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nin bir kalıntısı olarak bugün de dimdik
ayakta durmaktadır. Etnoloji Müzesi
(The Museum of Ethnology), beton ve
mermerden inşa edilmiştir. Kapılan som
bronzdan yapılan bu müze, 1974 yılında
hizmete açılmıştır. Etnoloji Müzesi'nin
giriş bölümüne yerleştirilen kitabe, önde
gelen Japon bilim adamlarından ve ül
kenin sayılı kaligrafi uzmanlarından bi
ri olan Prof. Akıra FUJÎEDA'nın yöneti
minde granit zemin üzerine hakkedile
rek yapılmıştır. Bu kitabe, Japonların
sanattaki inceliklerini çarpıcı bir şekilde
sergilemektedir. Etnoloji Müzesi, hem
bir ziyaret yeri hem de bir sergi salonu
olarak kabul edilmektedir. Müze bina
sında birbirleriyle sıkışık olmayan do
kuz bölüm yer almaktadır. Kısa ve dar
koridorlar sayesinde bir bölümden diğe
1- Milli Etnoloji Müzesi'nin kurulma
rine kolayca geçilebilmektedir. Müzenin
sı. (The National Müseum of Ethnology:
çevresine çeşitli büyüklüklerde ve tarz
Kokuritsu minzokugaku hakubutsukan)
larda inşa edilmiş küçük açıkhava sergi
salonlarım içeren birkaç avlu yerleştiril
2- Kyoto'da Japon Din Folklorunu
miştir. Bu avlulardan bazıları, bir bayır
Araştırma Enstitüsünın kurulması.
üzerinde sıra sıra setler şeklinde inşa
(The Institute for Study of the Folklore
edilmiştir ve halâ kullanılır durumda
of Japanese Religion: Nihon shükyo
dır. Müzenin bölümleri çeşitli konu ya
minzokugaku kenkyujo)
da coğrafî alanlar gözönünde tutularak
3- Folklorla ilgili yaymlann sayısın
düzenlenmiştir. Bunlar, “Okyanusya,
daki büyük artış.
Avrupa, Batı Asya, Amerika, Güney Do
ğu Asya, Afrika, Doğu Asya Müzik ve
Dilbilim” bölümleridir. Müzedeki sergi
1Milli Etnoloji Müzesi'nin Kulerin süresi, sergilenen malzemenin ni
rulması: The National Museum of Eth
teliğine ve niceliğine göre değişmekte
dir. Müze‘de şu anda “Çin Etnolojisi” ile
nology (Kokuritsu minzokugaku haku
ilgili malzemeleri içeren küçük bir sergi
butsukan), Osaka yakınlarında 1979 yı
bulunmaktadır. Bazı salonlarda yer alan
lında düzenlenen uluslararası fuar ala
malzemeler, herhalde ziyaretçilere daha
nında inşa edilmiştir. Bu müze, fuar ala
çok malzeme göstermek endişesi ile olsa
nındaki kocaman tekerleğin, hükmeden
bir canavar heykelinin ve beyaz, kırmızı
gerek, üst üste yerleştirilmiş, hatta tı
kinişlerin bir ağ gibi ördüğü yüksek ku kıştırılmış şekilde sergilenmektedir. Zi
lenin yanında geçmişteki o süslü vesile
yaretçiler, Etnoloji Müzesinde “Fransız-

Japonya'yı ziyaret edenler, teknoloji
deki en son gelişmelerin çılgın bir şekil
de benimsenmesi ile bu toprakların gi
zemli geçmişine sükûnetle bağlanma
arasındaki derin uçurumun hemen far
kına varırlar. Bu çelişki, eğlence salon
larında, hoparlör anonslarında, şehirle
rin beton bloklarında, mabetlerde ve bi
naların geleneksel sazdan yapılmış çatı
larında hemen göze çarpmaktadır. Hat
ta bu tezat, pek çok öğrenciyi ekonomi
okumaya yönelten itici güç ile insan dav
ranışlarını açıklamak ve sürekli ya da
geçici başarılan ayırmak amacındaki in
celemelerin düzenli yükselişleri abasın
da da görülmektedir. Japonya'daki folk
lor çalışmaları işte bu tezat içinde ve üç
üncü kolda gelişmiştir:
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lara ait tahta ayakkabılar, Okyanus
ya'ya özgü çift direkli kanolar, Peru'da
kullanılan kanolar, îspanyol çingeneleri
ne ait bir çingene karavanı, Çinlilerin
zincirli tulumbaları ile çeşitli coğrafî
alanlara ait yapı tipleri, ziraat aletleri,
mahalli kıyafetler, ulaşım araçları v.b.”
hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilir
ler. Müze'deki orijinal malzemelerin ser
gilenmesi için düzenlenmiş özel bölüm
ler bulunmamaktadır. Malzemelerin bü
yük bir bölümü küçük açıklama notları
ile sergilenmektedir. Müzik bölümünde
dünyanın çeşitli bölgelerine ait pek çok
yaylı ve nefesli saz, kasetçalarlardan ge
len kendilerine özgü müzik yayınları ile
birlikte sergilenmektedir. Bu bölümde
ayrıca, audio-visual aletlerin yardımıyla
insan dillerinin ve seslerinin gizemi zi
yaretçilere tanıtılmaktadır. Kitabelerin
bulunduğu bölümde ise dünyadaki çeşit
li yazı karakterleriyle ilgili örnekler ser
gilenmektedir.

2* Kyoto’da Japon Din Folklorunu Araştırma Enstitüsü'nün kurul
ması: Japon Din Folklorunu Araştırma
Enstitüsü (The Istitute for the Study of
the Folklore of Japanese Religion : Nihon shükyo minzokugaku kenkyujo), Ey
lül 1978 tarihinde Shorin Tohokai adlı
yayın kurumu tarafından Kyoto'da ku
rulmuştur. Enstitü’nün müdürü, Prof.
Gorai Shigeru’nun bir dizi makalesi To
hokai (The World of the Orient; Doğu'nun Dünyası) adlı derginin çeşitli sa
yılarında yayımlanmıştır. Enstitü’de
Prof. Gorai Shigeru'ya beş kişiden olu
şan bir araştırma ekibi yardım etmekte
dir. Enstitü'nün ayrıca yirmi üyesi bu
lunmaktadır. Enstitü küçük bir kütüp
haneye ve çeşitli araştırma imkanlarına
sahiptir. Ayrıca Enstitü, Avrupa ve di
ğer ülkelerden gelen yabancı folklor uz
manlarını rahatlıkla ağırlayabilmektedir. Enstitü'nün üyeleri arasında 19.
yüzyılda yaşamış ünlü bir Japon dervişi
nin hayatı üzerine “Shashin Gyoja Jitsukaga no Shugendo” (Kadokawa Shoten,
Tokyo, 1977) adıyla şahaser bir eser vü
cuda getiren Mademoiselle Anne Marie
Bouchy de bulunmaktadır.

Etnoloji Müzesi'nde, sergi salonların
dan başka, video gösterileri için tanzim
edilmiş küçük reyonlar da bulunmakta
dır. Bu reyonların her birinde aynı anda
iki kişi seçtikleri kasetleri video cihazla
rı yardımıyla izleyebilme imkanına" sa
Enstitü'nün asıl amacı, Japonya'daki
hiptirler. Uçyüz kasetten oluşan bu v i-. Shinto, Mikkyo ve Budizm gibi dinlerin
deo arşivinde Amazonların, yaşam tarz
esaslarını ve dini pratiklerini incelemek
larından Çin'deki mezarlara kadar pek tir; Enstitü'nün müdürü, bugünkü dini
çok konuda ayrıntılı bilgi verilmektedir.
pratiklerin kaynaklarının tesbit edilebil
Ayrıca, video arşivindeki malzemeyi ta
mesi için mutlaka halk dininin incelen
nıtan ve seyircilere seçimlerinde yardım
mesinin gerekliliğini vurgulamaktadır. .
cı olan bir de katalog bulunmaktadır.
Enstitü’nün müdürü ve onun meslektaş
ları Japonya’daki mabetlerde, manastır
Müze'deki uyanlarla tanıtıcı etiket
ve türbelerde yıllarca önce şekillendiril
ler ve görsel-işitsel açıklamaların tümü
miş olan ayinlerin ve diğer dini pratikle
Japoncadır. Ancak, bunların İngilizce
rin doğuşlarını tesbit etmeye çalışmak
nüshalarının, diğer Japon müzelerinin
tadırlar. Enstitü’deki incelemelerde ta
aksine, yakın bir gelecekte düzenlenece
rih, antropoloji, ilahiyat gibi ilimlerin
ği tahmin edilmektedir. Müzedeki kitap
verilerinden ve yöntemlerinden faydala
satış bölümünde, Japort Folkloru ile ilgi
nılmaktadır. Enstitü’deki araştırmacı
li kitaplar ziyaretçilere satılmaktadır.
lar, gelecek beş yıl içinde “ilk çağlardan
Bu müzenin bir diğer özelliği de, “perso
günümüze Japon cenaze törenleri ve
nelinin bir kısmının üniversite öğretim
pratikleri” üzerine bir belgeler koleksi
elemanı statüsünde ve ilgili kürsülerde
yonu hazırlamayı planlamaktadırlar. Bu
görev yapıyor olmalarıdır”. Japonya'daki
koleksiyonunun on beş ciltten meydana
.diğer müzelerin büyük bir bölümünde
geleceği tahmin edilmektedir. Enstitü,
personel böyle bir ayrıcalığa sahip değil
ayrıca düzenli olarak seminer ve toplan
dir.
tılar düzenlemektedir.
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