve Makaleler (s. 112), I. Bölüm: Atatürkçülük (s. 15- 74), IL 
Bölüm: DiVEdebiyat A) Dil (s. 75- 121), B) Edebiyat- Edebiyatçılar (s. 122- 274), 
lll. Bölüm: Tarih, Genel Kültür (s. 277- 298), ıv: Bölüm: Güzel Sanatlar (s. 299- 334), 
İçindekiler (s. 335-336) bölümlerinden oluşmaktadır. 

'\6ı.tatürk ve Balkan Folkloru", (s. 62- 65); adlı yazısında yazar Atatürk'ün hayatın
da yer alan Balkan folklorunun izlerini aramış, Atatürk'ün sevdiği türkü ve halk 
oyunlanndan örnekler vermiştir. 

Nail Tan; kitabın ilk bölümlerinde Atatürk ile ilgili ele aldığı konular itibanyla ve 
bu yazısında Atatürk'ün halk kültüründen kopmadığını gözler önüne sermiş aynı za
manda yüksek zümrenin de Atatürk'ün bu yönünü örnek alması gerektiğini "4rgu, 
larnıştır. 

Aynca Nail Tan serinin bu kitabında folklor araştırmalannın aynlmaz bir parçası 
olan dil; edebiyat, tarih ve güzel sanatlar konulannı ele alan makalelerine yer ver
-miştir:'Yazat böylece folklor çalışmalannın bahsi geçen sahalarla olan bağını ve bir 
folklorcunun bu sahalarla da ilgilenmesi gerektiğini göstermektedir. 

Örneğin; yazar "Mehmet Başbuğ ve Folklorun Resim Sanatına Yansıması", (s. 
328- 329); adlı yazısında, Mehmet Başbuğ'un resimlerindeki folklorik ögeleri değer
lendirerek bu çalışmalann önemine değinmiştir. 

VIII. Nail Tan, Derlemeler Makaleler, C. 8, Kastamonu Araştırmaları, Ankara, 
2007. 

Kitap kendisi de Kastarnonulu olan Nail Tan'ın Kastarnonu ile ilgili halk edebiya
tı, halk sanatlan, halk mutfağı, halk müziği, halk mirnarisi, vb. konularda yazmış ol
duğu makalelerinin otuz sekizini ihtiva etmektedir. 

Eser; Ön Söz (s. 3- 4), Nail Tan (s. 5- 10), VIII. Cildin Konulannda Olup da Ki
taba Almadığım Bazı Yazılanın (s. ll), Kastamonu Araştırmalan (s. 13- 238), İçin
dekiler (s. 239-240) bölümlerinden oluşmaktadır. 

Nail Tan Derlemeler Makaleler serisinin son cildini memleketi olan Kastarno
iıu'ya·ayırrnıştır. Kastarnonu yöresine ait folklor konulanndandikkat çekenıerŞun-
lardır: · · · 

"1915 Yılında Basılan Bir İlahi Mecmuası", (s. 28- 34); Daha önce tekke edebi' 
yatını konu edinen 3. ciltte de yer alan bu makalede, başlıktan da anlaşıldığı üzere, 
1915 yılında basılan taşbaskı bir ilahi mecmuası ve bu mecmuada yer alan, farklı ki
şilere ait olan ilahiler hakkında bilgi verilmektedir. 

"Kastarnonu'da Ağaç Oyma Sanatkan Mehmet Ali Özeflanili", (s. 118- 125); Ma
kalenin girişinde ağaç oyma sanatı hakkında bilgi verilmiş daha sonra Hacı Mehmet 
Ali Özeflfınili'nin hayatı ve sanatından bahsedilmiş, son olarak eserlerinden örnek
ler sunulmuştur. 

"Kastarnonu'da At Binek ve Koşum Takımı Yapılışı", (s. 126- 129); 1977 yılında 
deriden at binek ve at arabası koşum takımı yapımı ustası Hilmi Koltukoğlu ile ya
pılan mülakattan edinilen bilgiler ve konuyla ilgili fotoğraflar okuyucuya sunulmuş
tur. 



"Kastamonu Evlerinin Saçaklanndaki Hayvan ve Bitki Motifleri", (s. 196- 205); 
Kastamonu evlerinin saçaklannda süs, işaret, nazarlık ve uğurluk mahiyetinde bu
lunan hayvan ve bitki motifleri incelenmiş, söz konusu motifterin fotoğrafianna yer 
verilmiştir. 

Yazann bu ciltteki yazılan Kastamonu'nun çok zengin bir falklor hazinesi oldu
ğunu gösterrılesi bakımından oldukça ön~mlidir. 

C. Gurur Kaynağımız Kastamonulu/ar 

Eskiler insanın şerefi, ilmi ve edebiyle ölçüldüğü gibi, mekfuılann, yerleşim yer
lerinin şerefi de orada yaşayarılann, bulunarılann şerefiyle ölçülür anlamında; "şe
refül mekan bil mekin" 'derlerdi. 

Nail Tan ve Özdemir Tan, Kastamonu'nun gerek Osmarılı gerekse Cumhuriyet 
dönemlerinde ne kadar şerefli bir mekan olduğunu göstermek amacıyla Gurur Kay
nağımız Kastamonulu/ar adlı sekiz cil~ik eserleri meydana getirmişlerdir. 

Kastamonu, gerek Osmarılı gerekse de Cumhuriyet dönerrılerinde bir yönetim 
ve kültür merkezi olarak sayısız devlet adamı, komutan, şair, yazar, sanatkar ve mu
tasavvıf yetişmiş ender şehirlerimizden biridir. 

Bu önerrıli şehre şeref veren şahsiyetlerin kimler olduğu ile ilgili tatmin edici bir 
çalışmanın yapılmamış olması ve Kastamonu'ya bir vefa borcu olarak yazarlar ha
rekete geçmiş ve sekiz ciltlik Gurur Kaynağımız Kastamonulu/ar adlı bu örnek eser 
ortaya çıkmıştır. Yazarlar bu amaçla; Gurur Kaynağımız Kastamonu/u/ar, adlı sekiz 
.ciltlik eserde yaklaşık bin dört yüz özgeçmişe yer vermişlerdir. 

Eserlerin ön sözlerinde verilen bilgilere göre eser hazırlanırken; Kastariıonulular 
siyasi görüşlerine göre değerlendirilmemiş, Kastamonu nüfus kütüğüne kayıtlı ol
ma, Kastamonulu ailenin eviadı olarak doğma, askeriyede albay yukansı, bürokra
side il müdürü ve yukansı esas alınmıŞ, halk-aydın, sanatçı aynmı'yapılmamış, hak 
edenlere, belli unvan ve yaşa gelenlere yer verilmeye çalışılmıştır. 

Eserde; Kastamonulu bütün şahsiyetler değil, yazariara göre Kastamonulularca 
mutlaka bilinmesi gereken; Kastamonulu Beylikler ve Osmanlı dönemi önemli dev
let görevlileri,. bakailıar, milletvekilleri, siyasi şahsiyetler, sanatçılar, kültür adamlan, 
şair! er, yazarlar, gazeteciler, sporcular, bilim adamlan, yüksek yargı organı mensup
lan, diyanet işleri başkaiııan, müsteşarlar, yüksek rütbeli komutarılar, valiler, büyü-
kelçiler, genel müdürler ve iş adamianna yer verilmiştir. . 

Eser halka yönelik hazırlandığı için; eserde yer verilen bu kişilerin özgeçmişleri 
kısaca ele alınmış, aynntılara girilmemiş, bu kişiler hakkında ansiklopedik bilgi ile 
yetinilmiştir. · · 

Eserin hazırlık aşam~ında yazarlar; kişilerin tespiti için nüfus müdürlükleri ile 
Türk Silahlı Kuwetl.erinin arşivine. müracaat etmişler, ilgili kişilere mektup yazmış
lar, telefon etmişler aynca Kastamonulu hemşehrilerindel) özgeçmiş ve fotoğraf ta
lehinde bulunmuşlar bu taleplere kimi zaman olurrılu kimi zaman olumsuz cevap
lar verilmiştir. 

İkinci ciltten itibaren her cildin sonuna ekler ve düzeltıneler bölümü ilave edil
miş böylece önceki ciltler mümkün olduğunca tamamlanmaya çalışılmıştır. Aynca 
6. cildin sonunda altı cildi ihtiva eden bir ad ve ilçe dizini eklenmiştir. 
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Eser bir protokol kitabı olmadığından, sıralanan özgeçmişlerde, devlet protoko
lü sırası tam olarak gözetilmemiştir. 

İlkciltlerde; kültür adamlan, sanatçılar, bilim adamlan, yüksek yargı organı men
suplan, diyanet işleri başkarılan, müsteşarlar, yüksek rütbeli komutarılar, valiler, bü
yükclçiler, genel müdürler ve sporcularla ilgili bilgiler yer almaktadır. ikinci ciltte bi
rinci ciltteki sıralamaya ek olarak parlamenterlere de yer verilmiştir. Üçüncü ciltte 
daha çok, sanatçılara yer verilmiş, dördüncü ciltte ağırlıklı olarak BeylikJet ve Os-

' manlı dönemi önemli devlet adamlan, şairler, yazarlar ve bilim adamlanyla güreş-
çiler üzerinde durıılmuştur. Beşinci ciltte; Cumhuriyet dönemi ağırlıklı olmakla be
raber; Osmarılı dönemindenunutulan bazı şahsiyetlere de yer verilmiş, altıncı ve ye
dinci ciltte önceki ciltlerde görülen eksiklikler tamamlanmış sekizinci ciltte ise da-
ha çok eğitimci~:re yer verilmiştir. 1 

Nail Tan ve Ozdemir Tan, tarafından hazırlanan Gurur Kaynağımız Kastamonu
lular adl:ı sekiz ciltlik bu eser Kastamonulıılar bakırrundan önemli bir boşluğu dol
durriıaktadır. Eserin özellikle gençler için bir şevk kaynağı olacağı şüphe götürmez. 

' Darişi diğer illerimizin başına... ! 
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