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Tasnif; herhangi bir bilim alan›nda,
geniş kapsaml› bir çal›şma için temel
kurald›r. Bununla birlikte tasnif uzun ve
detayl› bir araşt›rma sonucudur. Çal›şma
n›n hedefini tayin etmek; kesin bir s›n›f,
tür veya çeşidin tarif edilmesi demektir.
Bu çal›şma folklorda henüz yap›lmam›ş
t›r. Sadece bir türe yani efsaneye hat›r›
say›l›r ölçüde bir ihtimam gösterilmiştir.
14-16 Ekim 1963’de Budapeşte’de Millet
leraras› Halk Anlat›lar› Araşt›rma Cemi
yeti’nde toplanan özel bir konferasta
teşkil edilen Efsane (Sagen) Kurulu’nda
önemli ve ilgi çekici bir kaç tebliğ sunul
muştur (bkz. Ortutay 1964). Ayr›ca evvel
ce bas›lan kataloglardaki teşebbüsler ve
ortaya at›lan ilaveli muhtelif projelerin
çoğu geniş bir malumata dayand›r›lm›ş
t›r. Bu makalede, sözü edilen konferans
taki bilgiler kulan›lmaktad›r.
Müstakil türleri tasnif etmeye baş
lamadan önce tasnifî folklorun genel
kurallar› üzerinde anlaşmal›y›z. Tasnif
ler, tamamen ilmî ve kavramsal bir
manan›n uygulanmas› olabilir. Biçimlen
diricinin el yordam›yla tecrübî bir yola
gelmesine ve baz› bölgesel vb. hatalar›
tesbit edebilmesine rağmen; asl›nda yal
n›zca ilmî tasnif kurallar› çözümlenmiş
tir. Tasnifler; kütüphaneler, arşivler,
bibliyograflar, koleksiyoncular, folklor
yay›nc›lar› vb. için gereklidir.
Metin koleksiyonu neşreden veya
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bir tatbikattan notlar haz›rlayan her
kes, bunlar› sistematik olarak düzenler.
Böylesi tasniflerde fazla kesin gereklilik
ler zorla kabul ettirilmemelidir; eldeki
tasnif malzemesinin bütün hedeflerini
karş›l›yorsa yeterince düşünülmüş olma
l›d›rlar. Hatta bilimsel sistemi olmayan
bir bibliyografya, herhangi bir kimsenin
içinde herşeyi bulabileceği ve düzenleme
gayesinin de k›smen gerçekleştirileceği
bir şekilde planlanm›şt›r. Böyle eksik
tecrübî tasnif örnekleri, faydal› teknik
edevat olarak bilinmektedir.
Bilimsel tasnif problemlerine döndü
ğümüzde, arşivlerdeki folklor indeksleri
ve kataloglama işlemi ile milyonlarca
parçada kesin bir düzenleme zarureti
gereği herşey değişir.
Sovyet bilimi içinde tasnifi kapsa
yan herhangi bir folklor incelemesi için
temel birim olan tür, bir yandan daha
genel kategoriler alt›na al›n›r; diğer yan
dan daha küçük kategorilere bölünebilir.
Tamamen indî bir kavram olan türün
anlam› üzerinde anlaşmak zorunday›z.
Etimolojik olarak tür (genre) kelimesi
Latince genus’a dayan›r; Almanca Gat
tung kelimesini karş›lar; fakat asl›nda
bu kelime dar bir kavram olan “tür” veya
“çeşit” kelimelerini gösterir ve Almanca
Art kelimesine tekabül eder. Tür, Rus
edebiyat biliminde, genel değil özel
bir kavram› karş›lar. 1841’den öncesi
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ne kadar, Belinskij “şiirin tür ve şekile
ayr›lmas›”na dair yaz›yla, kendi tasar›s›
olan Rus edebiyat›n›n buhranl› tarihi
ne başlad› (bkz. Belinskij 1954, 7-67).
Belinskij’ye göre ilk defa tan›mlanan ve
karakterize edilen Rus halk şiirinin için
de bulunduğu diğer uzun bir bölüm, bu
bölümün devam› olmal›yd›. Veselóvskij’e
göre daha eski olan Belinskij için türler
deki problem, bir edebiyat tarihinin teş
kilinde kanun koyma süreci gibi merkezî
idi. Umumî olarak şiir türleri; epik şiir
(daha kesin olarak mensur şiir ve nesir),
drama ve lirik şiir olarak bilinir. Tür
ve şekilden ibaret olan çeşitleri şekil ve
şekil türleri olarak adland›r›yoruz.
Öte yandan böyle bir tarifte her
şey aç›k değildir. Öncelikle “genus” ve
“species” kavramlar› tasnifin alan›na
mensuptur. Tür ile ne kasdedildiğinin
tam olarak tarifinin, türlerin tasnifinin
d›ş›nda olmas› mümkün değildir; her tür
kendi içinde ve ay›rt edilmesi gereken
diğer türlerle ilişkileri içinde tan›mlan
mal›d›r. Tan›mlanan türler ve bu tür
lerin tasnifi, bir problemin iki yönünü
teşkil eder.
Şifahî sanat şekli olarak haf›zalarda
ki folklor tabiat›n› akl›m›zda tutarsak,
tür nas›l tarif edilebilir? Edebî tahlilde
tür, şiir sisteminin bütünü ile tarif
edilir. Ayn› kurallar folklorda da geçer
lidir. Daha geniş bir ifadeyle, tür; genel
naz›m düzeni ile birleşik bir eserler gru
budur. Folklorun şifahî sanat eserlerini
ihtiva etmesinden dolay›, naz›m olan
bu sanat›n kurallar›n› ve özelliklerini
incelemeye başlamal›y›z. Naz›m; artis
tik gayeleri ifade etmek, hissî ve zihnî
dünyay› yans›tmak için kullan›lan alet
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leri gösterir; o, (konu ve mesaj uygunlu
ğu gibi) özel bir muhteva bileşiminden
meydana gelir. Zoolojistler; hayvanlar›n
iskeletlerini, vücut yap›lar›n›, hareketle
rinin anlamlar›n›, çevreyle olan ilişkile
rini, beslenme özelliklerini, üremelerini
vb. incelediklerinde bilimsel bir tasnif
ortaya koyabilirler. Gerekli değişiklikler
yap›ld›ğ›nda ayn› düzenleme durumu
bizim saham›z› da karakterize eder.
Halk›n yarat›m metod kanunu ola
rak anlaş›lan naz›m, Rus ve yabanc› folk
lor sahalar›nda bir dereceye kadar ihmal
edilmiştir. Bu (ihmal), folklor türlerinin
bilimsel tasnifîne niçin ihtiyaç duydu
ğumuzun sebeplerinden biridir. Şüphe
siz şifahî sanat şekilleri incelemesinin
gerekliliği ile ilgili endişeler Budapeş
te kongresinde ifade edilmiştir. Oldrich
Sirovatka “Efsanelerin Biçimbilimi ve
Kataloglanmas›” [1962] adl› tebliğinde
bu problemden bahsetti, diğer ilim adam
lar› da ayn› problemden söz ettiler ama
hiç bir pratik netice elde edilemedi.
Bir türün karakteri, gerçeğin bir
şekilde yans›mas›nda tarif edilir ki,
bununla gerçeğin ortaya ç›kmas›nda ifa
de edilen şekil, onun değerlendirmesidir.
Şayet muhteva ile sadece plan› değil,
ayn› zamanda eserdeki hissî ve zihnî
dünyan›n yans›mas›n› anlarsak, şekil
birliği muhteva birliği ile ortaya ç›kar.
Belinskij, Kol’cóv hakk›ndaki makale
sinde der ki: “Şekil, muhtevan›n ifadesi
olduğunda muhteva ile öyle yak›n olarak
ilişkilidir ki; şekli muhtevadan ay›rmak
muhtevay› y›kmak ve muhtevay› şekil
den ay›rmak da şekli y›kmak demek
tir” (1955, 535). Belinskij’nin ifadeleri
bugün bile sanat gibi hem edebiyat teori
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sinde hem de edebiyat uygulamas›nda
önemini yitirmemiştir.
Bir sanat eserinin şekli onun naz›m
düzenine zarar verilmeksizin değiştirile
mez. Bir eserin hususî bir türe ait oldu
ğunu söylediğimizde, sadece onun şeklî
özelliklerini kasdetmeyiz; tür yak›n
l›ğ› artistik dokuyu en ince teferruat›na
kadar belirler, özellikle çok ince, ustal›k
hayranl›ğ›n› uyand›ran gizli detaylar
önemli derecede estetik zevk verir; bu
yolla eseri, hayatla olgunlaşt›rarak oku
yucuyu harekete geçirir. Bununla bera
ber türlerin s›n›rlar› her zaman sabit
değildir ve bazan bu s›n›rlar aş›lm›şt›r.
Her türün yap›s› farkl›d›r. Kompozisyo
nu, yap› ile yak›n ilişkisi bulunan konu
ya göre incelemeliyiz. Peri masal›’nda
olduğu gibi farkl› konular›n ayn› kompo
zisyona sahip olmalar› da mümkündür.
Konu genellikle, tasnif için temel bir
yard›mc› olmal›d›r. Karakterler taraf›n
dan gerçekleştirilen konu, karakterlere
dayal› olarak yap›lan tasnife örnek ola
cakt›r. Uslûba ait herşey ayr›ca nazm›n
parças›d›r. Nesir ve naz›m türlerinin
ay›rt edilmesi mümkündür. Türler nesir
tipine göre çok defa farkl›l›k gösterirler;
çeşitli şark› türlerinin farkl› ritim ve
yap›s› vard›r, bu gerçek bir ölçüt olarak
onlar›n farkl›l›ğ›na yard›mc› olabilir.
Bu esaslar›n tutarl› olarak uygulan
mas› bütün milletlere göre folklor türle
rinin aşağ› yukar› tam bir envanterini
verecek ve birçok genel fikir içinde önem
li düzeltmeler ortaya koyacakt›r. Örne
ğin masal genel olarak üzerinde düşülen
bir tür olmas›na rağmen; masallar kendi
şiirsel tabiati içindeki farkl› eserleri de
kapsamaktad›r. Peri  masallar›, yap›sal
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bir bak›ş aç›s›ndan oldukça farkl› top
lanan masallar ve posexóncy 1 ile ilgili
masallard›r. Bununla beraber halkma
sal› türden daha geniş bir kavramd›r.
Ayn› genişliği foklorun diğer baz› tipleri
için de söylemek mümkündür.
Tasnifin birinci görevi her milletin
folklor türlerine ait envanteri belirle
mektir. Bir millet için geçerli olan folk
lor türleri envanterinin mekânik olarak
başka bir milletin folkloruna geçirilmesi
imkâns›zd›r. Milletleraras› olan malze
me değil, tasnifin ilkeleridir. Tan›mla
nan ve belirlenen türlerin terminoloji ve
say›s› folkor nazm› içindeki araşt›rmalar
ile başlamal›d›r.
Edebî tenkitteki tür tan›mlamas›
burada biter. Folklorda bu durum tama
men ayn› değildir. Naz›m düzeni, folklor
türlerinin tan›mlanmas›nda esas ölçüt
lerden biri olsa da, edebiyatta kaybolan
diğer bir tak›m şekilleri haf›zam›zda tut
mal›y›z. Folklorda günlük hayata uygula
n›ş ile oluşan türler vard›r ve bu belki de
tasnifin ikinci ölçütü olmal›d›r. Yaln›zca
düğünlerde, defin merasimlerinde veya
belirli tatil günlerinde söylenen şark›lar
vard›r. Baz› türlerin esas özelliği bilhas
sa bu durumlarda kullan›l›r oluşudur.
‹cra tipi, türü tan›mlamada gerek
liliği tesbit edilebilen üçüncü ölçüttür.
Mesela Rus şark›s›-ve-dans› xorovód hal
ka halinde belirli vücut hareketleriyle
her bir müstakil icrac› taraf›ndan ve hep
beraber eşlik edilen bir şark›d›r; eğer
hareketlerde birlik yoksa bu şark›n›n
k›talar› ile ilgili yap› ve diğer özellikle
rin tamamen anlaş›lm›ş olmas› müm
kün değildir. Ayn› durum, fakat daha
büyük ölçülerde oyun (game) şark›lar›na
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uygulan›r. Sonuç olarak; hiçbir oyun
tipini sadece konu olarak inceleyeme
yiz; aktörlerin ne yapt›klar›n› da bilmek
zorunday›z.

kün değildir.
Bir tür incelendiğinde, mümkün mer
tebe, malumata uygun oluşuna göre tarif
edilmelidir. Budapeşte Konferans›’nda
çok say›da efsane (sage) tarifi ileri sürül
dü. Fakat, Ina Maria Greverus [1964]
gibi baz› kat›l›mc›lar, tür tan›m›n›n faz
la önemli olmad›ğ› fikrinde diler ki, bu
tamamen yanl›ş bir düşüncedir. Kurt
Ranke ve diğer baz› kat›l›mc›lar, efsa
ne (sage) kavram›n› mitler ve efsaneler
kapsam›na alarak, çok geniş bir şekilde
ve biraz da usulen işlediler. Özel bir tür
tarif edildiğinde tarihî periyod göz önüne
al›nmal›d›r, burada bu yap›lmad›.

Folklorun birden fazla özelliği onu
edebiyattan ay›r›r. Rus şiir folklorunun
tamam› şark›laşm›şt›r. Onu müzikten
ayr› olarak incelemekle ancak yar›s›n›
anlayabiliriz, şiirin veznine göre onun
ritim ve melodisi ayr›lamaz. Bu alanda
büyük gelişmelerin yap›lmas› gecikmiş
ve folklorcularla müzikologlar›n ortak
l›klar›ndan başka verim al›namam›şt›r.
Valse benzeyen danslar (round dance),
oyun (game) ve halkdans› şark›lar› d›ş›n
daki Rus şark›lar› k›t’a halinde değil
dir. Burada k›talar›n durumunu metin
(text) değil, tekrarlanan melodi gösterir.
Bazen bir şark›da, belirlenmiş tür ve
kökenine göre önem taş›yabilen gizli bir
k›ta yap›s› bulunur. Baz› hallerde müzi
kal icra, türün tan›mlanmas› için kesin
bir faktördür. Nitekim, sadece klasik
kahramanl›k şiirine ait olan bu eserler
şark›laşm›şt›r. Il’já Múromec ile Solo
véj Rober’in karş›laşmalar›n›n hikâye
si, hem şark› olarak söylenir (sonralar›
hamasî şiir olmuştur) hem de hikâye
edilir (sonralar› halk masal› veya kita
bî–edebî hikâye olmuştur).

Her millete ait folklor türlerinin
envanteri ç›kar›lmal› ve tarifleri yap›l
mal›d›r. Böylece, masal›n veya çeşitli
efsane tiplerinin nas›l birbirlerinden
farkl› olduklar›n› bileceğiz. Milletlerin
lirik veya epik şark›lar›n›n hangi tipte
olduklar›n› ortaya ç›karacağ›z. Ayr›lm›ş
bir türün incelenmesiyle, sonradan diğer
türler hakk›nda kesin bir sonuç elde
etmek imkâs›zd›r. Çünkü farkl› türdeki
eserler genel olarak birbirleriyle ilişki
lidir. Dolay›s›yla belirli bir millete ait
hususî vas›flar veya her milletin kendi
halk şiirindeki orjinallik ve zenginliğin
ortaya ç›kar›lmas› mümkün değildir.

K›sacas›, bir tür; şiiriyeti, uygula
mas›, icra tipi ve müzikle ilişkisi ile
tan›mlan›r. Çoklukla, bir tek özellik,
yukar›da say›lan unsurlarla tan›mlanan
bir türün tarifinde yeterli değildir. Her
durumda bu unsurlara ihtiyaç olmasa
da, onlar naz›m folkloru için gereklidir.
Ne edebî, etnografik ne de müzikolojik
folklorun, bizim saham›zda karş›laş›lan
problemleri, tek baş›na çözmesi müm

Folklor ilminde küçük kategorilere
ait daha büyük endişeler vard›r. Mev
cut malzemeleri daha genel kategoriler
alt›nda tarif etme teşebbüsü veya aksine
nadir yap›lan bölmeler ve birinci, ikinci
vb. gibi ikincillere göre ihtiyaç derecele
ri kabul edilmez. A. I. Sobolévskij’nin
“Rus Halk Şark›lar›” adl› geniş hacimli
ve yedi ciltlik koleksiyonunda malzeme
ler aşağ›daki gibi tasnif edilmiştir: (1.
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cilt) Hikâyeli Şark›lar, (2–3. cilt) Aile
Şark›lar›, (4–5. cilt) Aşk Şark›lar›, (6.
cilt) Asker–Nefer Şark›lar›, Esirlere Ait
Şark›lar, H›rs›z–Haydut Şark›lar›, Mah
pus Şark›lar›, Tayfa Şark›lar› ve Hizmet
çi–Köle Şark›lar›, (7. cilt) Komik–Hiciv
Şark›lar› ve Oyun Şark›lar›. Mant›kî
bir aç›dan bak›ld›ğ›nda bu tasnif olduk
ça tutars›z görünmektedir. Fakat, çoğu
ampirik tasnifte; hatta iki, üç veya en
fazla dört kategoriyi ihtiva eden tas
niflerde dahi bütün malzeme alt grup
lara ayr›lmaz. Herhagi bir kimsenin
bu durumda mukayese yapabilmesi için
hayvanbilime ait basit bir konuyu sade
ce derlemek ve kollar (filuma), s›n›flar,
cinsler, aileler, nev’iler, türler, çeşitler
vb. unsurlara göre nas›l tam ve dikkat
li bir tasnif sistemi olduğunu anlamak
zorundad›r.
Bir tasnifin bilimsel bir değerde ola
bilmesi yaln›zca malzemenin kendisinde
ki kadar fazla kategorinin bulunmas›na
bağl›d›r. Çekler aras›ndaki bu tür masal
lardan kesin fikirler veren Czech Tales of
Supertitions [Menk›bevî Çek Masallar›]
(2. varyant, 1963), çok titiz bir tasnif için
iyi bir örnektir. Bütün konular önce iki
ana bölüme, sonra oniki ard›ş›k–s›ral›
gruba ve son olarak altm›şdokuz müsta
kil tipe ayr›l›r. Bize yaln›zca böylesine
tam ve çok aşamal› ayr›mlar gereklidir.
Uygulanan terminolojik başl›klar hâlâ
eksik olsa bile, bu durum çözüme kavuş
turulabilir. Cins, çeşit, nev‘i, tür, alan,
konu motif, varyant vb. gibi bir çok terim
bulunmas›na rağmen farkl› bir termino
lojinin kullan›lmas› da mümkündür.
Herhangi bir tasnif bazen bir özelliğe
dayand›r›l›r. Budapeşte Konferans›nda
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folklorun mant›k d›ş› oluşu ve mant›ğ›n
ona tatbik edilemezliği fikri ifade edildi.
Bu düşünce doğrudan doğruya reddedil
memelidir. Dagma Klímová–Rychnová
“birleştirilmiş mant›kî anlay›şa göre baş
l›klar düzeninin daha alta konmas›n›n
gerektiği”ni ifade ederken çok hakl›yd›.
Diğerlerinde olduğu gibi hemen hemen
bütün folklor tasniflerinde, en önemsiz
mant›kî hatalar bile kabul edilemez, çün
kü bu hatalar bilginin yanl›şl›ğ› fikrine
götürebilir.
(Tasnfile ilgili) Baz› önemli husus
lar:
1. Seçilen özellik, fenomenin uygun
durumlar›n› yans›tmal›d›r. Uygunluğun
ne olup olmad›ğ› araşt›rman›n sonuçlar›
ile belirlenir, fakat baz› tarafs›z ölçütler
de vard›r. N. P. Andreév’in karakterle
re göre grupland›rd›ğ› çeşitli destanlar
için teklif ettiği tasnif cetveli doğru bir
tasnife örnektir (ölü insanlar, şeytanlar,
cad›lar, gulyabanîler, su perileri, k›z
yavrukurtlar vb. hakk›ndaki hikâyeler
için bkz. N. P. Andreév’in ‹ndeksi Ekim1929). Asl›nda ayn› tasnif Fin mit ve
efsanelerindeki bir k›s›m motif ve tipe
göre haz›rlad›ğ› indekste, Simonsuuri
(1961) taraf›ndan da teklif edildi. Öte
yandan alfabetik s›raya göre yap›lan ata
sözleri tertibi bilimsel bir önem taş›maz,
çünkü alfabetik s›ralama pek kabul gör
mez. Ayn› üslûp içindeki eserleri onlar›n
ölçülerine göre düzenlemek muhtemelen
yanl›ş olacakt›. F›kralar, atasözleri vb.
türler genellikle küçük türler (kleidicht
dung) olarak tasnif edilirler, fakat tama
men yüzeysel özelliğe dayanan bu tür bir
tan›mlama kullan›m d›ş›d›r.
2. Seçilen özellik tasnifin her yerin
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de ayn› kalmal›, değiştirilmemelidir. Bu
ilkelerin folklora uygulanmas›nda ciddi
zorluklarla karş›laş›lmaktad›r, çünkü
folklor sürekli bir değişim süreci için
dedir. Günümüzde düğün merasimleri
yerine getirilmemekte ve bu merasimler
de birlikte söylenen şark›lar da lirik şar
k›lar gibi söylenmektedir. Ayn› durum
valse benzeyen danslar ve mevsim şark›
lar› için de geçerlidir. Bununla beraber
şark› türlerini kendi orjinal şekilleri
içinde belirleyebilir ve şimdiki şark›lar›
kapsayan o türe dayand›rabiliriz. Say›
s›z varyantlar, bir konudan bir diğerine
geçişler, gibi unsurlar, çok kapsaml› bir
çal›şmay› gerektirmektedir. Başka bir
örnek de; destanî şiirin kaybolmas›yla
beraber baz› konular›n masala geçirilme
leridir. Bu durumda elimizde bir konuda
kullan›lan iki tür vard›r. Burada folk
lordaki sabit ve değişken veya değişebi
lir unsurlarla ilgili genel problemden
bahsedilmektedir. Öncelikle peri masal
lar›ndaki sabit unsurlar›n karakterle
rin fiilleri olduğu isbata çal›ş›ld›, oysa
bu fiillerin icrac›lar› değişkendir; bu
yüzden de perimasal› ve konular›n›n
bilimsel tasnifi sadece karakterlerin
fiillerine dayand›r›labilir (Propp 1928a).
Epik folklorun özel veya genel kural›
na sahip olup olmad›ğ›m›z muğlakt›r.
Bölgesel destanlar› olan Çek tasnifciler
de bu problemle uğraşmak zorundad›r
lar. Asl›nda onlar›n tasnifleri bölgesel
özelliklere dayand›r›lm›şt›. Fakat ayn›
konular farkl› bölgelere bağlanabilmek
için tersyüz edildi. Bu yüzden bütünlük
arzeden bir tasnif konularla ilgili olarak
yeniden yap›lmal›yd› (Pourová 1963).
Folklorda sabit unsura göre tasnif man
tikî bir gerekçe olarak, her tür için değiş
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menin ne olup olmad›ğ›n› öğrendikten
sonra mümkündür. Mesela; karaktere
göre tasnif yaln›zca tam konular ve
fiiller ile gerçekten ilişkili olan özel bir
karakteri tan›mlad›ğ›m›z zaman yap›la
bilir. Baz› sualt› yarat›klar›n›n köyden
bir ebeyi yard›ma nas›l çağ›rd›klar› ile
ilgili bir efsane vard›r. Bu konu adet
olduğu üzere “su perileri” başl›ğ› alt›nda
tasnif edilir, fakat “yer alt›nda yaşayan
cüceler” bölüm başl›ğ› alt›nda tasnif edil
diği de bilinir. Bununla beraber bu konu
karakterlere göre değil, sadece konuya
göre tasnif edilebilir.
3. Farkl› manalar ihtimalini önle
mek için temel özelliğin aç›kça formüle
edilmesi gerekir. Bu gerek çoğu zaman
ihlâl edilmektedir. Çekoslovakya’da şar
k›lar› ana motife göre tasnif etmek için
bir deneme yap›ld›. Buna göre ana motif
(Leitwörter) alfabetik s›raya uygun ola
rak tanzim edilmeliydi (Sirovatká 1962).
Böyle bir tasnif aslî ve talî unsurla
ra ait dahilî bir ay›r›ma dayand›r›l›r.
Sonuçta bir çok mesele kendini birden
fazla çözüme b›rakacakt›r. Folklor mah
sullerinin tema ve tema gruplar›na (the
menkreise) göre tasnifi daha geneldir.
Peki ama tema nedir? Mesela; Sof’ja ve
Vasilij2 balad›n› ele alal›m. (Bu balad
da Vasilij’in annesi kiliseye gitmeyen
sevgilileri zehirler, daha sonra onlar›n
kabirleri üstünde tepeleri birbirine sar
maşan ağaçlar büyür.) Burada as›l tema:
Mezar ötesinde devam eden dokunakl›
bir aşk temas› m›? Yoksa fanatik bir
katil temas› m›? Yahut da kilisenin
genel görünüşü ve öğretilerine rağmen
aşka sadakat temas› m›d›r? Tema kav
ram› monografik bir konuya uygulana
bilir ama bilimsel bir tasnif için pek
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makbul değildir.

vard›r.

Özetlersek tasnif için temel olarak
kullan›lan özellikler uygun, sabit ve
kesin özellikler olmal›d›r. Temel özellik
ler ortaya konduğunda uygun tasnife
başlanabilir. Burada üç durum olabilir;
tasnif belirli bir özelliğin varl›ğ› veya
yokluğuna, çeşitliliğine ve seçilen özellik
lerin karş›l›kl› olmas›na göre yap›l›r. Bir
kategorinin (s›n›f, tür, nevi) s›n›rlar› için
de sadece bir metot kabul edilebilir. Bir
özelliğin mevcut oluşu veya olmay›ş›na
göre tan›mlanmas› geniş kategorilerin
yap›ld›ğ› durumlarda mümkündür. Söz
gelimi folklor eseri müziksel icra (teren
nüm) ile eşlik etme veya etmemeye ayr›
labilir. ‹cra, şiiri s›kl›kla her ikisi de
özde resmen doğru olan dinî ve ladinî
tören olarak ikiye ayr›l›r. Romen antolo
jilerindeki şark›lar aşağ›daki kurallara
göre düzenlenmişlerdir; belirli bir duru
ma bağl› tipler (Noel ilahileri, düğün
şark›lar›, cenaze ilahi-ağ›tlar›), herhangi
bir duruma bağl› olmayan tipler (kelime
nin tam anlam›ndaki şark›lar) (Radules
cu 1961). Ladinî şark›lar (valse benzer
danslar, oyunlar, halk danslar›) belir
li bir vücut hareketi ile icra edilenler
veya haraket olmaks›z›n (durma, otur
ma, hareket etme, çal›şma süresince)
yaln›zca ses ile icra edilenler olarak
ayr›labilirler. Ayn› ilke mensur folklorda
insanlar›n inanmad›klar›n› inand›klar›n
dan ay›rmaya imkân verir. En son tas
niflerde esas›n, anlat›c›n›n şahsî tavr›
olduğu görünebilir fakat öyle değildir.
‹lk durumda artistik bir kurgu (peri
masal› tiplerinin bütün formasyonlar›),
ikinci durumda ise gerçeğin artistik bir
uyarlamas› veya gerçek olarak inan›la
n›n ne olduğu (efsanelerin bütün tipleri)

Baz› özelliklerdeki farkl›l›klara göre
yap›lan tasnif özellikle yayg›nd›r. G. A.
Megas (1964), bize bilgilerini sözlü anla
t›m malzemesine uygun olarak kategori
ze eden Linos Polites’in tasnifini hat›rlat
maktad›r. Efsanelerin baz›lar› (gökyüzü,
y›ld›zlar ve gezegenler, yeryüzü, hayvan
lar, bitkiler) tabiî olgularla alakal›d›r;
diğerleri ise başka tür içinde grupland›
r›lan etnolojik efsanelerdir. Bu tür bir
tasnif mant›kî bir bak›ş aç›s›ndan doğru
olsa bile, hikâye konular› sürekli olarak
benzer konular ile birleştirildiğinde, bu
tür bir tasnif hakikaten doğru olacakt›r;
bir gruptaki tasnif bir defada birden faz
la olmayan özelliklerin ve bir özelliğin
farkl›l›klar›na göre tamamlanmal›d›r.
Çocuğun biri “beyaz, k›rm›z›, sar› ve tah
ta oyuncaklar›n›n olduğunu” söylerse,
ifadesinde bir tutars›zl›k olduğu aç›k ve
kesin olarak belli olur. Böyle bir hata ilk
bak›şta farkedilmez ama teklif edilen
bütün tasnifler için felaket olabilecek ve
müdafas› imkâns›z bir tasnif oluşur. Bir
kaç örnek vermekle yetineceğim. AarneThompson ‹ndeksi’ndeki “Top, Saman
ve Has›r Ayakkab› (The Bladder, the
Straw, and the Bast Shoe)” (AT 295)
hayvan masallar›na ayr›l›r. Rus Masal
lar›n› bu indekse göre yeniden işleyen
N. P. Andreév “The War of the Mushro
oms (Mantarlar›n Savaş›)”, “The Frost,
the Sun, and the Wind (Ayaz, Güneş ve
Rüzgâr)” ve diğer baz› masallar› hayvan
masallar› gibi ay›rm›şt›r. Sobolevskij’yi
takip eden âlimler, bütün komik şark›la
r›n yar›s›n›n aşk şark›s› olduğu gerçeği
ne rağmen; aşk, aile ve komik şark›lar
kategorileri tesis ettiler. Valse benzeyen
dans şark›lar›, aşk şark›lar› ve aile şar
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k›lar› ayr›m›; valse benzeyen dans şark›
lar›n›n ağ›rl›kl› olarak aşkla ilgili şark›
lar olmas›ndan dolay› tamam›yla makul
değildir. Karş›l›kl› zümreye ait olmayan
ve farkl› gruplardan olan özelliklerin
bulunduğu şartlarda hata oluşur. Aarne,
peri masallar›n› şu gruplara ay›rm›ş
t›r: sihirli düşman; sihirli eş (kar› veya
koca), kardeş vb.; sihirli görevler; sihirli
yard›mc›lar; sihirli nesneler. Bu katego
rilerin sihir kavram› ile birleştirilmesi
çok mükemmel gibi gelebilir. Bununla
beraber ilk iki kategori karakter, üçün
cü kategori motif ve dördüncü kategori
de malzeme ile tan›mlan›r. Mant›k için
de bu hata olamaz ama vakaya daya
nan hatalar gerektirir. Sihirli bir görev
daima sihirli bir yard›mc› taraf›ndan
icra edilir. At ve sihirli yard›mc› taraf›n
dan icra edilen at üzerinden prensesin
penceresine s›çrama ile ilgili sihirli göre
vin anlat›ld›ğ› Sívá–Búrka3 efsanesini
ne yapacağ›z? Aarne–Thompson ‹ndeksi,
milletleraras› olarak kullan›lmakta olup
bir çok dile tercüme edilmiştir, fakat
sadece ondan daha iyi başka bir başvu
ru kaynağ› bulunmad›ğ›ndan dolay› bu
indeksin kullan›şl› olduğunu söylemenin
zaman› gelmiştir.
Milletleraras› Halk Anlat›lar› Araş
t›rma Cemiyeti özel komisyonu taraf›n
dan geliştirilen ve Kurt Ranke tara
f›ndan elden geçirilen efsanelerle ilgili
titiz tasnifler bile ayn› hatalardan kur
tulmuş değildir (Ortutay 1963, 131).
Bu tasniflerin içindeki tarihî efsaneler,
mahallî efsaneler ve erken tarihle ilgili
efsaneleri ihtiva eder. Bu sistem içeri
sinde zaman ve yer ile ilgili iki kural
kar›şt›r›l›r. Üç kardeşin Kiev’i buluşlar›
ile ilgili efsaneyi mahallî olarak m›,
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tarihî olarak m›; nas›l tasnif edeceğiz?
Mit’e ait efsaneler cin veya şeytan has
tal›ğ› başl›klar›n› havidir. Fakat cinin
kad›na hükmetmesi ve böylelikle onun
hastal›ğ›na sebebiyet vermesi konusunu
ne yapacağ›z? Budapeşte’deki kongrede
sunulan tebliğlerden birinde, Magi ile
ilgili baz› kuzeyli efsaneleri; profesyonel
Magi, amatör Magi ve kad›nlar şeklinde
tasnif edildi. Buradaki tutars›zl›k kolay
ca anlaş›l›r. Folklor metinleri ile ilgili
yay›nlar üzerinde durur ve bu metinler
de malzemenin nas›l yer ald›ğ›n› ince
lersek böyle binlerce örnek verebiliriz.
Bununla beraber bunlardan baz›lar›
sadece kaba üslûba ait mahsullerdir.
Nitekim malzemenin mant›kl› ve tam
bir bak›ş aç›s›yla doğru ve bir şekilde
karakter tiplerine göre tertip edildiği
Simonsuuri’nin ‹ndeksi’nde birden bire
yasaklar başl›ğ›n› buluruz. Fakat yazar
yasak iplerinden daha ziyade ahlakiyat
ve inanca ait halk düsturunu bozan
insanlar› kasdeder. Böylece bu düzensiz
lik başl›klar›n değiştirilmesiyle kolayca
düzeltilebilir.
Tasnif karş›l›kl› olarak grup özel
likleri ile kurulan folklor türlerine (bil
meceler, atasözleri, hurafeler, vb.) tatbik
edilir. Bu metot yeterince aç›k olmas›na
rağmen bunda bile hatalar›n olmas›
mümkündür. Özellikle baz› hallerde bir
inin diğerine kar›ş›p birleştiği destanî
türleri ay›rt etmek oldukça zordur. Tas
nifciler kendi kendilerini kontrol etmeli
ve seçtikleri özelliğin, tasnifi nas›l yapt›k
lar›n›n ve metotlar›n›n tasnif ettikleri
veriye ne derece uygulanabilir olduğu
nun tamamen fark›nda olmal›d›rlar.
Burada kesinlikle bütün meseleleri

127

halletme iddias› yoktur; önümüzde daha
bir çok meselenin olduğu muhakkakt›r.
Dolay›s›yla sadece tasnifle ilgili olan
ve s›k s›k ihlâl edilen şu iki duruma
dikkat çekilmek istenmiştir. Bunlar,
folklor kanunlar› ve naz›m tekniğinin
araşt›r›lmas› ile mant›k kurallar›n›n
incelenmesinin gerekliliğidir. Tabiat
bilimlerinin s›n›fland›r›lmalar›nda man
t›k hatalar› yoktur ve olamaz. Eldeki
veriler nitelik olarak farkl› olsa da, ben
zer sonuçlara ulaşmak hedeflenmelidir.
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NOTLAR
* Teory and History Of Folklor, (‹ngiliz
ceye çev: Ariana Y. Martin ve Richard
P. Martin ve Diğerleri; Giriş ve Notlarla
yay: Anatoly Liberman), University of
Minnesota Press, Minneapolis, 1984. s.
39-47.
1 Posexoncy, ‘kuş uçmaz kervan geçmez yer
lerde yaşayan ve değersiz işlerle uğraşan
iptidaî insan’ mânâs›na gelir. Hamakat
le ilgili böyle f›rkalara dünyan›n her
taraf›nda yayg›n bir şekilde rastlan›r.
Bu kelimeyi, ölümüne yak›n y›llarda
Posexoncy’lerin meskûn olduğu Posexón
kasabas›yla ilgili bir kitap yazan M. E.
Salt›kov–Şçedrin (1820–89) ortaya atm›ş
t›r.
2 Vasilij ve Sofjuşka: Yayg›n ve uluslararas›
bir tema olan bu baladda birbirlerine âş›k
olan erkek ve kad›n kahraman, Vasilij’in
veya Sofjuşka’n›n annesinin eliyle (her iki
versiyon da kaydedilmiştir) öldürülürler
ve mezarlar› üstünde birbilerine yaklaş
maya çal›şan iki çiçek büyür.
3 Sívka–Búrka (veşçaja kaúrka) Rus
efsanelerinde sihirli bir at›n ad›d›r; veş
çaja ‘görünenin ötesini haiz, kehanet
kabilinden’ k›sm› hariç ismin tamam›
değişik renkler ifade eder.
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