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Ruhi ERSOY*
Folklor çal›ﬂmalar› akademik bir disiplin olarak 19. yüzy›lda tarih sahnesine ç›km›ﬂ, Almanya’da Grimm kardeﬂlerin 1812 Y›l›nda “Ev ve Çocuk Masallar›” adl› sözlü gelenekten derleyerek oluﬂturduklar› masal kitaplar›n› yay›nlamalar› ile ilk ürününü vermiﬂtir. ‹kincisi ise
bilim dal›n›n ad› olarak uluslararas› bir
kullan›ma eriﬂmiﬂ olan folklor “Folk-Lore” teriminin 1846 Y›l›nda ‹ngiliz William John Thoms taraf›ndan ortaya konulan ve “Athneum” adl› dergide yine bu
isimle yay›nlanan makale ile bilim dünyas›ndaki yerini bu adla alm›ﬂt›r. Baﬂlang›c›ndan bu güne Zaman›n de¤iﬂimi,
dönüﬂümü ile halk bilimi kavram› da tan›m›n› de¤iﬂtirip dönüﬂtürmektedir. 19.
Yüzy›ldaki halka bak›ﬂla 20. yüzy›ldaki
halka bak›ﬂ çok farkl›d›r. Tekamüle u¤rayan hem halkt›r hem de bak›ﬂ aç›s›d›r.
‹ﬂte bu ba¤lamda her dönemde yeni bir
terkibe u¤rayan halk, bu terkip do¤rultusunda yeni yeni folklor mahsulü üretmektedir.
Burada folklor disiplininin dünya
ve Türkiye ölçe¤indeki tarihi geliﬂiminden bahsetmek istemiyorum. As›l vurgulamak istedi¤im husus, folklor kavram›n›n aç›l›m›n› yapan ve bu kavram› kül-

tür bilimine dönüﬂtüren çal›ﬂmalar›, yerli ve yabanc› ölçekte takip etmenin ve disiplinin geldi¤i son durumun gerçeklerine uygun yaklaﬂ›mlar getirmenin yeni
kuﬂak folklorcular›n vazifesi oldu¤udur.
Bu gerçekten yola ç›karak, folklorcunun
sahas›n›n geniﬂli¤inin bir noktada göstergesi olan aﬂa¤›da k›sa tan›t›mlar›n›
yapm›ﬂ oldu¤umuz kitaplar›n sözlü kültür mahsullerinin anlamland›r›lmas›nda ciddi katk›lar sa¤layaca¤›n› düﬂünüyorum.
1-Richard SENNET (2001), Gözün
Vicdan›, Çev:Süha SERTAB‹BO⁄LU –
Can KURULTAY/ 295 sayfa, Ayr›nt›
Yay.-‹stanbul
Ça¤›m›zda modern Bat› kentinin
insanlarla dolu mekanlar›, ya tüketimi
ya da turizmi sahneye koyan yerlerden
ibaret oldu¤u ve kentin böyle bir sahneye indirgenerek anlams›zlaﬂt›r›lmas›n›n
raslant› sonucu olmad›¤› tezi ile baﬂlayan çal›ﬂma. H›ristiyanl›¤›n, Bat› uygarl›¤›nda, öznel “ iç” yaﬂamla; fiziksel “d›ﬂ”
yaﬂam aras›ndaki ayr›mla baﬂlayan serüveninin insan› içselleﬂtirip kendisini
en rahat ifade edebildi¤i evindeki ortam›n gerçek hayatta evle s›n›rl› kalamamas› sonucu ﬂehirleﬂme serüveninde
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çarp›kl›klarla karﬂ›laﬂmas›yla yaﬂad›¤›
ﬂehiri benimseme noktas›nda yeni aray›ﬂlara giriﬂmesi sonucu kent tasar›mc›lar›ndan < Demokrasinin teﬂvik edilebilece¤i,cinsel iste¤in ahlaki boyutlar›’n›n
ö¤retilebilece¤i> gibi insan›n do¤as›n›n
gere¤i olan ça¤daﬂ mekanlar›n oluﬂturulmas›n›n yan› s›ra geleneksel kültürün dokusuna uygun, evindeki buldu¤u
anlam› yaﬂad›¤› kentte de bulma,isteklerinin gerçekleﬂmesi düﬂüncelerinin tart›ﬂ›ld›¤› bat› kentleri örneklemesi ile ele
al›nm›ﬂ bir çal›ﬂmad›r.
2-Florence DUPONT (2001), Edebiyat›n Yarat›l›ﬂ›, Çev:Necmettin SEV‹L/330 Sayfa, Ayr›nt› Yay.-‹stanbul
Kitap,Antik dönemde Yunan ve Romal›lar edebiyat› günümüz gibi mi alg›l›yordu? ‹lliada ve odysseia’y› ezberden
okurken eski yunanl›lar ile yaz›dan okuyan ça¤daﬂ insan ayn› edebi hazz› m› al›yor? Ma¤aralarda veya büyük kayalar
üzerine kaz›nm›ﬂ olan ve ça¤daﬂ insan›n
büyük bir hayranl›kla seyretti¤i ﬂekil ve
metinler 2500 y›l önce
Nas›l bir coﬂkunun ifadesi idi?Bildi¤imiz anlamda edebiyat nas›l oluﬂtu?Bu
çal›ﬂma bu ve benzeri sorulara cevap
ararken eski Yunan ve Roma’da gündelik hayata,kurumlara,ve toplumsal yap›ya yönelik birçok pencere aç›yor.Bu
zevkli yolculuk esnas›nda ﬂölenlerin,törenlerin,kiﬂi,aile ve toplumsal iliﬂkilerin
pekçok ayr›nt›lar› üzerinde dorup bunlar›n edebiyat›n oluﬂumu ile iliﬂkileri üzerine tespitlerde bulunuyor.
3-Barry SANDERS (1997), Öküzün
A’s›,çev:ﬁehnaz TAH‹R/236 Sayfa, Ayr›nt› Yay.-‹stanbul
Bu çal›ﬂma okur yazarl›¤›n tarihi’nin baﬂlang›c›n› tart›ﬂ›yor ve sözlü
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kültürün ilk ﬂekillendi¤i yerin bebek ve
anne aras›nda anne karn›nda baﬂlay›p
süt verme esnas›ndaki kalp at›ﬂ› ile ﬂekillendi¤ini ilk ritim duygusunun burada baﬂlad›¤› fikrinden yola ç›karak sözel
ortam›n oyum ve e¤lencenin ö¤renmedeki iﬂlevleri üzerinde durduktan sonra
gençlik psikolojisinde otoritenin karﬂ›s›ndaki sokak kültürünün bir ihtiyaçtan
do¤du¤unu sa¤l›kl› bir sözel ortam uygulamas› ile bebeklikten baﬂlayacak iletiﬂimsel iliﬂkilerin baz› problemleri çözece¤ini tespit ve iddia eden bir çal›ﬂmad›r
4- Ruth BENEDICT (1994), Krizantem ve K›l›ç, Çev: Türkân Turgut/366 Sayfa, ‹ﬂ Bankas› Yay.
Krizantem ve K›l›ç, Japon kültürünü ve Japon millet karakterini tan›tmak
üzere yaz›lm›ﬂ olan bir kitapt›r. Bu kitapta yazar, klasik antropolojik teamüle
ayk›r› olarak karmaﬂ›k yap›l› bir toplumun davran›ﬂ kal›plar›n› anlamland›rmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Genel olarak kültürel
antropoloji, basit veya iptidai toplumlarla ilgilenir; modern ve karmaﬂ›k yap›l›
toplumlar ise sosyolojik araﬂt›rmalara
konu olarak b›rak›lm›ﬂt›r. Sosyologlar,
bu gibi toplumlar› incelerken de, metot
olarak, daha çok istatistiki metodlara
ba¤l› kal›rlar ve toplumun bütününden
ziyade, muayyen problemler üzerine e¤ilirler ve problemleraras› münasebetleri
keﬂfe çal›ﬂ›rlar. ‹ﬂte Benedict, bu eserinde, antropolojiye psikolojik izah mekanizmalar› sokmakla, kültürel antropolojinin ufuklar›n› geniﬂletmek isteyenlerin
saf›nda önemli bir yer elde etmiﬂtir.
5-Wolter J. ONG (1999), Sözlü ve
Yaz›l› Kültür,Sözün Teknolojileﬂmesi, Çev:Sema Postac›o¤lu Banon,/223
Sayfa,Metis Yay.-‹stanbul
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Bu çal›ﬂmay› yazar›n›n ifadesi ile
tan›tmak istiyorum “Kitab›m›n konusu,
sözlü ve yaz›l› kültür aras›ndaki farklard›r. Daha do¤rusu, bu veya herhangi bir
kitab›n okuru, yaz›l› kültürün içeri¤ini
zaten yeterince bildi¤ine göre, konumuz,
önce sözlü kültürün düﬂünme ve düﬂünceyi anlat›m biçimi (ki bu biz okuryazarlara ilkin tuhaf gelebilir), sonra da sözlü
kültürden kaynakland›¤› için hep sözlü
kültürü al›nt›layarak irdeleyece¤imiz
okuryazar düﬂünme ve anlat›m biçimidir.
6-Antony P. COHEN (1999), Toplulu¤un Simgesel Kuruluﬂu, Çev: Mehmet Küçük/141 Sayfa, Dost Yay.-Ankara
Antony Cohen, toplulu¤un ne oldu¤u sorusunu büyük ölçüde yap›salc› terminolojiyle ele alan daha önceki yaklaﬂ›mlardan belirgin bir kopuﬂu temsil etmektedir. Anlamlar› üyeleri aras›nda de¤iﬂiklikler gösteren bir semboller bütününün ﬂekillendirdi¤i kültürel bir alan
olarak adland›rd›¤› toplulu¤u, yorumlay›c› ve örneklerle zenginleﬂtiren bir bak›ﬂ aç›s›yla ele al›yor. ‹nsanlar›n kendilerini bir cemaate dahil olarak kabul ettikleri yerel ve etnik topluluklara uygulanabilen yeni bir kavramlaﬂt›rman›n
temellerini kuruyor. S›n›r üzerine yapt›¤› vurguyla, bir yandan insanlar›n bir
toplulu¤a ait olman›n ip uçlar›n›n fark›na vard›klar› genel çevresel ﬂartlarda
hassas bir ba¤lant› kurarken di¤er yandan da kendi de¤er ve kimliklerine anlam yüklemek için bu s›n›rlar› simgeselleﬂtirip onlardan nas›l yararland›klar›n›
tarif ediyor.
7-Paul CONNERTON (1999), Toplumlar Nas›l An›msar,Çev: Alaeddin
ﬁenel/162 Sayfa,Ayr›nt› Yay.-‹stanbul
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Bu çal›ﬂma belle¤i bireysel olmaktan çok kültürel bir yetenek olarak ele
alan ve yaz›ya, kaydetmeye dayal› olmayan pratiklerin, gelenekler içinde nas›l
kuﬂaktan kuﬂa¤a aktar›ld›¤›n› aç›klamaktad›r. Yazar, geçmiﬂin imgelerinin ve
an›msanan bilgisinin, törensel uygulamalar kanal›yla aktar›l›p sürdürüldü¤ünü, dolay›s›yla bu uygulamalarla belle¤in bedenle iliﬂkili oldu¤unu ileri sürmektedir. Yazar, bu çal›ﬂmada yahudi
yortular›, hristiyan törenleri, ﬂiilerin
muharrem yas törenlerini örnek gösterdi¤i “Anma törenleri” olgusuna da de¤inmekte. Ayr›ca törenlerin geleneksel toplumlar›n tekelinde olmad›¤›n› göstermektedir. Bu yolda, yo¤un bir Nazi tören
takvimi etkinliklerinin listesini verip
kapitalist burjuva toplumlar›nda icat
edilen ça¤daﬂ törenlere geçmektedir. Yazar, her türlü gelene¤i silindir gibi ezip
geçen modernite koﬂullar› ile yerden
mantar gibi biten ça¤daﬂ anma törenleri
aras›ndaki paradoksa dikkat çektikten
sonra, bu törenlerin iﬂlevlerini ortaya ç›karmaktad›r.
8-Jan ASMANN (2001), Kültürel
Bellek, Çev: Ayﬂe Tekin/314 Sayfa, Ayr›nt› Yay.-‹stanbul
Eski yüksek kültürlerde yaz›, hat›rlama ve politik kimlik kavramlar›n› örneklerle çözümleyen bu çal›ﬂma toplumsal belle¤in temel karakterine, farkl› biçimlerine ve araçlar›na yönelik ayr›nt›l›
çözümlemeler getiriyor. Bir hat›rlama ve
geçmiﬂle iletiﬂim arac› olarak tan›mlanan yaz›, yazara göre toplumun belle¤ine de yeni imkanlar sunarak toplumsal
dönüﬂümlerde merkezi rol oynuyor. Asmann, yaz›n›n bu rolünü aç›klarken
“Kanon” ve “Klasik” kavramlar›yla bir-
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likte yaz› sistemlerini de ayr›nt›lar›yla
ele al›yor. Kitapta bu kavramlar incelenirken, yaz›ya dayal› hat›rlama biçimleri sergilenmekle kalm›yor, bu sorunu
beﬂ- alt› bin y›l gerilere giderek yaz›l›
kültürlerin baﬂlar›ndaki temel formasyonlar›n ortaya ç›k›ﬂ›na yönelik tezler
geliﬂtiriyor.
9-Wolter BENJAMIN (2001), Son
Bak›ﬂta Aﬂk, Haz: Nurdan Gürbilek/169 Sayfa, Metis Yay.-‹stanbul
Kitapta hikaye anlat›m› ve anlat›c›s›yla ilgili “Nikolay Leskov’un eserleri
üzerine düﬂünceler” (S. 77-100) k›sm›
halk hikayesi ve halk hikayecili¤inin anlat›m ortam› ve benzetmeler noktas›nda
felsefi derinli¤i olan yaklaﬂ›mlar getirmektedir. Di¤er bölümlerindeki ele al›nan konular hakk›nda Nurdan Gürbulak’›n ifadesiyle “Walter Benjamin geçmiﬂi sonraki kuﬂaklara aktar›lacak bir
hazine olarak de¤il, bir enkaz olarak görüyordu. Kültürün süreklili¤ini oluﬂturan de¤erleri de¤il; tüketilmiﬂ, bir kenara at›lm›ﬂ nesneleri, kültürel art›klar›
toplamay›, ‘tarihin imgesini, tarihin en
silik nesnelerinde bulamy›’ amaçl›yordu.
Maddi temelini yitirmelerine re¤men
son kez ›ﬂ›k saçan, bu ›ﬂ›¤›n ayd›nl›¤›nda
bütün imkanlar›yla son bir kez beliriveren ﬂeyler... Onu cezbeden bunlard›. Kötümser, çileci bir bak›ﬂ. Ayn› zamanda
bir inanç; ola¤anüstü bir ayd›nlanma
beklentisi, düﬂüncenin ufkunda birden
belirecek bir mutluluk vaadi. ‘Büyük ﬂehir insan›n› büyüleyen aﬂkt›r,’ diyecektir

Millî Folklor

Benjamin, ‘ama ilk bak›ﬂta de¤il, son bak›ﬂta aﬂk.”
10-M. Bilgin SAYDAM (1997), Deli
Dumrul’un Bilinci, 260 Sayfa, Metis
Yay.-‹stanbul
Türklerin tarihindeki en önemli dönüm noktas›n›n ‹slamiyet’in kabulü oldu¤u konusunda hemen tüm tarihçiler
birleﬂir. Ancak animist-ﬂamanist eski
Türk topluluklar›n›n ‹slamiyet’in zorlay›c› gücüyle karﬂ›laﬂt›klar›nda yaﬂad›klar› ve hiç kuﬂkusuz ülkemizin bugününde de etkisini sürdüren sanc›l›/coﬂkulu
geçiﬂ sürecinin yeterince irdelendi¤i söylenemez. Psikiyatr Bilgin saydam, bir
psikomitoloji denemesi olarak tan›mlad›¤› bu yap›t›nda, yöreselde evrenseli,
tekilde tümeli yakalama kayg›s› ile eski
Türk halk edebiyat›n›n ustal›k ürünü
eserlerinde Dede Korkut Kitab›’nda yer
alan “Deli Dumrul Boyu” nu Türklerin
‹slamiyete geçiﬂ sürecinde yaﬂananlar›n
yans›mas› olarak ele al›p yorumluyor.
Bireysel boyutta her ölümlünün yaﬂamas› mümkün ve “gerekli” bir sars›nt›n›n, bireyin dünyaya, öznel gerçekli¤in
d›ﬂ gerçekli¤e, bireysel erkin evrensel
düzene çarp›ﬂ›n›n öyküsü olan “Deli
Dumrul Boyu”, ayn› zamanda bu geçiﬂ
sürecinin kahramanlar› olan atalar›m›z›n ve bizlerin de öyküsünü anlat›yor.
Bilgin Saydam’›n deyiﬂiyle “Anac›l eylemlilik ile Ata Erki Aras›nda S›k›ﬂm›ﬂl›¤›n Kahraman›” Deli Dumrul’un serüveni günümüz Türk-‹slam ruhuna dek
uzanan sürecin ipuçlar›n› veriyor.
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