BEDEN FOLKLORU*
Katharine YOUNG
Çev. Serpil CENG‹Z
Kişilikle ilgili kültürel yap›lanma
lar› oluşturan düşünme, konuşma ve
hareket etme biçimlerine beden folkloru
[bodylore] denmektedir. Ayr›ca beden
folkloru, bu türden bedensel duruşlarla
bunlar›n simgesel anlamlar›n› araşt›ran
alan›n da ad›d›r.
Beden, bedensellik [corporeality],
bedenselleştirme [embodiment], ben
[self], düşünce, anl›k [mind] ile bunlar
aras›ndaki ilişkiler farkl› kültürlerde
farkl› biçimlerde kurulmaktad›r. Her
kültür bir beden olman›n neliğine ilişkin
anlay›şlar› düzgüleyen pratik ve söylem
leri [discourses] kendisi oluşturur. Ame
rikan kültüründeki bedenselleştirmenin
doğas› buna örnek olarak gösterilebilir.
Amerikan bedeni, başlang›c›ndan
beri doğal bir nesne değil, kültürel bir
üründür. Hiçbir hayvansal, maddi, yaz›n
sal, fiziksel veya biyolojik veri bedenle
ilgili kavramlaşt›rmalar›m›zdan önce
gelmemektedir. Beden deneyimi ve onu
kuşatan kavramlar bedenselleştirme ile
birlikte oluşmaktad›r. Örneğin, biot›b
b›n icat ettiği Amerikan bedeni bu ala
n›n pratiklerinden ortaya ç›km›şt›r. T›b
bi söylemin ötesinde daha başka bir
as›l beden yoktur; asl›nda basitçe söy
lemek gerekirse t›bbi beden t›pta dene
yimlenen biçimdeki bedenin kendisidir
(Young 1993).
Beden yaln›zca kültürel olarak biçim
lenmez; beden daha çok, kültür içinde
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biçim al›r, var olur ve gerçekleşir. Bede
nin biçim almas›n›n ve deneyimlenmesi
nin tan›mland›ğ› söylemlerin ötesinde ne
bedenin platonik bir formu vard›r ne de
kaba tözü. Beden söylemleriyle kurulur.
Gerçek beden, bedeni insalc›llaşt›ran ya
da insanl›ktan ç›karan t›bbi metinselleş
tirmelerin [textualizations] arkas›nda
gizlenmemektedir (Ritchie 1993). Beden;
Amerikan bedeni, etnik kökenli beden,
toplumsal cinsiyetiyle [gender] beden,
yani benim bedenimdir. Temel, özsel
[essential] veya öncelenen [prior] bir
bedeni varsaymak yerine bedenin ontolo
jik statüsündeki kaymalar›, çoklu beden
selleştirmeleri düşünmek daha doğru
olacakt›r. H›zla artan beden folkloru
çal›şmalar›yla keşfedilen beden bilgisi
bu kültürel kurguyu [cultural constructi
on] görünür k›lmaktad›r.
Beden folkloru [bodylore] terimi ilk
kez Katharine Young taraf›ndan Ame
rikan Folklor Derneği’nin [American
Foklore Society] folklorda bir araşt›rma
konusu olarak bedenin durumu üzerine
1989’da yap›lan toplant›s› için önerilmiş
tir. Beden folkloru bedenle ilgili çeşitli
konularda yap›lm›ş bir dizi folklor çal›ş
mas›yla folklorun bir alt dal› haline
dönüşmüştür. Beden folklorunun ince
lendiği konulardan baz›lar› şunlard›r:
Amerikan kurumlar›ndaki müstehcen
fotokopi folklorunun kullan›m› (Roemer
1994); Kübal›-Amerikal› Santeria’da kut
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sal geçiş törenleri (Mason 1994) ile bekâr
erkeklerin dind›ş› geçiş töreni partile
ri (Williams 1994); rahibelerin bedenle
riyle ilgili olarak et ve ruh sorunlar›
(Lawless 1994); Amerikan yerlileriyle
ilgili duyusal özellikleri (Babcock 1994);
New York’ta bulunan bir sinagogtaki
Hasidim mezhebinden olanlar›n beden
hareketlerinin devinduyumsal [kinaest
hetic] çözümlemesi (Sklar 1994); Ame
rikan kad›nlar›n›n dövme gelenekleri
(Attie, Monroe ve Wellner 1989); Başkan
John F. Kennedy’nin cesedi ile kral bede
ni aras›ndaki benzerlik (Zelizer 1993);
bedensel söylemler olarak Amerikan yor
ganlar› (Przybysz 1993); Amerika’daki
ar›nma törenleri (Slvomovics 1993) ve
Amerikan folklorunda beden eğretile
meleri (Neustadt 1994). Bu çal›şmalar
kesinlikle, konuyla ilgili olarak yap›lm›ş
ilk çal›şmalar değildir. Amerikan folklo
runda beden; aç›k olarak, hareket çözüm
lemelerinde, toplumsal cinsiyet çal›şma
lar›nda, kozmolojik sistemler, yarat›l›ş
mitleri, giyinme, yemek, davran›şlar ve
başka birçok konunun araşt›r›lmas›nda
çal›ş›lm›şt›r. Konu üstü kapal› olarak
da halk konuşmas›ndan hukuka kadar
bedensel pratiklerle ilgili çeşitli çal›şma
larda incelenmiştir. Beden folkloru, bu
çal›şmalar›n arka plan›nda duran varl›k
felsefesinden [metapsychics] bir kavram›
söylemin odağ›ndaki terim olarak bize
göstermektedir: Beden.
Konuyla ilgili yak›ndan yap›lan bir
inceleme bedenin, bu söylemlerde, yal›n
olarak kendini iyi ifade edememiş, ses
tonu değişmeyen veya başlang›c›ndan
beri var olan bir temeli olmad›ğ›n› gös
terecektir. Söylemler bedeni icat etmek
tedir. Örneğin Amerika’da beden; derisi
Millî Folklor

taraf›ndan, d›şar›dan gelen tehlikeli etki
lerden korunan bütünlüklü bir nesney
ken Avrupa’da bunun tam tersine deri,
bedene olumlu etkilerin nüfuz edebilme
sini sağlayan kaplay›c› bir zar olarak
görülür. Burada, su içindeki beden kültü
rel bir duruşun cisimleşmiş hali olarak
ortaya ç›kmaktad›r. Benzer bir biçimde
Amerika’da politik bir beden olan Ken
nedy’nin cesedine karş› kral bedeniy
mişçesine tepkiler oluşmuştur (Zelizer
1993). Bu çal›şmalardan ç›kan sonuca
göre bedenin durumu toplumun durumu
nun yans›t›c›s› olarak alg›lanmaktad›r.
Kad›ns›l›ğ›n [femininity] tipik bir örneği
görünümündeki Amerikan yorganlar›,
ecriture feminine [kad›nlar›n yazd›klar›]
olarak feminist kuramc›lar taraf›ndan
yeniden kurulmaktad›r. Helene Cixo
us’›n deyişiyle, yorgan dikimi kad›ns›
l›ğ›n kategorisinin çözülme olas›l›ğ›n›
taş›maktad›r (Przybysz 1993). Yorganlar
Amerikan kültüründeki benliğe ilişkin
değişen alg›y› somutlaşt›rmaktad›r.
Birçok söyleme kat›lan bireyler her
seferinde bedenlerini değişik bir biçim
de deneyimlerler. Jest fenomenolojistle
rinin alan kaymas› olarak adland›rd›ğ›,
bir söylemden başka bir söyleme geçiş,
bedensel durumun değişimini gerektire
bilmektedir. Amerikal› bekârlar, düğün
lerinin arife gecesindeki geleneksel ç›l
g›nl›kta bedenlerini yoğun bir biçimde
cinselleştirilmiş ve erilleştirilmiş olarak
hemen yaşamaya zorlan›rlar. Bu zorla
n›ş onlar›n tam da bu değişim an›nda
bedenlerinin had safhada fark›na varma
lar›n› sağlamak içindir (Williams 1994).
Bedenin kendisi, Amerikan kültü
ründe farkl› maddi yoğunluklarda orta
ya ç›kmaktad›r. Beden t›bbi söylem, eril
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bak›ş ya da burjuva duyarl›l›ğ›yla kur
gulanabilir. Bunlar›n her birinde beden,
s›ras›yla ayr›l›k, ötekilik veya uygunlu
ğu korumak üzere kurgulanan bir çeşit
nesne olarak düşünülmektedir. Bedenin
bu biçimde kurgulanmas› yaln›zca bu
söylemlere özgü değildir. Örneğin, t›p,
bedenin nesneleştirilmesi ve özneden
ay›r›lmas› demek olan kültürel anlam›n
yoğunlaşt›ğ› bir aland›r (Young 1993).
Hepimiz Kartezyen ikiciliğin [dualism]
mirasç›s›y›z. Varl›k felsefesinden bir kav
ram olarak bedenin, diğer söylemlerde
maddi olarak yoğunlaşm›ş bir biçimi
olmayabilir. Örneğin ruhsal bedenler
göksel yans›malar olarak New Age feno
menine izin verecek kadar gökselleştiril
miştir. Ben [self], beden d›ş› deneyimler
de ölümlü olarak veya ›srarla hayalet
biçimli olarak bedenin tözünü bir kenara
atabilir.
‹zerine konuşulan bedensel benin
[corporeal self] göze bat›c›l›ğ› dinsel
bedenle ilgilidir. Dinsel bedende, etin
ar›nd›r›lmas› olarak düşünülen ruhsal
l›k etin bir manifestosu olan cinselliğe
karş›d›r. Bu bak›ş aç›s› cinselliklerinin
bask›lanabilmesi için bedenleri yola
getirilemez olarak görülen Amerikan
kad›nlar›n›n artan derecede s›radanlaş
t›r›lmas›nda da karş›m›za ç›kmaktad›r
(Lawless 1994). Bu farkl› söylemlerde
bedenin maddi kurgusundaki kaymalar
bedenin tözselliğine ilişkin varsay›mlar›
na meydan okumaktad›r.
Kültürü içeren beden, kültürü beden
selleştirmektedir. Bu nedenle yeni bir
söyleme giriş bedenin eğitilmesini gerek
tirmektedir. Ar›nma ayinlerinde kişi
nin santeriaya girişi, baş› yöneten bir
tanr›sall›k, bir oricha almak üzereyken
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kafa derisinden rahats›z olacak biçimde
kendisinin fark›na varmas›n› sağlamak
tad›r (Mason 1994). Beden üzerindeki
yaz›l›/çizili gösterimler kültürün beden
selleştirilmesini göstermektedir. Beden
yüzeyindeki sanatsal yaz›lar, bedenin
boyanmas›, dövmeler, cerrahi kesikler
veya benzer bir biçimde bunlar›n traş
edilerek, kaz›narak, rengi giderilerek
ya da cerrahi müdahaleyle yok edilmesi
kültürün eğretilemeli bir biçimde beden
üzerine yaz›lmas›n› simgelemektedir.
Örneğin Amerikan pratiğinde yüz boya
ma eğilimi makyajla imgelemi maddileş
tirme biçimi olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Hem bedenin içine giren hem de bedene
eklemlenen dövmeler kültürün beden
üzerine yaz›l›m›n› aç›kça ve fazlas›yla
gösterir (Attie, Monroe ve Wellner 1989).
Bedenin s›n›rlar›n›n k›r›lmas› s›n›rlar›
yeniden kurmaktad›r. Müstehcen foto
kopi folklorunda s›n›rlar›n iki kat› faz
ladan aş›lmas›nda Mikhail Bakthin’in
grotesk beden olarak adland›rd›ğ› deyi
şin kendisi vard›r. Müstehcen fotokopi
folkloru üretilen ortak bedene karş› bir
sald›r› olarak yay›lmaktad›r. Bedenle
ilgili tabular›n çiğnenmesi, üstü kapal›
bir biçimde, uygun olan bedenin de s›n›r
lar›n› göstermektedir.
Beden yaln›zca söylemlerine göre
oluşmamakta, ayr›ca söylemlerini de
etkilemektedir. Jestler ve duruşlar [pos
tures] d›şar›dan yap›lan bask›lar›n ve
bedenin içinde bulunduğu durumun etki
siyle hemen tav›rlara ve eğilimlere göre
değişir. Hasidik Museviler dinsel yaşa
m›n doğas›yla ilgili olarak bir çeşit beden
selliğin bilgisini bize sunarlar (Sklar
1994). Ayin ritimleri bedendeki duygu
lar› yoğunlaşt›rabilir veya duygular bir
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beden ritmi olarak ortaya ç›kabilir. D›şa
r›dan, beden alg›lanabilir bir nesne ola
rak; içeriden de deneyimlenen bir alan
olarak görünmektedir. Bedenin imgesi
görsel kavray›ş ile devinduyumsal duyu
mun kesiştiği yerde oluşmaktad›r.
Beden söylemlerin ürünü olduğu
kadar kaynağ›d›r da. Beden, görkemli
olan›n söylemlerinden önemsiz olan›n
söylemlerini ay›rmak için bir ölçüt oluş
turmaktad›r (Stewart 1984). Bedenle ilgi
li sözcük oyunlar›, beden eğretilemeleriy
le bedenin simgeleri bedenin durumu,
ortak beden ve bilginin doğas› hakk›n
da bilgi vermektedir. Ayd›nlanmadan
[Enlightenment] beri bilgi felsefesi söy
leminde görsel eğretilemelerin egemen
liği Bat› düşüncesinde alg›layan›n
alg›lanandan ayr›l›ğ›n› desteklemek
tedir. Dilsel eğretilemeler bedene ilişkin
bilgi olarak düşünceyi belirlemektedir
(Neustadt 1994). Bedenden ç›kar›lan
bedensel söylemler de maddi kültürde
bedenselliği kuşatmaktad›r. Nesneler
öznelerin duyusal özelliklerini edindik
leri için, Amerikal› yerli kad›nlar›n
bedenlerini kullanarak ürettiği toprak
kaplar kad›nlar› bedensel olarak yeni
den üretmektedir.
Beden folklorunda mitlerin koz
molojik bedeni, ayin edim/eylemlerinin
dinsel bedenleri, beden tabular›, duy
gular, ruhsall›k ve anl›k araşt›r›lmak
tad›r. Ele al›nan bu konular›n hepsi
bedensel fenomenler olarak bedensel
tözler ve tözsel olmayan bedenler, ak›ş
kan beden, kat› beden, bedenin ruhu,
evcimen beden, s›n›rlar› çiğneyen beden,
özel beden/kamusal beden gibi konular
da diğer çal›şma alanlar›nda devam eden
araşt›rmalarla yak›ndan ilişkilidir.
Millî Folklor

NOTLAR
* Katharine Young’›n bu yaz›s› “Bodylore”
başl›ğ› alt›nda Jan Harold Brunvand’›n
editörlüğünü yapt›ğ› American Folklore
- An Encyclopedia (1996, New York, Gar
land Publishing)’da yay›mlanm›şt›r.
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