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Bu yaz›da iki ayr› çeviri yer almaktad›r. Birincisi Richard M. DORSON’un 1968 y›l›nda yay›mlanm›fl “The
British Folklorists (Chicago : The University of Chicago Press) adl› kitab›n›n
Thoms’a ayr›lan bölümünden yap›lan
özet çeviridir. ‹kincisi, William Jhon
Thoms’un Athenaum dergisinde 22
A¤ustos 1846 tarihinde Ambrose Merton
takma ad›yla yazd›¤› “Folklore” adl› makalesidir. Bilindi¤i üzere Thoms, ingilizcedeki “folklore” terimini bu yaz›s›nda
“popüler antikiteler” ve “popüler edebiyat” terimleri yerine önermifltir. Bu yaz›dan sonra “folklor” terimi bilim dünyas›nda benimsenmifl ve yay›lm›flt›r. Bununla birlikte, “halk bilimi” karfl›l›¤›nda
daha 1780’lerde Almanya’da “Volkskunde” teriminin kullan›lmaya baflland›¤›n›
da belirtmek gerekir. (Bkz. Gözayd›n,
Nevzat, (1992)”, Yine Folklor Üzerine”,
Türk Dili, Haziran : 1081-1021) (Çevirenin Notu)

WILLIAM JOHN THOMS1
Richard M. DORSON
1803-1885 y›llar› aras›nda yaflam›fl
‹ngiliz bir folklorcu olan W. J. Thoms,
yaflam› boyunca, eskilerden kalma kültürel malzemenin derlenmesi ve de¤erlendirilmesi iflini kendine amaç edinen
antikite derneklerinde etkin görevlerde
bulunmufltur. 1838’de Society of Antiquaries’e (Antikiteler Derne¤i) üye seçilmifl
ve ayn› y›l Camden Society’de görev alMillî Folklor

m›fl, ayr›ca 1872’de de Percy Society’ye
üye olmufltur. Bu derneklerin yay›nlar›na hem kitap yazarak hem de çeviri yaparak çeflitli katk›lar sa¤lam›flt›r.
Thoms bütün bu çal›flmalar›n› sürdürürken bir yandan da 1845 y›l›na kadar Chelsea Hastanesinin sekreterlik
ofisinde, daha sonra 1863 y›l›na kadar
Lordlar Kamaras›n›n matbaas›nda,
1882’ye kadar ise Lordlar Kamaras›n›n
kütüphanesinde memur olarak çal›flm›flt›r.
Thoms’un ilk yay›n› 3 cilt olarak
1828’de A Collection of Early Prose Romances (‹lk Nesir Hikâyelerin Bir Derlemesi) ad›yla ç›km›flt›r. Ortaça¤ anlat›lar›n›n topland›¤› bu çal›flmada farkl› kültürlerin efsane, masal gibi anlat›lar›
aras›ndaki benzerliklere dikkat çekilmektedir. Bu yap›t, 1858’de Early Prose
Romances (‹lk Nesir Hikâyeler) ad›yla
geniflletilerek tekrar bas›lm›fl ve çok
önemli bir kaynak kitap haline gelmifltir.
Thoms, 1838 y›l›nda kraliyet ailesinin ifllevlerini, toplumsal ayr›cal›klar›n›
ve yetkilerini de¤erlendirdi¤i The Book
of Court’u (Saray Kitab›) yay›nlam›flt›r.
Ertesi y›l, British Museum’da el yazmalar› üzerine yapt›¤› çal›flmalar›n› Camden Society için yay›na haz›rlad›¤› Anecdotes and Traditions, illustrative of
Early English History and Literature
(Anekdotlar ve Gelenekler, Erken Dönem
‹ngiliz Tarihi ve Edebiyat›n›n gösterimi)
adl› kitab›nda de¤erlendirmifltir. 1834’te
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Lays and Legends of Various Nations
(De¤iflik Uluslar›n Destanlar› ve Efsaneleri) serisini ç›karmaya bafllam›flt›r. Bu
seride Almanya, Fransa, ‹spanya ve Tataristan’dan konuyla ilgili çok çeflitli örnekler verilmektedir. Thoms, bu seriyi
ç›kartmaktaki amac›n› ayn› y›l yay›nlad›¤› Lays and Legends of Germany (Almanya’n›n Destanlar› ve Efsaneleri) adl›
kitab›n›n kapa¤›na Sir John Malcolm’dan flöyle bir al›nt› koyarak göstermektedir: “Bir halk› yak›ndan tan›mak
isteyen kimse, o halk›n yayg›n hikâyelerini veya yerel boflinançlar›n› göz ard› etmemelidir.” 1844’te Percy Society için
The History of Reynard the Fox, from the
edition printed by Caxton in 1481. With
notes, and an introductory sketch of the
literary history of the romance’i (1481
Caxton bask›s›ndan Reynard the Fox’un
Tarihi. Notlar ve hikâyenin edebi tarihinin bir girifl skeciyle) yay›nlam›flt›r.
1846’da baz› halk hikâyelerini ve masallar›n› çocuklar için yeniden kaleme alarak Gammer Gurton’s Famous Histories
(Gammer Gurton’un Ünlü Tarihleri) ve
Gammer Gurton’s Pleasent Stories
(Gammer Gurton’un Hofl Hikâyeleri)
ad›yla iki kitap olarak yay›nlam›flt›r.
Thoms, haftal›k edebiyat-bilim ve
sanat dergisi olan Athenaeum’un 22
A¤ustos 1846 tarihinde yay›nlanan say›s›na Ambrose Merton takma ad›n› kullanarak bir yaz› yazm›fl ve “popüler antikiteler” ile “popüler edebiyat” terimleri yerine “folklor” terimini önermifltir2
Thoms bu tarihten sonra da Athenaeum dergisinde çeflitli folklor konular›
üzerine yazmay› ve kendisine gönderilen
folklor malzemesini yay›nlamay› sürdürmüfltür. Bu arada folklor sözcü¤ü k›sa
sürede benimsenmifl ve 1851 y›l›nda ilk
kez (Thomas Sternberg’in yazd›¤› The
Dialect and Folk-lore of Northamptons90

hire [Northamptonshire Diyalekti ve
Folkloru] adl›) bir kitap kapa¤›nda görülmüfltür.
Thoms, 3 Kas›m 1849’da bir folklor
dergisi olan Notes & Queries’i tek editör
olarak ç›karmaya bafllam›flt›r. 2 fiubat
1850 tarihinden 1872’de derginin editörlü¤ünden ayr›lana dek Folk Lore bafll›¤›
alt›nda editörden notlar köflesini haz›rlam›flt›r. Onun bu dergideki çal›flmalar›
sonucunda folklor, antikitecilikten bilimsel bir çal›flma alan› olmaya do¤ru
yükselmifltir. Bu dergideki yaz›lar›ndan
bir bölümünü 1859 y›l›nda Choice Notes
from ‘Notes and Queries’: Folk-lore (‘Notes and Queries’ten Seçme Notlar: Folklor) adl› kitab›nda yay›nlam›flt›r. Athenaeum dergisinde Shakespeare’in yap›tlar›nda bulunan folklor malzemesi üzerine yazd›¤› yaz›lar›n bir k›sm›n› da 1865
y›l›nda Three Notelets on Shakespeare
(Shakespeare üzerine Üç K›sa Not) ad›yla kitaplaflt›rm›flt›r.
1873 y›l›nda, yüzy›l›n folkloru olarak anlat›lan birçok kültürel ögenin asl›nda kulaktan dolma ve uydurulan malzeme oldu¤u yönündeki kuflkular›n› örnekleriyle birlikte Human Longevity, Its
Facts and Its Fictions (‹nsan›n Uzun
Ömürlülü¤ü, Gerçekleri ve Kurgular›)
adl› kitab›nda dile getirmifltir. Bu çal›flmalar›n›n sonunda da 1876’da yeni y›l
kutlamalar›, ortaça¤›n gizli dernekleri
ve büyücülü¤e verilen cezalar gibi çeflitli
konularda kendi notlar›n› da düflerek
John Strow’un A Survey of London, Written in the Year 1658’inin (Londra’ya Genel Bir Bak›fl, 1658 y›l›nda yaz›lm›fl) yeni bas›m›n› ç›karm›flt›r. 1879 y›l›nda
Thomas Wright’›n kendisine gönderdi¤i
dört ortaça¤ efsanesini ise Folk-Lore Record (Folklor Kayd›) ad›yla yay›nlam›flt›r.
“Bir folklor derne¤inin kurulmas›
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için bir gün bile yitirilmemeli” diyerek
1878 y›l›nda Folklor Derne¤inin kurucu
üyelerinden biri olmufl ve 1885’te ölümüne dek derne¤in yöneticisi olarak çal›flm›flt›r.
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Bu yaz› Richard M. Dorson’un 1968 y›l›nda yay›nlanm›fl The British Folklorists
(Chicago: The University of Chicago
Press) adl› kitab›n›n Thoms’a ayr›lan bölümünden özetlenerek çevrilmifltir.
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Afla¤›daki yaz›, W. J. Thoms’un 1846’da
folklor sözcü¤ünü ilk kez ortaya att›¤› söz
konusu yaz›n›n çevirisidir. (Ç. N.)

FOLKLOR
William John Thoms
Yaz›lar›n›z, ‹ngiltere’de bizim popüler antikiteler ya da popüler edebiyat dedi¤imiz fleye ilginizin kan›tlar›n› öylesine gösteriyor ki (söz aras›nda bu, edebiyattan öte bir bilim dal›d›r ve çok yerinde Saksonca bir bileflik sözcükle forklor halk bilimi- olarak adland›r›labilir) bizden öncekilerin toplayarak biriktirdikeliri alanda da¤›n›k, artakalm›fl baz› fleyleri derlerken yard›m›n›z› görece¤imden
ümitsiz de¤ilim.
Geçmifl zamanlar›n âdetleri, gelenekleri, görenekleri, bat›l inançlar› baladlar›, atasözleri ve baflka fleylerini çal›flma konusu yapanlar flu iki sonuca
varm›fl olmal›lar : Birincisi, bu konulara
karfl› olan merak ve ilginin flimdi ne denli azald›¤›; ikincisi, ne kadar›n›n zaman›nda gösterilecek çabayla kurtar›labilece¤idir. Athenaeum, daha genifl çevrelerde da¤›t›lmas›ndan ötürü Hone’un
“Everyday Book” (Günlük Kitap)’ta yapmaya çal›flt›¤›n›n on kat fazlas›n› daha
etkin bir biçimde baflarabilir; de¤indi¤im
konuyu tan›mlayan, binlerce okuyucunun belle¤ine da¤›lm›fl sonsuz say›daki
çok küçük olaylar› bir araya getirir ve o
çok büyük eski sözler derleyicisinin ve fiMillî Folklor

lolo¤un Alman mitolojisi için baflard›¤›n›
‹ngilliz Adalar› mitolojisine hizmet ederek baflaracak bir James Grimm ç›kana
dek sayfalar›nda saklayabilir. “Deutsche
Mythologie” (Alman Mitolojisi)’nin ikinci
bask›s›nda yazar›n itiraf etti¤i gibi bitmemifl ama çok önemli olan bu kitab›
yüzy›l›m›z güçlükle ortaya ç›karabilmifltir : Peki, önemi nedir? Ço¤u, ayr› ayr›
düflünüldü¤ünde de¤ersiz ve önemsiz
küçük bir olaylar y›¤›n› ama yarat›c›s›n›n dokudu¤u sistemle iliflkisi içinde
al›nd›¤›nda ilk kaydedenin onlara atfetmeyi asla hayal bile etmedi¤i bir de¤er
oluflturmaktad›r.
Kuzeyden güneye, John o’Groast’tan Land’s End’e kadar bir sözcükten
ne çok gerçeklik ç›kacakt›r! Size eski zamanlar›n kay›tlar›n› -kimi flimdi terkedilmifl bir gelenek olan olaylar›- kimi
kaybolmufl efsane, yerel gelenek ya da
bölük pörçük baladlar› aktaran haftadan
haftaya iletiflim kurdu¤unuz kim bilir
kaç okuyucu buluntulardan duydu¤u
mutlulu¤u göstermekten memnun kalacakt›r.
Bu tür iletiflimlerin yaln›zca ‹ngiliz
antika toplay›c›lar›na yard›m› dokunmayacakt›r. ‹ngiltere folkloruyla (Disraeli’nin anavatan› göstermesi gibi bu ülkenin yaz›n›na folklor sözcü¤ünü tan›tman›n onur oldu¤unu düflünüyorum) Almanya’n›n folkloru aras›ndaki ilgi öylesine yak›n ki belki de bu türden iletiflimler Grimm’in Mitolojisinin gelecek bask›lar›n›n içeri¤ini zenginlefltirmeye yard›mc› olacakt›r.
Bu yak›nl›¤›n size bir örne¤ini vereyim : Kitab›n›n bölümlerinden birinde,
Grimm, popüler mitolojide guguk kuflunun geçti¤i k›s›mlar› bütünüyle kullanmakta, insanlar›n flark›lar›nda söz etti¤i
kahin kiflili¤i iflleyerek flark›n›n duyulma say›s›ndan kehanetler ç›karan pra91

tikle ilgili birçok örnek vermektedir.
Yayg›n bir inan›fl› da kaydetmektedir.
“Guguk kuflu üç kez doyuncaya kadar kiraz yemeden asla flark› söylemez”.
Yorkshire’da çocuklardan eskiden derlenen guguk kuflu ve kiraz aras›ndaki ba¤› kahin nitelikleri içinde gösteren bir
gelenekten daha yeni haberdar oldum.
Bir arkadafl›m bana, Yorkshire’da çocuklar›n önceden (ve belki bugün de) bir kiraz a¤ac›n›n çevresinde flu kal›p sözü
söylediklerini iletti :
Guguk kuflu, kiraz a¤ac›
‹n afla¤›, söyle bana
Kaç y›l yaflayaca¤›m›.
Sonra çocuklar›n her biri a¤ac› sallar; düflen kirazlar›n say›s›yla gelecek
yaflamlar›n›n y›llar›n› göstermektedir.
Al›nt›lad›¤›m bu tekerlemenin iyi
bilindi¤inin ay›rd›nday›m. Tekerlemeyle
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birlikte uygulanan ama Hone, Brand veya Ellis taraf›ndan kaydedilmemifl bu
pratik, kendi içinde önemsizken büyük
bir zincirin, folklorumuzun halkalar›n›
oluflturmada önem kazanan olaylardan
biridir : Athenaeum’dan bir sözcük söz
konusu olay› edebiyat antikitelerinin bu
ilginç dal›nda gelecekteki araflt›rmac›lar›n kullan›m›na sunmaktad›r.
Not : Dürüstçe size söylemeliyim ki
uzun bir süredir “Folklor” umuz üzerine
bir çal›flma yapma¤› düflünüyordum (bu
nedenle folklor bafll›¤›n› benden önce
kimsenin kullanmas›n› istemiyorum) ve
bu mektupta eksik olsa da tasarlad›¤›m
çal›flman›n yürütülmesiyle kiflisel olarak
ilgileniyorum, ifli yüklenmenizde de ›srar
ediyorum.
*

Bu yaz› Thoms, W.J. Folklore, Dandes. A.
(Ed.) (1965), The Study of Folklore U.S.A:
Prentice-Hall, 4-6’dan çevrilmifltir.
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