GELENEKSEL DÜNYA GORUŞU VEYA HALK
FELSEFESİNİN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARINDAKİ
YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNE TESPİTLER
Doç. Dr. Ö zkul ÇO BAN OĞLU

H a lk b ilim ciler, günüm üzdeki önde
gelen teorisyen du ayen lerin den birisi
olan A lan Dundes’in “H alkbilim i alanın
da yer alm asına rağm en halkbilim cilerin
gelen eksel tü rlere karşı gösterdikleri
saplantılı tutku nedeniyle tam an lam ıy
la fark edem edikleri kavram sallaşm alar
ve varlık alanları vardır.” (Dundes 1972:
93) diyerek ifade e ttiğ i gibi yakın za 
m anlara kadar ihm âl edilen çalışm a
alanlarından birisi ve belki de birincisi,
geleneksel veya anonim dünya görüşü
yahut halk felsefesidir ki gerçekte bütün
halkbilim i tü rleri esas itibariyle bunun
söz konusu form larda dışa vuruluşun
dan başka bir şey değildir.
D isip lin im izin gerek erken dönem
kuram ları ve gerekse onu takip eden m e
tin m erkezli kuram lar ve bunlara dayalı
araştırm a m odellerinden kaynaklanan
n ed en lerle1 tü re bağlı m alzem e derlem e
veya derlenm iş olan devasa m alzem eyi
arşivlem e de tür ölçütıine dayalı olarak
ta sn if etm e problem leri nedeniyle şek il
lenm iş olm ası bütün tü rlerin üzerinde
yeşerip şekillendiği ve ifade ettik lerin in
anlam kazandığı tem el zem in olan gele
neksel vey a anonim dünya görüşünün
yeterince ve büfcüncül bir biçim de ele alınam am asına yol açmıştır.
Alan Dünde s’e (1972) göre geleneksel
dünya görüşünün tem elini “halk fik irle 
ri” (folk ideas) oluşturur veya bir başka
ifadeyle geleneksel dünya görüşünün ya 
pı m alzem esi halk fikirleridir. Kısaca,
halk düşüncesi veya felsefesinin yahut
anonim dünya görüşünün yapı birim i
“halk fik irlered ir. Dundes’e (1972: 95)
göre halk fik irlerin i (folk ideas) ise bir
topluluğun insan ile dünyanın tab iatla
rına ve yeryüzünde insanın hayatına da
ir geleneksel kabulleri ve varsayım ları
oluşturur. H alk fik irle ri tam am en kendi
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başlarına bir h alkbilim i veya sözlü ede
biyat türü oluşturm azlar. Bununla b ir
likte daha önce de işaret e ttiğ im iz gibi
neredeyse bütün h alkbilim i tü rlerinin
tem elinde ve içinde y e r alırlar, ö z e llik le
atasözü türünün her b ir ürünü, içinde
m utlaka en az b ir veya iki halk düşünce
sini tem sil eden ifad eler taşırlar. Buna
rağm en halk fik irlerin i atasözleriyle v e 
ya başka herhangi bir sözlü ifade biçimi
ve türüyle sırurlamak m ümkün d e ğ il
d ir2. B ir başka ifadeyle, bir topluluğun
davranış, yaşayış an layışların ın altında
yatan ve düzenlenm em iş kesin hüküm 
ler olarak halk fik irlerin in sabit bir b i
çim ve bunun dışa vurulduğu sabit bir
ifade içeriğine sahip tek bir türden söz
etm ek m ümkün değildir. H alk kültürel
postulalar (postu late) v e y a aksiyom lar
(axiom ) olarak da ifad e edilebilen, bütün
halk kültürlerinde yer alan ve hayata,
İnsana, tabiata ve aralarındaki çeşitli
ilişki ve görünüşlerine dair söz konusu
düzenlenm em iş kesin hükümler, inanç
la r ve varsa yım la rla tavır alışlar dünya
görüşünün inşa edilip örüldüğü tem el
yap ı taşlarını oluştururlar.
Bu ö zellik leriyle de dış dünyadaki
gerçekliği algılam ak ve ona yön elik tavır
ve eylem kodlarım oluşturm akla görevli
öznenin, yorum cul kılavuzu konum un
dadırlar ve b irb irleriyle uyum lulukları
hali veya m antıken kendi içinde tutarlı
sistem atikleri, zih n iyet olarak adlandı
rılm aktadır.
Zih n iyet veya dünya görüşü, “dünya
ya ve dünya ilişk ilerin e içten dışa doğru
bir ta vır alış”tır. Bu hükm ü biraz daha
açık bir biçim de ifade etm ek gerekirse,
“ H erhangi b ir fiil ve davranış içten dışa
doğru dayalı olduğu m o tif ve değer hü
küm leri ile 'a n la ş ıla b ilir’ b ir m ana m uh
tevası taşıdığı kadar” ilgi çekicidir ve iç
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örgüyü oluşturan bu m uhtevaya 'zihniyet’ denilir. Bunun içinde söz konusu bü
tün m otif ve değerler toplam ının taban
da gerçek bir yapıya yani somut bir d av
ranış tem eline dayalı olm ası şarttır. Bu
da yaşam a tarzının, kendini bir takım
norm larla açıklayışı dem ektir ki, bu ha
liyle zihniyet, ta v ır ve davranışım ızın d ı
şavurumunu oluşturduğu oluşun özün
de, yapısında olan bir şey (Ü lgen er 1983:
19-21) olarak belirginleşm ekte, fiil ve
hareketim izin iç ve öz m alı oluşu nede
niyle, onların dokusu .dışında değil için 
de yer alm aktadır.
H a lk b ilim i ça lışm a la rın ta rih in d e
yakın zam anlara kadar yaygın olarak
geçerli olan m etin m erkezli ku ram ların
türe dayalı tasn ifi ve bundan hareketle
m eydana g etirilen uzm anlaşm a alanları
ve bövlece gittikçe derinleşen bir b ilgi
kuyusunun dibine indikçe, bütünden ko
parak ufku daralan ve hatta yeri gelm iş
ken ilâve edelim ki atom istik bir biçim
de dağılarak anlam sızlaşan, halkbilim sel çalışm aların perişanlığı tu tarsızlığı
ve fayd asızlığın ın en önem li nedeni, tek
tek ele aldığım ız m otifine ve m otifem inine kadar kılı kırk yararak incelenen
folklor ürün ve olaylarının tahlili b ilg isi
ni tüm e varım yolu yla bütüncül bir yoru
ma u laştıram ayışım ızın altında, söz ko
nusu ürün ve olayların derin zihinsel ya 
pılarına in ildiğin de üzerinde var olup
içinde harm onik b ir biçimde anlam lı ol
dukları dünya görüşünü veya zihniyeti
yah u t anonim h alk felsefesinin ortaya
konulm asının yeterince ele alınm ayarak
ihm âl edilm esi ve bunu giderecek bir
araştırm a sistem atiğin in gelişti rilm em esidir. K an aatim izce bu son derece önem 
li bir eksikliktir. K ısaca ifade etm ek ge
rekirse, halkbilim cilerin topluma karşı
en önde gelen görevlerin den ve h alkbili
minin en önemli işlevlerinden birisi olan
toplumu kültürleri hakkında bilinçlen
dirm ek veya kültürleri hakkında onları
şuurlu bir anlayışa sahip kılm ada b ekle
nileni “eksiksiz” olarak yerin e getirem e
m esine yol açmaktadır.
B ir başka ifadeyle “ol m ahiler ki der
ya içled irler deryayı b ilm ezler” denilen,
denizdeki balıkları denizden haberdar
kılm a”da ister bir tek ürün veya olaya
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dayanan bir çalışm a olsun isterse mo
nografi bütünlüğünde ve ardı ardına sı
ralanm ış ciltler hacm inde bir çalışm a ol
sun, halk felsefesi veya anonim dünya
görüşüyle i rti bati andırılm adıkça ve da
ha da önem lisi onun içinde var olup y a 
şayabildiği, yoru m landığı ve bu yorum 
lanmışların kendi içinde anlam lı ve tu
tarlı sistem atiği olan “deniz” yani ano
nim dünya görüşü veya halk felsefesi, or
taya konulm adıkça “d e n iz le rin d e n tek
tek veya bir grup “b a lık ” üzerine “kaba
ta svir”lerden (thick deseription) (G eertz
1973) veya tür ve şekil sistem atiği içinde
oluşturulan ölçütlere dayalı k o le k s iy o n 
lardan ibaret çalışm alar olarak kalacak
tır.
Buna göre, halk felsefesi veya g e le 
neksel dünya görüşü her türlü halkbilim sel dışa vurum form unun (söze, h are
kete ve nesneye dayalı kültürel tür ve
şekillerin tam am ı) b irey tarafın dan icra
ve diğer birey yahut b ireyler tarafından
(toplum ) kabullenilişinin m eşruiyet ze
m inini oluşturur. Dahası, halk felsefesi,
gerek bireysel y a ra tıcılığa dayalı yeni
fo rm la r olsun ve gerek se gelen ek sel
form ların yeni nüanslar kazanm ası veya
toplum tarafın dan sosyal olarak “kabul
e d ilir” ve “ anlam lı” hale dönüşmesi süre
ci doğrudan doğruya dünya görüşüne gö
re kontrol ve test ed ilerek onaylanıp
onaylanm am a vey a gerek li dönüşüme
uğratarak yorum lam ak suretiyle g e le 
neksel repertu ara veya sosyo-kültürel
bünyeye dahil etm e gibi bir b e lirle y ic ili
ğin karar m ekanizm asını oluşturan oto
ritesi konumundadır.
Bu bağlam da M ax W eb er’in “ alışkan
lıklar, âdetler, ikinci bir doğa haline g e l
miş inançlar tarafın dan belirlen m iş d a v 
ran ış” olarak ta n ım la d ığ ı “gelen ek sel
davranış tip i”ni ve b ireyin gelen eğe göre
davranm ak için “ne bir amaç tasarlam a
sı, ne de bir değer göz önüne alm ası, ne
de heyecanla harekece geçirilm esi gere
kir, sadece uzun bir u ygu lam ayla y erleş
miş tepkiye” uyduğu (A ron 1989: 347)
şeklindeki tespitinin doğrudan halk fe l
sefesinin veya dünya görüşünün h alih a
zırda m eşru laştırdığı veya m evcut ve ge
çerli kabul e ttiğ i d eğer y a r g ıla r ıy la
on ayla d ık la rın ın oluşturduğu görülür.
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Ancak kültürün doğası ve yapısı gereği
daim a bir ucu d eğerlerin değer d eğiştir
m esine bağlı olarak değişm eye ve yen i
leşm eye açık oluşu göz önüne alın dığın 
da halk felsefesi veya anonim dünya gö
rüşünün söz konusu m eşruiyet b e lirle y i
ciliği daha iy i anlaşılabilir.
Bu nedenle bir kültürün ekolojisini
o rtaya k oya b ilm ek için h a lk b ilim in in
tıpkı d ilb ilim cilerin b ir d ilin gram erini
oluşturm aları gibi anlam lı ya da toplum 
sal davran ışların veya sözlü ve sözsüz
dışa vurum ların tür bazında yapı ve iş
levlerin in ortaya konuluşunun yan ısıra
kendi içinde anlam lı ve tu tarlı bir bütün
oluşturdukları “k ü ltü rel g ra m er” b irim 
le ri olarak özellik lerin i yani geleneksel
dünya görüşü veya halk felsefesinin or
taya konulm asının g erek liliği ortadadır.
G eleneksel dünya görüşü veya halk fe l
sefesinin halk kültürünü oluşturm adaki
rolü ve yine onun tarafından oluşturulup
şekillenm esi de aynen “dil kültürü şekil
len dirir ve onun tarafından şekillen diri
lir. ”(Toelken 1975:265) ifadesine uygun
bir biçimdedir.
D olayısıyla geleneksel dünya görüşü
nü ortaya koyacak bir “kültürel gram er”
m eydana getirm ek halk kültürü unsur
larının ancak organik bir biçim de bir
arada oldu klarında sahip oldukları anla
mın, yap ısallığın ve işlevselliğin de daha
rahatça görülebilm eğini m ümkün k ıla 
caktır.
Bu tür b ir çalışm a sistem atiği için de
bir yandan yaygın olarak gerçekleştirileııler gibi ürün ve olay bazında tek ve
d etaylı çalışm alar yanında bütüne yön e
lik ve gen elleyici çalışm alar üzerinde yo
ğunlaşırken diğer yandan da halkbilim i
çalışm aları ta rih in d ek i “m otif-in deks”
h azırlam a geleneğinden hareketle ve b il
gisayar teknolojisinin im kanlarından da
faydalan ılarak “halk fik irleri indeksi” g i
bi halk felsefesi ve d olayısıyla halkbilim i
çalışm aları için olm azsa olm az m ah iye
tindeki araştırm a araçları geliştirm eğe
çalışılm alıdır.
Sonuç olarak, halkbilim i çalışm ala
rında ihm âl edilen tem el kadro unsuru
olan “gelen ek sel dünya görüşü” veya
“halk felsefesi” ü zerinde yeterli çalışm a
lar ortaya konulm adıkça işevuruk amaç
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larla ortaya konulan “kadro” ve “tür” ya
hut başka ölçütlere dayalı olarak yapı
lan sınıflamaların halk kültürünün bü
tün unsurlarının gündelik hayatta orga
nik bir bütün oluşturduğu ve bu unsur
ların geleneksel dünya görüşünden te
mellenmiş sistematik bir biraradalığa
sahip olması gerçekliği gözden kaçmaya
devam edecektir. Tıpkı meşhur aforizmanın dediği gibi, bütün veya sistem
parçaların toplamından fazla bir şeydir.
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NOTLAR
1 Halkbilimi çalışmaları tarihindeki söz
konusu süreçle ilgili olarak daha fazla bilgi
için bkz. (Çobanoğlu 1999)
2 Atasözleri ve taşıdıkları felsefi değere
dair çok nadir yapılmış çalışmalardan birisi
için bkz. (Bolay 1984).

M illî Folklor

