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Folklorun nas›l tarif edilmesi gerekti¤i konusundaki tart›flmalar, bu sözcü¤ün 1846’da William Thoms taraf›ndan
ortaya at›lmas›ndan beri sürüp gitmektedir. Yap›lan tan›mlar›n pek ço¤unda,
“lore” (bilim,bilgi) üzerinde durulurken,
bu tan›mlar›n bir k›sm›nda da “folk”
(halk) kavram› esas al›nm›flt›r. “Lore”(bilim,bilgi)- onu kullanan insanlara
ait olmaktan çok, folklorun materyalleriorijin, biçim, aktar›m ve ifllev bak›m›ndan tan›mlanm›flt›r. Bununla birlikte,
folklorun ne oldu¤u konusunda folkloristler aras›nda bir görüfl birli¤i sa¤lanamam›flt›r.
Folklorun ne oldu¤u konusunda
yaln›zca ayr› ülkelerdeki folkloristler de¤il, ayn› ülkedeki folkloristler de birbirinden farkl› görüfller ileri sürmüfllerdir.
Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend’›n birinci cildinde yer
alan yirmi bir k›sa tan›m bu görüfl ayr›l›¤›n› yans›t›r. Belki de, bu tan›mlar›n
en yayg›n ölçütü, folklorun kuflaktan kufla¤a aktar›m yollar› meselesidir. Folklorun “sözlü gelenek” oldu¤u ya da “sözlü
gelenek” içinde yer ald›¤› belirtilir.
Bununla birlikte, bu ölçüt pek çok
teorik problemi de beraberinde getirir.
Birincisi, yaz›s›z bir kültürde, (antropologlar taraf›ndan “okuma yazmas› olmayan kültürler” olarak adland›r›lm›flt›r)
hemen her fley sözlü olarak aktar›l›r; dil,
avlanma teknikleri, evlenme usulleri bir
kuflaktan di¤erine sözlü olarak aktar›l›r
* Alan Dundes, The Study of Folklore. “What Is
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ve bundan dolay›, kimi folkloristler bu
tip kültürel materyallerin folklor oldu¤unu söyleyebilirler. Bunun yan› s›ra,
yaz›l› bir kültürde dahi, sözlü olarak aktar›lan baz› bilgiler vard›r ki, folklor olarak düflünülmez. Örne¤in, bir traktörün
nas›l kullan›laca¤› ve difllerin nas›l f›rçalanaca¤›n› aç›klayan bilgiler bu türdendir. Görülüyor ki, folklordan baflka materyallerin de sözlü olarak aktar›lmas›
sebebiyle, sözlü gelenek ölçütü, folkloru
folklor olmayandan ay›rabilmek için yeterli de¤ildir.
‹kinci olarak, folklorun baz› biçimleri vard›r ki, sözlü biçimin aksine, yaz›l› olarak ifâde edilir. Bunlara örnek olarak, ithaf yaz›lar›, kitap kenar›na yaz›lan küçük notlar, mezar tafl› yaz›lar› ve
geleneksel mektuplar (mesela, zincirleme mektuplar) gösterilebilir. Profesyonel bir folklorist, üzerinde çal›flt›¤› herhangi bir masal›n ya da ballad›n yaln›zca sözlü gelenekte yaflayan bir folklor
malzemesi olmad›¤›n› ileri sürebilir,
çünkü, ayn› zamanda bir türkünün veya
masal›n yaz›yla ya da yay›n yoluyla tafl›nan tarihi bir geçmifli vard›r. Ancak,
folklorist, sözlü gelenekte hiç yer almam›fl bir masal›n veya ballad›n folklor olmad›¤›n› tart›flabilir. Edebî bir üründe
halk modeli örnek al›nabilir, fakat, bu,
halk modelinin, yâni geleneksel kal›b›n
kendisi de¤ildir. Bununla birlikte, daha
önce bahsedilen yaz›l› biçimler ço¤unlukla sözlü olarak yay›lmazlar.
Folklorun yukar›da sayd›¤›m›z biçimlerinin sözlü yay›lmas› meselesindeMillî Folklor

ki üçüncü problem ise, folklorun vücut
hareketlerine dayal› biçimleri ile ilgilidir; yani halk danslar›, oyunlar ve jestlerin - bir fikri bir duyguyu belirtmek için
kullan›lan el kol hareketleri- kuflaktan
kufla¤a sözlü olarak aktar›l›p aktar›lmad›¤› konusunda baz› sorular vard›r. Bir
çocuk, folklorun bu biçimlerini sözlü olarak bilgi verilme gere¤i duyulmadan, izleyerek ve kat›larak ö¤renebilir. Ayn›
problem, sözlü olarak aktar›lmayan, geleneksel sembollerle ifade edilen halk
sanat› için de geçerlidir. Bu nedenle,
folklorun bireyden bireye, ço¤unlukla
do¤rudan sözlerle ya da hareketlerle
geçti¤i düflünülebilir, fakat bazen de bir
halk sanat› ustas›n›n, geleneksel bir
kompozisyonu, daha önceden pek az tan›d›¤› veya hiç tan›mad›¤› bir halk sanatç›s›n›n yaratm›fl oldu¤u baflka bir
eserden dolayl› olarak ald›¤› görülür.
Bugün, bilim’den (lore) ziyade, halk
(folk) kavram›n› esas alan folklor tan›mlar› daha nadir yap›lmakla birlikte, bu
tan›mlar yeterli veya geçerli olmaktan
uzakt›r. Halk› (folk), köylü toplum ya da
k›rsal gruplar olarak yanl›fl bir flekilde
tan›mlayan baz› folkloristler halâ vard›r. Böylesi dar bir halk kavram› kabul
edilirse, flehirde oturanlar›n halk olmad›¤›, dolay›s›yla da, onlar›n bir folklorunun olamayaca¤› sonucuna var›l›r. Ayn›
derecede mant›¤a ayk›r› bir baflka görüfl
de, folklorun as›rlar öncesi yaflam›fl bir
halk taraf›ndan yarat›ld›¤›n›,bugün ise,
sadece parçalar halinde yaflayan kal›nt›lardan ibaret oldu¤unu kabul eden görüfltür. Bu yanl›fl görüfle göre, bugünün
halk› yeni bir folklor oluflturamaz; aksine, ça¤dafl halk, folkloru giderek unutmaktad›r ve yak›n zamana kadar da
folklor tamam›yla kaybolup gidecektir.
Bütün bunlara ra¤men, “halk”(folk)
ve “bilim” (lore) kavramlar›, bu alanda
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çal›flmaya bafllayan araflt›r›c›lar›n, folklorun ne oldu¤unu kavrayabilmeleri
maksad›yla tan›mlanabilir. “Halk”
(folk), en az bir ortak unsuru paylaflan
bir grup insand›r. Grup içindeki ba¤lay›c› faktörün ne oldu¤u önemli de¤ildir- ortak bir ifl, dil, ya da din olabilir- ancak,
önemli olan, grubu oluflturan sebep ne
olursa olsun, grup üyelerinin kendilerinin sayd›klar› baz› geleneklerinin olmas›d›r. Teorik olarak, bir grubun en az iki
kifliden oluflmas› gereklidir, ancak genellikle gruplar bir çok kifliden oluflur.
Grubun bir üyesi di¤er bütün üyeleri tan›mayabilir, fakat üyesi bulundu¤u gruba kimli¤ini kazand›ran geleneklerin ortak kaidelerini bilir. Bu suretle, grup, örne¤in odunculardan ya da demir yolu iflçilerinden olufluyorsa, böyle bir durumda folklor, oduncu veya demir yolu iflçileri folkloru olur. E¤er grup Yahudi veya
Zencilerden olufluyorsa, bu durumda
folklorist Yahudi ve Zenci folklorunu
araflt›racakt›r. Örne¤in, bir askeri birlik
ya da bir kolej toplulu¤u da halkt›r. Son
örne¤e iliflkin pek çok âdet (kardefllikle
ilgili oyunlar, geçifl ritüelleri gibi), hikâye (meselâ, dalg›n profesörler, problem
dekanlar hakk›nda), ve flark› vard›r. En
küçük grup ise aile olabilir. Ailenin kulland›¤› deyimler, aile bireylerinin birbirlerini ça¤›rmak için kulland›klar› sözler,
›sl›klar vs. aileye ait geleneklerdir. ‹yi
bir araflt›rma, genellikle bu tür çekirdek
aile geleneklerinin (bir ailenin kendisinin sayd›¤›, aile d›fl›nda herhangi bir
kimsenin bilmedi¤ini kabul etti¤i) pek
çok aile aras›nda, hatta bazen dünyan›n
çeflitli yerlerindeki birbirinden farkl› bir
çok toplumda bulundu¤unu gösterebilir.
Bir çocu¤un süt difllerini ç›karmak için
düzenlenen (iyilik perisi, difl perisi gibi
unsurlar› içeren) aile gelene¤i, uluslararas› bir aile gelene¤ine örnektir.
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“Halk”›n yukar›daki gibi tarif edilmesi üzerine, profesyonel folklorist, bir
yandan Avustralyal› yerlilerden ve Amerika’daki Hintliler aras›nda folklor derlemesi yaparken, di¤er yandan da, iflçi
birlikleri ve Amerikan ilkokul çocuklar›ndan folklor malzemesi toplamayla ilgilenir. Her grubun kendi folkloru vard›r. Ancak, bizim esas meselemiz halâ
bir tarafta durmaktad›r; folklor nedir?
Bu soruya burada verilecek cevap
yeterince ayr›nt›l› olmamakla birlikte,
folklor biçimlerinin listesinden oluflan
bir folklor tan›m› bu alanda çal›flmaya
bafllayanlar için yararl› olabilir. Tabii ki,
böyle bir tan›m›n tamamlanmas› için,
her bir folklor biçiminin ayr› ayr› tarif
edilmesi gerekir. Ancak, mit ve masal gibi belli bafll› baz› biçimler neredeyse bir
kitap uzunlu¤unda tan›mlamalar› gerektirir, bununla birlikte, afla¤›da verilen folklor biçimleri listesi genç araflt›r›c›lara bir katk› sa¤layabilir.
Folklor flu biçimleri içerir: mitler,
efsâneler, masallar, f›kralar, atasözleri,
bilmeceler, flark›lar, t›ls›mlar, kutsamalar, beddualar, küfürler, yeminler, hakâretler, a¤›z dalafllar›, sataflmalar, tak›lmalar, kadeh kald›rmalar, tekerlemeler,
selâmlaflma ve vedâlaflma kal›plar› (sonra görüflürüz gibi). Folklor, bütün bunlar›n yan› s›ra, halk sanat›, giyim-kuflam,
halk dans›, halk tiyatrosu, halk inanc›
(ya da bat›l inanç), halk hekimli¤i, halk
enstrümantal müzi¤i, halk flark›lar›
(ninniler, balladlar gibi), halk dili (argo
gibi), halk benzetmeleri (meselâ yarasa
gibi kör), halk mecazlar› ve adlar› (lâkaplar ve yer adlar› gibi.) da içerir. Folklorun bafll›ca biçimlerinden biri olan
halk fliiri ise, sözlü epikten ithaf dizelerine, mezar yaz›tlar›na, umumi tuvaletlerin duvar yaz›lar›na, nükteli fliirlere,
bunlar›n yan›nda, top sektirirken, ip atlarken, el ve ayak parmaklar›n› fl›klat›r76

ken, çocu¤u diz üstünde oturtup severken söylenen dizelere, say›flmacalar ve
çocuklara ait fliirlere kadar uzanan çok
genifl bir yelpazeyi ihtiva eder. Folklor
biçimlerinin listesinde oyunlar; jestler;
semboller; duâlar (flükran duas› gibi);
eflek flakalar›; halk etimolojileri; yemek
tarifleri; yorgan, örtü vs. modelleri ve
nak›fl motifleri; ev, ambar ve çit tipleri;
sokak sat›c›lar›n›n nidâlar›; hatta hayvanlar› ça¤›rmak ya da onlara kumanda
etmek için kullan›lan geleneksel basmakal›p sözler de yer al›r. Bunlar›n
yan›s›ra, bir k›sm›na haf›zay› kuvvetlendiren hat›rlat›c› ipuçlar› diyebilece¤imiz
baz› küçük formlar vard›r; (meselâ, Roy
G. Biv ad› spectrumun renklerini -red,
green, blue: k›rm›z›, yeflil, mavi- hat›ra
getirmek için kullan›l›r), mektup
mühürleri (SWAK-Sealed With A Kissöpücükle mühürlü), ve insan vücudunun
d›flar›ya verdi¤i baz› do¤al tepkilerinin
(örne¤in ge¤irme ya da hapfl›rma) ard›ndan yap›lan geleneksel yorumlar gibi.
Ayr›ca, bayramlar, y›lbafl›, ve do¤um
günü gibi belirli günlere ba¤l› âdetler
folklorun önemli bir k›sm›n› oluflturur.
Buraya kadar oluflturdu¤umuz liste
folklor biçimleri hakk›nda bize bir model
vermektedir. Bununla birlikte, yukar›da
verilen liste folklorun bütün biçimlerini
kapsamamaktad›r.Günümüzde, hem söz
konusu materyaller, hem de bunlar
üzerinde yap›lan çal›flmalar folklor ad›yla an›lmaktad›r. Bu kullan›m›n herhangi bir kar›fl›kl›¤a yol açmamas› maksad›yla, bu materyaller için folklor teriminin; materyalleri inceleyen disiplin
için ise, folkloristics teriminin kullan›lmas› muhtemelen daha uygun olacakt›r.
Hem materyalin, hem de bunlar› inceleyen disiplinin tan›m›, folklor çal›flmas› ile edebiyat ve antropoloji çal›flmas› aras›ndaki iliflkinin ayd›nlat›lmas›
bak›m›ndan daha aç›k ve belirgin bir
flekilde yap›lmal›d›r.
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