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ÖZET
Sözlü kültür üzerine inceleme metotlar›n›n ço¤u 20. yüzy›lda ortaya ç›km›ﬂt›r. Bunlardan birisi de yap›sal-semantik metottur. Yap›sal-semantik metoda göre halk edebiyat› mahsûllerinde sabit bir kompozisyon
bulunur. Yap›sal-semantik metot yaln›z iﬂaret-anlam, masal-kültür, metin-gerçeklik ve türler aras›ndaki iliﬂkiyi araﬂt›rmakla kalmaz, ayn› zamanda halk edebiyat›n›n tür özelliklerini incelemeyi amaç olarak benimser. Makalede morfolojik araﬂt›rma ekolünden bahsedilirken fonksiyonlar›n bulunup bu fonksiyonlar›n birbiriyle olan iliﬂkisini ortaya ç›karmak amaçlanm›ﬂt›r. Ayr›ca, geliﬂtirilen yap›sal-antropolojik metotla, mite ve
masallara evrensel kültür sisteminin ayr›lmaz bir parças› olarak bak›ld›. Bu ekollerin taraftarlar› etnografyay›, etnolojiyi, mitolojiyi ve halk edebiyat›n› içine alabilecek büyük kültür modelleri oluﬂturmay› hedef olarak belirlemiﬂlerdi.
Anahtar Kelimeler
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ABSTRACT
Majority of the methods relating to analysis of literary culture have appeared in the 20th century. One
of these methods is structural-semantics which is fixed composition in the products of folk literature. Structural-semantic method does not only examine the relationship between sign-meaning, text-reality and between genes, but also aims to investigate and perceive of folk literature. This article aims to discuss schools of
morphological research while discovering functions and the relationship between these functions. Furthermore, with the developed structuralist-anthropological method myth and stories are considered as an inseparable part of the universal cultural system. The supporters of these schools have been determined to construct
cultural models which are capacious enough to include in its boundaries ethnography, ethnology, mythology
and literature.
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0.0. K›sa Giriﬂ
Bat› ve Sovyet bilim adamlar›n›n
folklor alan›nda baﬂvurduklar› ça¤daﬂ
araﬂt›rma metotlar›n›n ço¤unlu¤u
XX.yüzy›l›nda, k›rk›nc› ve ellinci y›llar›n›n baﬂlar›nda ortaya ç›km›ﬂt›r. Halk
edebiyat› türlerine, özellikle ilk olarak
masallara ve mitlere tatbik edilen bu
metot, genel olarak yap›sal inceleme metodu olarak adland›r›l›r. Her ilmî metot

gibi yap›sal veya bugün adland›r›ld›¤› gibi yap›sal-semantik metodun da selefi
vard›r. Bu metotla çal›ﬂan veya bu metodu ﬂekilcilikle suçlayan, ancak bu veya
di¤er halk edebiyat› türünün ﬂekil ve yap›s›n› ö¤renmeden metnin enformasyon
yükünün anlaﬂ›lmayaca¤›n› bilen bilim
adamlar›n›n da ortak fikrine göre, yap›sal-semantik tahlilin oluﬂmas›nda Rusya’da kurulan ﬁiir Dilini Ö¤renme Cemi-
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yeti’nin büyük rolü olmuﬂtur. 19161918’lerde bir grup dilci (E.D.Polivanov,
L.P.Yakubinskiy), edebiyat tarihçisi ve
teorisyeni (V.B.ﬁ›klovskiy, B.M.Eyhenbaum, Yu.N.T›nyanov) taraf›ndan kurulan bu cemiyetin edebiyatta ilk araﬂt›rmalar›n› V.ﬁ›klovskiy yapm›ﬂt›r ve teorisini dilbilim verilerine dayand›rarak
oluﬂturmuﬂtur. ﬁiir Dilini Ö¤renme Cemiyeti’nin dile ve edebiyata yaklaﬂ›m
tarz› teorik aç›dan, bundan bir süre önce
kurulmuﬂ Moskova Dilcilik Derne¤i’nin
araﬂt›rmalar›na çok yak›n idi. (Engelgard, 1927) Dili ve edebiyat› yeni yöntemlerle araﬂt›rmay› amaç bilen her iki
cemiyet edebiyat›n esas anahtar› rolünde ﬂiir dilini görmekteydiler.
K›sacas› yap›sal-semantik metodun
selefi say›labilecek ﬂekilci veya modelleﬂtirici dönem XX.yy.›n 20.-30. y›llar›nda ilk önce dilcilikte, psikolojide, antropolojide ve daha sonra musiki teorisinde
h›zla geliﬂmeye baﬂlad›. Çok dikkatli
tahlil “ﬂekilcilerin” ve yap›sal semantikçilerin eserlerinde benzeri veya uygun
teorik yaklaﬂ›mlar›n oldu¤unu göstermektedir. Burada, bu iki disiplin aras›nda köprü rolünü oynayan ve 30’lu y›llarda oluﬂan Prag Dilcilik Derne¤i’nin hizmetlerini de kaydetmek lâz›md›r. ﬁiir
Dilini Ö¤renme Cemiyeti, Moskova Dilcilik Derne¤i ve Prag Dilcilik Derne¤i
modelleﬂtirici sistemin esaslar›n› iﬂleyip
haz›rlamakla yap›sal-semantik metodun
baﬂl›ca yönlerini çizmiﬂ oldular. Tüm bu
halef-selef iliﬂkilerine ve ﬂekilci, modelleﬂtirici taraflar›na ra¤men halk edebiyat›nda yap›sal-semantik araﬂt›rma metodu metne ve metni oluﬂturan kontekse
a¤›rl›k vermekle, orijinal bir yaklaﬂ›m
yöntemi olarak dikkati çekmektedir.
Bu çal›ﬂman›n amac› sadece folklorda XIX. yy.dan beri kullan›lan yöntemleri ve mektepleri, muas›r metotlar› tan›t-
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mak ve onlar›n esas yönlerini araﬂt›rmak de¤il, daha çok dilbilim verilerine
dayal› ve son elli y›lda Avrupa ve eski
Sovyetler Birli¤i’nde geliﬂen yap›sal metotlar› ve de onlar›n baﬂl›ca özelliklerini
incelemek, Türk folklorunun aﬂt›r›lmas›nda tatbik prensiplerini göstermektir.
1.0. Yap›sal-Semantik Metot ve
Onun Halk Edebiyat› Araﬂt›rmalar›na Katk›lar›
Yap›sal-semantik metot herhangi
bir bediî eseri, özellikle anonim halk
edebiyat› metnini oluﬂturan unsurlar›,
bu unsurlar›n birbiriyle karﬂ›l›kl› iliﬂkilerini, onlar›n metindeki yerini ve fonksiyonunu ö¤renir. Yap›sal-semantik metot, metni oluﬂturan unsurlar›n diyakronikli¤ini ilmî aç›dan tasdik eder, bediî,
estetik de¤er kazanm›ﬂ unsurlar›n oluﬂma ve geliﬂmesini ö¤renir, onlar›n de¤iﬂik unsurlar›n›n bütünle münasebetlerini aç›¤a ç›kar›r. ﬁu hâlde, metnin (Meselâ, sihirli masallar›n) parçalar›n› oluﬂturan yap›, as›l (constructif) ve yard›mc›
(fakültatif) elemanlar›n birbiriyle karﬂ›l›kl› iliﬂkisinin toplam›d›r. Ayr›ca anlam
taﬂ›yan unsurlar her metnin keyfiyet de¤erini tayin etmektedir. Bu durumda,
metnin kompozisyon terkibini oluﬂturan
yap›ya ﬂöyle bir aç›klama getirmek
mümkündür: “Yap› iç unsurlar aras›ndaki münasebetlerin toplam› olup, bütünü
oluﬂturan unsurlar› ﬂekillendirir. Demek, yap›sal tahlil, anlam taﬂ›yan unsurlar› ve onlar›n diziliﬂini ö¤renir.”
(Maranda, Maranda Köngäs, 1985:194)
Metnin (Meselâ sihirli masal›n) yap›s›n›
oluﬂturan unsurlar›n say›, hatta diziliﬂ
s›ras› de¤iﬂse de yap›, esasen de¤iﬂmez,
ayn› kal›r. De¤iﬂmeyen bu yap› halk edebiyat› türünün (somut olarak masal›n
veya mitin) özelli¤ini korumuﬂ olur.
Görüldü¤ü gibi yap› denildi¤inde
metnin iç ve d›ﬂ unsurlar›n›n iliﬂkisi, dü-
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zeni ve ayn› zamanda türün bütünlü¤ü
anlaﬂ›l›r. Herhangi bir türün yap›sal
özelli¤ini ö¤renmek halk edebiyat› uzmanlar›n› ve folklorcular› uzun zamandan beri düﬂündürmüﬂtür. Problemin bu
ﬂekilde ortaya konulmas› ve onun ellili
y›llardan sonra yap›sal metotla çözümlenmesi çabalar› mitlerin, efsanelerin ve
masallar›n incelenmesinde yeni bir sayfa açm›ﬂt›r. ﬁunu da belirtmek gerekir
ki, yap›sal tahlile göre metnin mazmunu
ile ﬂekli ayr›lmaz, mazmun ﬂekilde gerçekleﬂirse, ﬂekil de mazmunda yüze ç›kar, yani bunlar bir bütün oluﬂturmaktad›r. Yaln›z 30-40’l› y›llarda geniﬂ bir
alana yay›lan ﬂekilci metot, mazmunla,
ﬂekli birbirinden ay›r›r ve ﬂekle öncelik
tan›r. Sonuçta bu, kuru bir ﬂematizme ve
formaliteye ulaﬂ›r. Asl›nda ﬂekli, mazmundan ayr› tasavvur etmek, metnin
yap›s› aç›s›ndan mümkün de¤ildir.
Önemli bir meseleye daha de¤inmek laz›md›r ki, yap›sal veya yap›sal-semantik
tahlil metodu Bat›’da, özellikle felsefede
geniﬂ yer tutmuﬂ olan structuralizm de¤ildir. Bunlar›n aras›nda önemli bir fark
vard›r. Structuralizm, bilindi¤i gibi, felsefi bir ak›md›r. Yap›sal metot ise araﬂt›rma, inceleme tekni¤idir. Bir örnek vererek bu konuyu kapatabiliriz. Kendi
ça¤daﬂlar›n›n en az›ndan 20-30 y›l önünde olan Rus folklor araﬂt›r›c›s› V.Propp,
masallar› yap›sal aç›dan incelemesine
ra¤men structuralist de¤ildir. Ayn› zamanda mit ve folklorun fonksiyonel yeri
ve yap›s›n› araﬂt›ran ça¤daﬂ yap›sal-semantik metodun önde gelen isimleri,
meselâ, Rus bilim adamlar›n› (V.‹.‹vanov, Yu.M.Lotman, E.M.Meletinskiy,
S.Yu.Neklyudov, V.N.Toporov, N.Putilov,
M.Segal vb.), Avrupa ve Amerika âlimlerinin bir k›sm›n› (P.Maranda, E.KöngäsMaranda,
A.Dundes,
A.J.Greimas
C.Bremond, L.Ganvin, M.Cambrou vb.)
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felsefî anlamda structuraliste olarak adland›rmak mümkün de¤ildir.
1.1. Yap›sal-Semantik ve Yap›sal-Tipolojik Tahlil Metodunun
Prensipleri
Genel yap›sal araﬂt›rman›n terkip
k›s›mlar›ndan olan yap›sal-tipolojik ve
yap›sal-semantik metotlar, folklor metninde umumî ile hususîyi, de¤iﬂkenle sabit olan›, özelle genel olan elemanlar›
aç›¤a ç›kararak ö¤renilir. Halk edebiyat›n›n bütün türlerinin, özellikle, manilerin, türkülerin, atasözlerinin, masallar›n sabit kompozisyon yap›s› vard›r. Yap›sal-tipolojik metot halk edebiyat›n›n
anonim anlat›m türlerinin ço¤unda (rivayetlerde, türkülerde, atasözlerinde,
manilerde, masallarda) üç tip unsurun
varl›¤›n›n oldu¤unu ispatlar: a) evrensel
unsurlar: Örnek olarak mit ve masallar›
gösterebiliriz b) Genel unsurlar: daha
çok milli nitelikte olup destan ve atasözlerini örnek olarak verebiliriz c) özel nitelikteki unsurlara da co¤rafi-etnik özelli¤e sahip bölgesel ürünleri (niniler, türküler..vs.) örnek verebiliriz.
Yap›sal-tipolojik tahlil, ayn› zamanda ayr› ayr› halklar›n folklor türlerini
ö¤renirken bu halklardan birinin di¤erini etkiledi¤i düﬂüncesine kap›lmaz. Bu
durumda, yap›sal-tipolojik metot, benzeri unsur ve motiflerin tipolojik kökenlerini aç›¤a ç›kar›r ve benzerli¤in do¤al
ﬂartlara ba¤lanmas›n› savunmuﬂ olur.
Meselâ, her bir halk›n mitleri, efsaneleri, masallar› ne kadar millî ise, bir o kadar da umumî bir yap›ya ve konuya sahiptir. Burada baz› folklor türleri, özellikle G.Vicaire’in de de¤indi¤i gibi halk
ﬂiiri ve türküleri hiçbir d›ﬂ etkiye maruz
kalmad›¤› için daha çok millîdir.(Vicaire,
1902:82)1 Millîlik ve beﬂerîlik oran› türlere göre de¤iﬂmektedir. Mitlerde ve masallarda evrensellik nas›l ön plânda ise,
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halk ﬂiirlerinde de millîlik ön plândad›r.
Yap›sal-semantik tahlil metodu
halk edebiyat› türlerini yaln›z sinkronik
aç›dan (donuk bir devrin veya bir olay›n
ya da co¤rafi bölgenin yans›mas› gibi)
de¤il, hem de diyakronik (tarihi geliﬂme
süreci içinde) plânda, tarihî geliﬂme aç›s›ndan eleﬂtirir. Baﬂka bir ifadeyle halk
edebiyat› türlerinin araﬂt›r›lmas›nda yap›sal-semantik metodu kullanan bilim
adamlar›n›n (A.Dundes, E.Meletinskiy,
S.Neklyudov, E.Segal, T.Tsivyan vb.)
esas kriterlerinden birisi de tarihliktir.
Yap›sal-tipolojik ve yap›sal-semantik
metodun bütün bu genel özelliklerinden
sonra onun, mitlerin ve sihirli masallar›n ö¤renilmesindeki esas prensiplerini
aﬂa¤›daki ﬂekilde s›n›fland›rabiliriz.
a) Bu metotlardan yap›sal-tipolojik
tahlil rasgele herhangi bir unsuru de¤il
de türün (somut olarak masal›n) yap›s›nda esas rol oynayan elemanlar›n tamam›n› ve karﬂ›l›kl› iliﬂkisini inceler.
Umumî veya genel unsur, sanat elemanlar› ve motifler genetik ve tipolojik plânda al›narak tahlile tâbi tutulur. E.Pomerantseva’n›n da yazd›¤› gibi, umumî unsurlar de¤iﬂik yönlerden belirlenmiﬂ
olur: Umumî unsur muhtemelen baﬂlang›çtan itibaren mevcuttur veya metne
yeni getirilmiﬂtir. Umumî unsur tipolojik ﬂekilde her bir halkta önceden mevcut olabildi¤i gibi, iki ve daha çok halk›n
kültür al›ﬂ veriﬂi sonunda getirilmiﬂ de
olabilir. Tüm bunlara bakmaks›z›n halk
edebiyat›n›n umumî unsurlar› her zaman ayr› ayr› halklar›n manevî kültür
ürünlerinin yak›nlaﬂmas›na neden olan
etnik fonksiyonu yerine getirmektedir.
(Pomerantseva, 1979:101)
b) Yap›sal-tipolojik tahlil, tarihî-tipolojik metotla birlikte folklor türlerinin
kanuna uygun yönlerini diyakroninin
bütün taraflar› ile birlikte ö¤renir, yani

Millî Folklor

motiflerin oluﬂma ve zamanla geliﬂme
özelli¤ini göz önünde bulundurarak incelemeye kat›l›r. Asl›nda problemin ideal
çözümü teorik ve pratik olarak bu iki
metot aras›ndaki fark› ortadan kald›rmakla mümkündür. Bu iki yaklaﬂ›m metodunu birleﬂtirmekle bir faktörü de ayd›nl›¤a kavuﬂturabiliriz. B. Putilov’a göre her bir folklor ürünü nas›l tarihî ise
ve her bir tür, nas›l ki tarihî geliﬂme sonunda ortaya ç›km›ﬂsa, o zaman folklor
tarihi de do¤al olarak yap›sald›r. Demek
ki, herhangi bir halk edebiyat› ürününün yap›sal (yap›sal-tipolojik) tahlili ve
tarihî araﬂt›rma (tarihî-tipolojik) metoduyla incelenmesi tek ve ayn› olan araﬂt›rma yönteminin iki yönü niteli¤indedir. (Putilov, 1976:26) Yani tarihilik yap›da korundu¤u gibi, yap› da tarihi geliﬂmede ﬂekillenir. Günümüzde yap›sal-tipolojik metodu peri masallar›n›n, efsanelerin, destanlar›n ve mitlerin diyakronik aç›dan ö¤renilmesinin d›ﬂ›nda tasavvur etmek mümkün de¤ildir.
c) Yap›sal-semantik tahlil metodu
(ayn› zamanda yap›sal-tipolojik metot
da) halk edebiyat› türlerinin, özellikle,
masal ve destanlar›n millî, umumî ve
özel taraflar›n› ortaya ç›kar›r, benzer ve
farkl› elemanlar›n tipolojisini ve semantik özelliklerini inceler. Özellikle masallar›n ve mitlerin ö¤renilmesinde esas
dikkat motifi oluﬂturan unsurlar›n düzenleme s›ras›na, sanat niteli¤ine ve kökenine verilir. ﬁunu da ilave etmek gerekir ki, semantik de¤er kazanm›ﬂ unsurlar›n millî ve bölgesel özellikleri de ayr›ca araﬂt›rma konusu niteli¤ine sahip
olur.
1.2. Metnin Semiotik Tahlilinin
Esas Yönleri
Yap›sal araﬂt›rma metodunun terkip k›sm› ve daha üst basama¤› olan yap›sal-semiotik tahlil son dönemlerde
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halk edebiyat› uzmanlar› taraf›ndan baﬂar›yla tatbik edilmektedir. Semiotika
(Yunanca “semeion” iﬂaret demektir.)
XIX. yy.›n sonlar›na do¤ru oluﬂmuﬂ iﬂaretler ve iﬂaretler sistemi hakk›nda bir
ilimdir. Bu disiplinin kurucusu olarak
Amerikan filozofu Ch.S.Peirce (18391914) ve ‹sveç filologu F.de Saussure
(1857-1913) kabul edilmektedir. Ba¤›ms›z ilim dal› gibi ça¤daﬂ semiotika
XX.yy.’›n 50’li y›llar›nda dilcili¤in, sibernetikan›n ve enformasyon teorisinin birleﬂmesi sonunda ortaya ç›km›ﬂt›r. Dilcilikte devrim yaratm›ﬂ olan semiotika, dili dört gruba ay›r›r: 1. Tabiî diller (Meselâ, Türk dili, Frans›z dili, Çin dili vs.) 2.
Sunî diller (program dili, bilgisayar dili
vs.) 3. Metadil (matematik, fizik gibi dallarda ve sunî dillerde kullan›lan ilmî dil)
4. ‹kinci dil, yani ikinci modelleﬂtirici
sistem (Do¤al diller üzerinde ﬂekillenen
kültürün de¤iﬂik dilleri. Buraya mitin ve
ritüelin sembolik sistemi de dahildir.)
60’l› y›llarda dilcili¤in bu teorik modellerinin halk edebiyat›na tatbiki, bu alanda
semiotik metodun oluﬂmas›na neden oldu. 70’li y›llarda di¤er alanlarda da semiotik yaklaﬂ›m baﬂlad› ve yap›n›n invariant›n› aç›¤a ç›kartt›. Meselâ, bale dili,
sirk dili, dram dili vs. ortaya ç›kt›. Özellikle sonraki y›llarda metnin ferdî yönlerinin ö¤renilmesine a¤›rl›k verildi. Bu
araﬂt›rma yöntemi ile metne sadece enformasyonun pasif aktar›c›s› gibi de¤il,
ayr›ca enformasyonun jeneratörü gibi
bak›lmaya baﬂland›. Yap›sal-semiotik
metodun tatbiki ile metnin veya ritüelin
ilk varyant›n›n oluﬂturulmas› o derece
ustal›kla yap›ld› ki önceki ilmî metotlar
için bu mümkün say›lamazd›. (Slovar,
1987:374, Trud›, 1964-1983, say› 1-16,
Stepanov, 1971)
ﬁunu özellikle kaydetmek gerekir
ki, metnin ve umumiyetle bediî eserin
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semiotik tahlili, kökeni aç›s›ndan eski
zamanlara kadar uzanmaktad›r. Özellikle Müslüman memleketlerde dinî, bediî ve felsefî eserler semiotik metoda yak›n bir ﬂekilde araﬂt›r›l›rd›. Meselâ, küçük edebi türlerin (gazel, rübai, tuyu¤)
ﬂerhi iﬂaret ve iﬂaret sistemi üzerine yap›lmaktayd›. Ancak ﬂu da bir gerçektir
ki, araﬂt›rma metodu olarak yap›sal-semiotik tahlil bütün yönleri ile ele al›nmamaktayd›. Bir araﬂt›rma sistemi olarak semiotik tahlil, dilcili¤in bütün metotlar›ndan yararlanarak XIX.yy ortalar›nda meydana ç›kt›.
Metin tahlilinin daha üst basama¤›
olarak yap›sal-semiotik metot, meselâ
masal›, mitin desakrallaﬂmas› (mitlereki
inan›l›r kategorinin, masallarda uydurma kategoriye geçmesi) gibi görür, onun
kompozisyonunu sintakmatik (de¤iﬂik
eleman plânlar›n›n bir tahkiye üzerinde
birleﬂtirilmesi) plânda, özellikle semantik-paradigmatik (anlamca farkl›, ancak paralel unsurlar›n metnin oluﬂmas›nda seçilmesi) plânda ö¤renir, masal›n
etnik kültür sisteminde yerini ortaya ç›kar›r. E.Meletinskiy’nin de gösterdi¤i gibi yap›sal-semiotik metot, tiplerin ve
motiflerin keyfiyet ve kemiyet de¤iﬂkenli¤ine ra¤men semantik plânda mazmun
alâkas›n› derinli¤ine ö¤renmeye imkân
verir. (Meletinskiy, 1972:155, Ayr›ca bkz:
Meletinskiy, 1969, Meletinskiy, 1970,
Meletinskiy, 1971, Meletinskiy vd. 1969,
Meletinskiy, 1977)2 Yap›sal-semiotik metot iﬂaret-anlam, masal-kültür, metingerçeklik ve türler aras›ndaki alâkay›
araﬂt›rmakla s›n›rlanmaz, ayn› zamanda halk edebiyat›n›n tür özelliklerini,
metnin sintagmatik ve paradigmatik
katmanlar›n›, dünyay› mitoloji veya masal düﬂüncesi aç›s›ndan alg›lamay› ve incelemeyi amaç olarak benimsemiﬂtir.
Demek ki yap›sal-semiotik metot türleri
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ö¤renmekle etnik ﬂuuru ve onun spesifikli¤ini araﬂt›rm›ﬂ oluyor.
Yap›sal-semiotik metodun yard›m›
ile halk bilimcileri ve halk edebiyatç›lar›
ayr› ayr› türlerin kökeninde yer alan arkaik metinleri ve ritüel-büyü merasimlerini yeniden canland›rabildiler. Böyle bir
problemin veya problemlerin akademik
veya ananevî metotla çözülmesi mümkün de¤ildir. Eski kültürün varolma ve
kültür unsurlar›n›n çal›ﬂma mant›¤›n›
koruyan arﬂetipin çözülmesi için yap›sal-semiotik metot kendi kodlar›n› oluﬂturdu. Bu durumda halk biliminin, halk
edebiyat›n›n ve mitolojinin esas araﬂt›rma nesnesi kodlar olmuﬂ oluyor. Mitin,
efsanenin, atasözlerinin kökeninde olan
enformasyonun kodunu çözmek için semiotik tahlil ve global karaktere sahip
olan ikili karﬂ›laﬂt›rmalardan yararlan›r. Bu metotla çal›ﬂanlar›n baﬂl›ca görevi ikili karﬂ›laﬂmalar› mediatör (taﬂ›y›c›)
arac›l›¤› ile halletmek, onlar›n nedenlerini aç›kl›¤a kavuﬂturmakt›r. Semiotikler (yap›sal-semiotik metotla çal›ﬂanlara
semiotikler demek mümkündür.) için yap›, metnin gözle görülemeyen çok derin
katman›n› oluﬂturmaktad›r. Onu s›radan bir tahlille görmek mümkün de¤ildir, yap›y› yaln›z kodlar›n arac›l›¤› ile ortaya ç›kartmak gerekir. ﬁunu da belirtelim ki, semiotik tahlil özellikle son dönemlerde de¤iﬂik alt yap›lardan oluﬂmaktad›r ki, bu da halk edebiyat›n› daha
derinden ö¤renmeye imkân vermiﬂ olur.
Meselâ sosio semiotika herhangi bir
türde sosyal kategoriyi, sosyal tabakalar›, onlar›n oluﬂma ve geliﬂme derecelerini araﬂt›r›r. ﬁu hâlde sosyal-psikolojik
kodlardan, meselâ açl›k-tokluk, fakirlikzenginlik, ihtiyaç-bolluk vs. yararlan›l›r
(Demers vd., 1982: 84) Kültür semiotika halk edebiyat›nda eski ve umumî
kültür tabakalar›n› aray›p bulmaya çal›-
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ﬂ›r, her bir türü kültür sisteminde araﬂt›r›r. Etno semiotika folklor metninden
ç›karak etnik problemleri ortaya koyar.
Bu araﬂt›rmac›lara göre etnosun yaﬂam›,
mücadelesi, dünya görüﬂleri bediî metne
yans›m›ﬂt›r.
2.0. Ça¤daﬂ Ekollerin Esas Yönleri
ﬁimdi de mitin, masal›n, maninin,
genel anlamda folklorun türlerini yap›sal metodun de¤iﬂik taraflar› ve yöntemleri ile araﬂt›ran ça¤daﬂ ekollerin (Herhangi bir metotla araﬂt›rma yapan bilim
adamlar› grubunu ekol diye adland›rd›k.) inceleme yönlerine baﬂvural›m. ‹lk
önce belirtelim ki, her ekolün araﬂt›rma
metodu ayn› zamanda pozitif ve negatif
taraflar› ile karakterize edilmektedir.
2.1. Yap›sal tahlil metodunun öncüsü olan morfolojik ekolden baﬂlamak
mant›kî aç›dan do¤ru olur. Nitekim bu
araﬂt›rma yöntemi, yap›sal metodun
prensiplerini ilk olarak ortaya atan ve
bu metodu ilk geliﬂtiren ekoldür. Bu yöntemin kurucular› ve taraftarlar›
(V.Propp, C.Bremond) dilcili¤e dayanarak masallar üzerinde yapt›klar› araﬂt›rmalarla tiplerin fonksiyonuna bakarak
masal›n, sonradan mitin modelini kurdular. V.Propp “Masallar›n Morfolojisi”
adl› eserinde masallardaki tiplerin oldukça çok, fonksiyonlar›n›n ise oldukça
az oldu¤unu ispatlam›ﬂ oldu. Propp’un
ortaya koydu¤u 31 fonksiyon (Tüm masallar bu 31 fonksiyonda birleﬂmiﬂtir.)
k›s›tl› masal kahramanlar› taraf›ndan
yerine getirilir. Masaldaki her bir tip birkaç fonksiyon icrâ edebilir. Meselâ,
Propp’un metoduna göre, masal kahraman›n›n bir mekândan di¤er bir mekâna
götürülmesi, herhangi bir eksikli¤in ortadan kald›r›lmas›, kurtulma, zor görevlerin yerine getirilmesi vs. kahraman›n
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yard›mc›s›n›n faaliyet alan›na girmektedir.(Levi-Strauss1985:16)
Morfolojik araﬂt›rma ekolünün esas
görevi metinde hâdiselerin geliﬂmesine
yard›mc› olabilecek fonksiyonlar› ortaya
ç›karmak, bu fonksiyonlar›n karﬂ›l›kl›
iliﬂkilerini ö¤renmektir. Morfolojik ekol
taraftarlar›n›n düﬂüncelerine göre kahramanlar›n, yard›mc›lar›n ve düﬂmanlar›n fonksiyonu, masallarda ve mitlerde
olaylar›n yönünü ve çekirde¤ini oluﬂturur. C.Bremond onlar› halk edebiyat›n›n
ve folklorun atomu olarak adland›r›r. ﬁu
hâlde C.Bremond, Propp’un ﬂemas›n›
dikkati çekecek derecede geniﬂletmiﬂ
olur. O, fonksiyonlar› iki bölüme ay›r›r:
“iyileﬂtirme” ve “kötüleﬂtirme”. Masallardaki, efsanelerdeki veya mitlerdeki
tipler iki cepheye ayr›lm›ﬂ olur. Bu durumda birisi için “iyileﬂme” ile biten durum, di¤eri için “kötüleﬂme” ile sonuçlanm›ﬂ olur. (Lotman, 1977:16) Morfolojik ekolün taraftarlar›n›n tahlilleri sintagmatik plânda yap›ld›¤› için bu metotla çal›ﬂan bilim adamlar› masallar›n veya mitlerin (geniﬂ anlamda ise halk edebiyat› türlerinin hepsinin) gramerini
oluﬂturmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r C.Levi-Strauss, Propp’un metodunu semantikadan
uzak, ﬂekil gibi de¤erlendirmiﬂ ve kendi
metodu ile folklorun semantikas›n› oluﬂturma¤a çal›ﬂm›ﬂt›r. Rusya’da bu metot
eskimiﬂ olmas›na ra¤men Türkiye’de
Propp metodu ile masallar›n veya destanlar›n incelenmesi ﬂimdi de yap›lmaktad›r.
Morfolojik metotla inceleme herhangi bir ilmî araﬂt›rman›n esas›n› oluﬂturmaktad›r. Do¤ru morfolojik tahlil tarihi ö¤renmenin baﬂlang›c› say›labilir.
2.2. Halk edebiyat›n›n ve eski kültür miraslar›n›n araﬂt›r›lmas›nda yap›sal-antropolojik veya yap›sal-semiotik
metot önemli bir rol üstlenmiﬂtir. Bu
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ekolün kurucular› ve taraftarlar› (C.Levi-Strauss, A.Greimas vb.) özellikle mite
ve masallara umum-kültür sisteminin
ayr›lmaz k›sm› olarak bakt›klar› hâlde,
halk edebiyat› türlerinin ba¤›ms›zl›¤›na
dikkat etmemiﬂlerdir. Genel itibarla yap›sal araﬂt›rman›n ünlü isimlerinden
olan C.Levi-Strauss’un eserlerinde bile
mitle masal›n, efsane ile mitin aras›nda
hiçbir s›n›r koyulmam›ﬂt›r.3 Bunun en
büyük nedeni araﬂt›r›c›n›n tür özelliklerine de¤il, kültür olaylar›na daha çok
dikkat etmesi ile izâh edilmelidir.
Yap›sal-antropolojik ekol, baﬂta
C.Levi-Strauss olmakla beraber, derlenmiﬂ ve yay›nlanm›ﬂ dünya folklor örneklerine istinaden herhangi bir türün yap›s›n› oluﬂturan, semantik de¤er taﬂ›yan
elemanlar› araﬂt›rmakla yap›n›n eski
medeniyet ürünlerinde düﬂünce d›ﬂ› oldu¤u kanaatine varm›ﬂlard›r. C.LeviStrauss sonraki eserlerinde düﬂünce d›ﬂ›
yap›dan ç›karak masal›, miti, efsaneyi
oluﬂturan kolektif ﬂuurun mekanizmas›n› tayin etmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. O, arkaik
toplumlar için karakteristik olan mitolojik ﬂuurdan, evlenme ve akrabal›k sistemlerinden yararlanarak insan›n tefekkürünü ö¤renmeye çal›ﬂt›. Bu ekolün ünlü isimlerinden biri olan A.Greimas
V.Propp’un ve C.Levi-Strauss’un teorilerini sentez ederek halk edebiyat›n›n tahkiye türlerinin sintagmatik (iﬂaretin di¤er iﬂarete münasebetini ortaya ç›kartmak) ve paradigmatik (iﬂaretin, ondan
yararlanan kolektif iliﬂkisini ortaya ç›kartmak) plânda araﬂt›rma yöntemlerini
birleﬂtirmeye çal›ﬂt›. Propp’un masallarda aç›¤a ç›kartt›¤› fonksiyonlar› ikili
karﬂ›laﬂt›rmalar ad› alt›nda birleﬂtirmekle A.Greimas halk edebiyat› türlerinin semantik yap›s›n› hiyerarﬂik plânda
incelemeye baﬂlad›. (Greimas, 1966:194)
Böylelikle yap›sal-antropolojik veya
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yap›sal-semiotik ekolün bilim adamlar›
için esas meseleyi masallar›n, mitlerin
ve halk edebiyat›n›n di¤er türlerinin anlam› ve onlar›n paradigmatik tahlili
oluﬂturmaktad›r. Bu ekolün taraftarlar›
etnografyay›, etnolojiyi, mitolojiyi ve
halk edebiyat›n› içine alabilecek büyük
kültür modelleri oluﬂturmay› hedef olarak belirlemiﬂlerdi ve yapt›klar› araﬂt›rmalarla k›smen de olsa buna muvaffak
olabildiler. Bu ise folklor araﬂt›rmalar›nda yeni bir dönem idi.
2.3. Yap›sal araﬂt›rman›n terkip
k›sm› gibi, formeller hakk›ndaki teori de
önem taﬂ›maktad›r. Bu ekolü oluﬂturan
Harvard Üniversitesinin profesörleri
A.B.Lord ve C.H.Whitman’d›r. Fakat
1930’lu y›llarda M.Parry S›rp destanlar›n› araﬂt›r›rken ilk kez formellere dikkat çekmiﬂtir. Buna göre, formel ekole
veya teoriye Parry ve Lord ekolü de denmektedir. M.Parry’den bir süre sonra
A.Lord, Homeros’un ‹lyada ve Odysse gibi iki büyük destan yazmas›n› ve bu destanlar› ezbere bilmesinin sebebini epik
formellere ba¤lad›. Epik formel veya bazen denildi¤i gibi epik kliﬂe her bir eserin kompozisyon unsuru olup poetik yap›n›n mikro ve makro eleman›n› oluﬂturmaktad›r. Bu eleman epik ﬂiirin ritmik
aletleri rolünü üstlenmektedir. Epik formel, epik gramerin eleman›d›r. Bu, t›pk›
bir fiille ifâde edilen yüklemin çevresinde birkaç gramer unsurlar›n›n yer almas›na benzemektedir. (Zemlyanova,
1975:142) Epik ﬂiirin yap›lmas›n› bir çocu¤un dilin gramer formellerini tekrarlamakla ö¤renmesine de benzetmektedirler. K›sacas› halk edebiyat›n›n bütün
türleri, özellikle destanlar, masallar, maniler, türküler, tekerlemeler, atasözleri
epik gramerin öze¤ini oluﬂturan haz›r
epik formellerin bu veya baﬂka ﬂekilde
tekrarlanmas› ile yap›lm›ﬂt›r. Formel bir
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grup kelimelerin mütemadi olarak ayn›
ﬂiir ölçüsünde tekrarlanmas›, herhangi
bir fikri ortaya koymak içindir. (Lord,
1960:33)
Bu teoriyi daha da geliﬂtirenler
(Th.Sebeok, R.Jacobson, W.Whallon, Roﬂiyanu vb.) formele ﬂöyle bir tan›m getirdiler. Formel bir ﬂiir ölçüsünde zaruri bir
fikri, ani bir düﬂünceyi ifâde etmek için
muntazam olarak kullan›lan kelime grubudur. Formel ekol, halk edebiyat› için
karakteristik olan irticalen oluﬂturmay›
dolayl› da olsa inkâr etmektedir. Oysa
improvize (söyleyicinin aniden metne
müdahale etmesi, kendinden zamana ve
mekana göre birtak›m ﬂeyler ilâve etmesi) halk edebiyat›nda önemli bir hâdisedir. E¤er formele bu söylenenleri de ilâve
edersek, o zaman improvize ve formel
birbirini tamamlayan kategoriler olmuﬂ
say›l›r. Son olarak, mevcut ilmî literatüre dayanarak epik formelleri üç prensip
üzere tasnif edebiliriz:
I. Sintagmatik prensip: (epik metin
boyunca mevkiye ba¤l› olarak formel
tasnifini göz önünde tutarak). Epik metin-formel üç gruba ayr›l›r: a) Baﬂlang›ç,
b) geçit ve c) sonuç formelleri.
II. Semantik prensip: Aﬂa¤›daki
grup ve yar›m gruplara bölünür: 1. Ritüel formeller, a) dü¤ün, b) yas, c) hediye
verme, d) mevsim vs. 2. Savaﬂ formelleri, a) yola ç›kma, b) savaﬂ, c) zafer, d) giyim, e) silah. 3. Kütlevî sahne formelleri.
4. Övme formelleri. 5. Dua formelleri. 6.
Maiﬂet formelleri. 7. Do¤aya münasebet
formelleri. 8. Ak›ll› kelâmlar vs.
III. Dilcilik prensibi: Burada epik
metnin formelleri dil unsurlar› esas›nda
tasnif edilmektedir. Buraya aﬂa¤›daki
gruplar dâhildir: 1. Söz formelleri (metafora). 2. K›yaslama formelleri. 3. Birleﬂik
kelime formelleri (bediî s›fat). 4. Cümle
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formelleri. 5. Metin formelleri, dialog, tirada vs. (Veliyev, 1989:78-80)
2.4. Psikanaliz ekolünün üyeleri
(E.Fromm vb.) teorilerinin esas›n› oluﬂturan konseplerin ço¤unu psikanalizin
kurucusu S.Freud’dan alm›ﬂlard›r.
(Zemlyanova, 1975:42-48) S.Freud’a göre
rüya tabirinde oldu¤u gibi folklor irrasyonalizminde de tesadüfler ve mant›ks›zl›k hüküm sürmektedir. Bu durumda,
fertler özgürlük kazanm›ﬂ oluyor. (Zemylanova, 1975:48) Freud’un yorumunda
masaldaki kurt, yaln›z kahraman› k›s›rlaﬂt›rmakla korku oluﬂturan “intikamc›
ata” simgesine de¤il, hem de atan›n
önünde infantil (vücudun fiziksel ve psikolojik aç›dan geliﬂmemesi) korku hissi
geçiren ve herkes için umumî olan kolektif ﬂuurun sembolik eleman› karakteri
taﬂ›yan “Edip kompleksine” çevrilmektedir.
Psikanaliz ekolünün di¤er bir kolunu S. Freud’un talebesi C.Jung oluﬂturmuﬂtur. Jung’un ortaya atm›ﬂ oldu¤u bu
teoriye göre arﬂetip, metnin mazmun yap›s›na göre de¤il, ﬂekline göre belirlenir.
C.Jung, eserlerinde tekrar tekrar bu konuya dönerek belirtmekteydi: “Yine de
hatal› bir görüﬂle karﬂ›laﬂ›yorum, güya
arﬂetip, metnin mazmunu ile belirlenir
ve kendisinde ﬂuur alt› fikirleri tasavvur
ettirir.” (Jung, 1959:79) Arﬂetip edebilikle ilgisi olmayan ve metnin dâhilî yap›s›n›n tek eleman› olup türeme fonksiyonuna sahip bir kategoridir. Bu iddia, sonradan C.Levi-Strauss ve di¤er strüktüralistler taraf›ndan halk edebiyat› ve antropoloji alan›nda kabul görerek daha da
geliﬂtirilmiﬂtir.
S.Freud’a ve k›smen de Jung’a dayanan psikanaliz ekolünün taraftarlar›,
insan psikolojisine dayanmakla ikili karﬂ›laﬂmalar›n nedenlerini aç›klamay›
amaç edinmiﬂlerdi. Onlara göre herhan-
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gi bir halk edebiyat› metni insan psikolojisinin aynas› niteli¤indedir. Bu nedenle
de psikanalistler metinde karﬂ›laﬂt›klar›
herhangi bir unsuru soyutlaﬂt›r›p simgeleﬂtiriyorlar. ﬁunu da belirtelim ki, simgeleﬂtirme yap›sal-semiotik metodun en
esas unsurlar›ndan biridir. Psikanaliz
araﬂt›rma metodunun en çok yay›ld›¤›
bölge bat› ülkeleri, esasen de Fransa’d›r.
Bu ekolün zararl› yönlerinden biri, her
bir metni ﬂuuralt› olaylar›n›n iﬂareti gibi
görmesidir.
2.5. XX. yy.da ortaya ç›km›ﬂ ve esasen Amerika’da yayg›n olan ekollerden
biri de pragmatik diye adland›r›lan ve
baz› yönleri ile morfoloji ekolüyle ayniyet oluﬂturan bir ekoldür. Pragmatik
ekolün taraftarlar› (A.Dundes, BenAmos Hendriche vb.) kendi araﬂt›rma
metodu unsurlar›n›n ço¤unu yap›salmorfolojik ekolün kurucusu olan
V.Ya.Propp’tan
alm›ﬂlard›r.
Hatta
A.Dundes kitab›nda Amerika aborijenlerinin masallar›n›, mitik hikayelerini,
türkülerini yap›sal-tipolojik aç›dan ö¤renirken V.Y.Propp’un “Masallar›n Morfolojisi” kitab›na baﬂvurur, baz› metodolojik verilerde Propp’a ba¤lan›r. (Dundes,
1965) Pragmatik ekolün baﬂl›ca özelli¤i
dilin felsefesine dayanarak metnin yap›l›ﬂ kurallar›n› ve nedenlerini aç›¤a ç›kartmakt›r. Pragmatiklerin karﬂ›s›nda
duran baﬂl›ca görev halk edebiyat› türlerinin tabiat›n› inceleyerek metnin yararl›l›k (veya yarars›zl›k) derecesini ö¤renmektir.
2.6. Gerekli literatürün olmamas›
dolay›s›yla Avrupa’da ve Amerika’da
araﬂt›r›c›lar› bulunan retorik veya mant›ksal tahkiye ekolü hakk›nda birkaç kelime söylemekle yetinece¤iz. Retorik
ekol (Jenette, R.Bart) metnin tahkiyesini, esteti¤in veya estetik kategorinin objesi gibi ö¤renir. Bu durumda bu ekolün

Millî Folklor

Y›l: 15 Say›: 57
taraftarlar›n› mitin veya masal›n direkt
vazifesi de¤il, sanatta, k›smen de kültürde fonksiyonu ilgilendirir. Retorik ekol
taraftarlar›n›n baﬂl›ca amac› folklor
metninin mant›ksal gramerini oluﬂturmakla sanat›n (edebi sanatlar›n da) yaﬂam mekanizmas›n› aç›kl›¤a kavuﬂturmakt›r.
2.7. Yap›sal-semantik araﬂt›rma
metoduna tamam›yla uymasa da folklor
metinlerinin sistemli tahlil metodu (Gatsak, Meletinskiy vb.) son otuz y›lda, özellikle geçmiﬂ Sovyetler Birli¤i’nde geliﬂmiﬂtir. Folklor serisinden ç›kan kitaplar
bunun somut bir kan›t›d›r. Sistemli tahlil metodu halk edebiyat› türlerinin yap›s› ile edebi sanatlar›n yap›s›n› beraber
araﬂt›rmakla bütün hakk›nda bilgi elde
etmeye çal›ﬂ›r. Sistemli tahlilde metni
oluﬂturan parçalar de¤il de, parçalar›n
birbiri ile iliﬂkisi ve bu iliﬂkinin türün
yap›s› ile ne gibi ba¤lant›s› oldu¤u ö¤renilir. Yani herhangi bir metinin yap›s›
di¤er daha üstün ve yayg›n bir yap›n›n
(tür özelli¤inin) küçük modelidir. ﬁu hâlde araﬂt›r›lan metnin yap›s› tek parçal›
metin olarak de¤erlendirildi¤i için sistemli tahlil metodu da metnin bir parças›n›n incelenmesinin do¤ru olmad›¤› fikrini ortaya koymuﬂ oluyor. (Nigmatullina, 1976:12-12) Bunun yan› s›ra her bir
türün folklorik ortamda daha iyi anlaﬂ›ld›¤›, fonksiyonunun, rolünün daha aç›k
belirlenmiﬂ oldu¤u bilinir. Meselâ sistemli tahlil metoduna göre masallar›n
fantezi özelli¤i, mitte, efsanede de vard›r. Ancak masallardaki belirgin fantezi
özelli¤i bütüne bak›ld›¤›nda ortaya ç›kar, yani d›ﬂ görünüﬂte fark edilmeyen
özellikler folklor türlerinin tipolojik ve
bütünüyle araﬂt›r›lmas› sonunda meydana ç›kar. Ayn› ﬂekilde her bir eserin poetikas› da bütüne oranla ayd›nl›¤a kavuﬂur.

Millî Folklor

3.0. Folklor Metinlerinin ‹ncelenme Unsurlar›.
Herhangi bir metnin yap›s›n› ve semanti¤ini düzgün inceleme derecesi daha çok as›l veya ilkel olarak adland›rabilece¤imiz kompozisyon elemanlar›n›n ortaya ç›kar›lmas› ile karakterize edilmektedir. XX. yy.›n baﬂlar›ndan itibaren folklor veya halk edebiyat› uzmanlar›, sözlü
anonim edebiyat›n çekirde¤ini oluﬂturan
en küçük inceleme unsurlar›n› bulmaya
çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bu aray›ﬂ ﬂimdi de devam
etmektedir. Halk edebiyat› ve halk bilimi, pratik de¤ere sahip geleneksel s›n›fland›rmadan (Müller, Vundt, Aarne, Veselovskiy) tutun da ça¤daﬂ yap›sal-semiotik metodun verilerine dayanarak ortaya ç›kar›lan en küçük unsurlara kadar,
uzun ve zorlu bir yol geçirmiﬂtir. Ancak
bugün bu çekirdeklerden birço¤unun anlam›n›n de¤iﬂti¤ini söylemekte yarar
vard›r. Halk bilimcilerinin ve edebiyatç›lar›n›n teklif ettikleri basit, bölünmez
metin elemanlar›n› aﬂa¤›daki ﬂemada ﬂu
ﬂekilde gösterebiliriz.
Baz› temel anlay›ﬂlar hakk›nda k›saca ﬂunlar› söylemek mümkündür. Tip,
metnin yap›s› ile ilgili olmay›p, daha çok
metinde mevcut olan ve herhangi bir cemiyet için karakteristik say›lan umumîleﬂmiﬂ insanlard›r. Bu anlamda metinde
tip, tekrarlanan karakterlere göre belirlenmektedir. Tip anlay›ﬂ› folklorun bütün türleri için, özellikle de mitler için
geçerli olmayabilir.
Tipten farkl› olarak motif, metnin
küçük kompozisyon eleman› olup formel
olarak mazmunu belirtmektedir. Motifler uluslararas› seyyar tahkiye unsuru
olup dilcilikte fonotiplerle k›yaslanabilir.
Bu anlamda motiflerin çok varyantl› olmas› söz konusu olabilir.
Mifem ise metnin yap› eleman› olup
özne ile yüklem aras›ndaki iliﬂkilerden
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ﬁema 1. (Kronolojik de¤er)
En küçük unsurlar

‹lk kez kullanan

Kullan›ld›¤› y›l

Tip

A.Aarne (Fin bilim adam›)

1910

Fonksiyon

V.Prop (Rus bilim adam›)

1928

Motif

S.Thompson (Amerikan bilim adam›)

1932

Mifem

C.Levi-Strauss (Frans›z bilim adam›)

1955

Motivem

A.Dundes (Amerikan bilim adam›)

1962

Diada

C.Breteau (Frans›z bilim adam›)

1968

Term

P.Maranda, E.Köngäs Maranda

1972

(Amerikan bilim adamlar›)
ﬁema 2. (K›yaslay›c› nitelik)
Metnin en küçük unsurlar›

Ne ö¤retiyor

Tip=Motif

Tahkiyede motif veya tiplerin tekrarlanmas›n›

Fonksiyon=Motivem

Metindeki insanlar›n faaliyetini
içeren fonksiyonlar›

Fonksiyon=Mifem=Term

Metinde yer alan tiplerin faaliyetinden yola
ç›karak tek yönlü ve çok yönlü kategoriyi

ibârettir ve folklor ﬂuurunun ikili karﬂ›laﬂmalardan ibâret olmas›na dayan›r.
Her bir mifem konfilikti çözmek için birer anahtar rolünde görülmektedir.
Fonksiyon ve motivem, ilmî literatürde hemen hemen ayn› anlamda kullan›ld›¤›ndan metinde var olan tipleri
umumî bir grupta birleﬂtirmektedir.
Fonksiyonda esas mesele anlam bildiren
tipler de¤il, türü oluﬂturan olaylar ve hareketlerdir. Bütün kahramanlar, kahramanlar›n yard›mc›lar› ve düﬂman unsurlar› en karakteristik ve tipik hususiyetlerine göre grupland›r›labilir.
Term de baz› yönleri ile fonksiyona
benzemektedir. Ancak bunlar›n aras›ndaki esasl› fark termlerin varyantl› oldu¤u hâlde, fonksiyonlar›n statik olmas›d›r. Demek ki, metinde bir varyant›n termi di¤er bir varyant›n termi ile de¤iﬂtirilebildi¤i hâlde, yine de ayn› fonksiyonu
yerine getirmekle yükümlü oluyor. Term
cinsiyeti, yaﬂ›, sosyal statüyü tayin eder.
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Termler, sosyal-tarihî metinlerde sembol
rolündedirler. Daha geniﬂ anlamda
termler, sihirli ajan, dramatik tip, kozmografik simge vs. rolünü üstlenebilir.
Bütün bu cihetleri göz önünde bulundurdu¤umuzda ﬂöyle diyebiliriz: Termler,
metnin di¤er küçük unsurlar›ndan farkl› olarak daha geniﬂ kullan›lma alan›na
sahiptirler.
Metnin bu küçük elemanlar›n›n
tahlili bir kez daha onlar›n aras›nda uygun ve benzeri yönlerin oldu¤unu gösterdi.
4.0. Yap›sal Araﬂt›rman›n (Yap›sal-Tipolojik ve Yap›sal-Semiotik)
Tatbik Prensipleri
XX. yy.›n ortalar›ndan itibaren Bat›
ülkelerinde geniﬂ ﬂekilde araﬂt›rmaya
konulan yap›sal (ayn› zamanda yap›saltipolojik ve yap›sal-semiotik) metot ça¤daﬂ halk bilimi ve edebiyat› karﬂ›s›nda
büyük ufuklar açm›ﬂt›r. ﬁu durumda,
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her bir folklor metninin incelenmesinde
sonuç olarak ﬂunlar› söyleyebiliriz:
a) Halk edebiyat›n›n herhangi bir
türünde yap›sal kompozisyon aç›s›ndan
kesin olarak de¤er kazanm›ﬂ esas (constructif) elemanlar› yard›mc› (fakültatif)
elemanlardan ay›rmak lâz›md›r. Esas
elemanlar metinde yönlendirici oldu¤u
hâlde, yard›mc› veya ikinci dereceli elemanlar böyle bir yap›ya sahip de¤ildirler.
b) Umumî benzer elemanlar daha
çok tekrarlanan ve hem akraba hem de
akraba olmayan halklarda, hatta yak›n
kültürel-ekonomik iliﬂkileri olmayan
halklarda bile mevcuttur. Özel nitelikli
unsurlara bilindi¤i gibi yaln›z bir halk›n,
bir yörenin, bir etnik grubun halk edebiyat› ürünlerinde rastlanmaktad›r. Bu tip
elemanlar akraba olan halklar›n folklorunda dahi ortak olmayabilir. Özel nitelikli elemanlar halk›n millî hususiyetleri
ile ilgilidir. ﬁunu da belirtmek lâz›md›r
ki, özel nitelikli elemanlar, etnosun veya
etnik gruplar›n umumî de¤erli elemanlar›na göre sonraki devrin mahsulleridir.
c) Yap›sal araﬂt›rma (yap›sal-tipolojik, yap›sal-semiotik) metodunu, birtak›m önerileri göz önünde (halk edebiyat›n› ﬂemalaﬂt›rmadan, formel yönlerini
abartmadan, matematikleﬂtirmeden)
bulundurarak halk edebiyat›n›n bütün
türlerine ve ritüel-mit araﬂt›rmalar›na
tatbik etmek mümkündür.
5.0. Yap›sal Metodlar›n Kullan›lmas› Konusunda Baz› Öneriler
ﬁunu özellikle kaydetmek gerekir
ki, milli bünyesi, yay›lma co¤rafyas›, yaﬂam tarz›, tarihi geliﬂme süreci ve psikolojisi ile farkl›l›k oluﬂturan Türklerin
folkloru di¤er yerleﬂik halklar›n folklorundan ayr›lmaktad›r. XX.yy.da dünyada geliﬂen, yukar›da belirtti¤imiz bu me-
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totlara son derece dikkatli yaklaﬂmak
gerekir. Bu metotlardan herhangi birinin kay›ts›z-ﬂarts›z tatbiki araﬂt›r›c›y›
yanl›ﬂ sonuçlara götürebilir. Bu korku
ayn› ﬂekilde klâsik Divân Edebiyat› ve
ça¤daﬂ yaz›l› edebiyata uygulanan metodun halk edebiyat›na tatbiki için de geçerlidir. Divân Edebiyat›, t›pk› ça¤daﬂ
edebiyat gibi folklordan farkl› bir boyut
üzerinde geliﬂmiﬂ, spesifik kurallar›,
fonksiyonu ve özel yöntemleri olan bir
edebi hâdisedir. Klâsik edebiyat›n edebi
sanat anlay›ﬂ› (ayn› ﬂekilde ça¤daﬂ edebiyat›n) da halk edebiyat›na tatbik edilemez, tatbik edilirse folklor metnini anlamakta olumsuz sonuçlar do¤abilir.
ﬁu hâlde en do¤ru yol Türklerin
halk edebiyatlar›n›n kendi tabiat›na uygun araﬂt›rma metodunun geliﬂtirilmesi
olarak görülmektedir. Ne yaz›k ki, bu konuda ﬂimdiye kadar bir ﬂey yap›lmam›ﬂt›r. Bunun baﬂl›ca sebebi, Türk dünyas›nda folklor çal›ﬂmalar›n›n koordine
edilmemesi ve dünya folklor çal›ﬂmalar›n›n h›z›ndan çok geri kal›nmas›d›r. Elde
olan halk edebiyat› metinlerinin varyant
ve versiyonlar› ile birlikte akademik yay›n›n›n gerçekleﬂtirilmemesi, baz› metin
bilgilerinin ikinci elden al›nmas› (Sovyetler zaman›nda Altay-Sayan Türklerinin, Yakutlar›n folklor türlerinin bir k›sm› Rusça yay›nland›¤›ndan çal›ﬂma orijinalleri üzerinde de¤il tercüme üzerinde
yap›lmaktayd›. Sovyetler Birli¤i da¤›ld›ktan sonra da Türkiye’de bilgiler daha
çok tercüme edilen metinlerden elde
edilmeye baﬂland›.) ve baz› metinlerin de
üzerinde “ameliyat”›n yap›lmas› (Sovyetler döneminde ideolojik, siyasi nedenlerden bir tak›m unsurlar›n, özellikle diniirfani unsurlar›n metinden ç›kar›lmas›
vs.) folklorun özel teorisinin ve araﬂt›rma metodunun olmamas›na neden olan
di¤er bir etkendir. Her hâlde Türk folklo-
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runa özgü araﬂt›rma metodunun oluﬂturulmas› bugün çözülmesi zorunlu olan
esas meseledir.
NOTLAR
1
Vicaire’e göre halk edebiyat›nda evrensellik
de¤il, millilik hakimdir.
2
E. M. Meletinskiy, makele ve kitaplar›nda
yap›sal metodun yönlerini derinden incelemiﬂtir ve
bu metodu araﬂt›rmalar›nda baﬂar›yla tatbik etmektedir.
3
Levi-Strauss dört ciltlik büyük eserinde mitle masal, mitle efsane aras›nda fark göstermemiﬂtir,
(Levi-Strauss, 1964-1971).
KAYNAKLAR
Engelgard B.M. Formaln›y Metod v ‹stori Literatur›, Leningrad, 1927
Maranda P, Maranda Köngäs E. Strukturn›e
Modeli v Folklore, Zarubejn›e ‹ssledovaniya po Semiotike Folklora. Moskva, 1985
Vicaire G. Etude sur la Poesie Populaire. Legendes et Traditions, Paris, 1902
Pomerantseva E.V. Etniçeskiye Funktsi Ustnoy Proz› Narodov Povoljya, Otrajeniye Mejetniçeskih Protsesov v Ustnoy Proze, Moskva, 1979
Putilov B.N. Metodologiya Sravnitelno-‹storiçeskogo ‹zuçeniya Folklora, Leningrad, 1976
Lieraturn›y Ensiklopediçeskiy Slovar, Moskva, 1987
Trud› po Znakov›m Sistemam. v›p.1-16, Tartu,
1964-1983
Stepanov Yu.S. Semiotika, Moskva, 1971
Meletinskiy E.M. K Voprosu o Primeneni
Strukturno-Semiotiçeskogo Metoda v Folkloristike,
Semiotika i ‹skustvometriye, Moskva, 1972
Meletinskiy E.M. Strukturno-Tipologiçeskoe
‹zuçeniye Skazki, V.Ya.Prop, Morfologiya Skazki,
Moskva, 1969 Meletinskiy E.M. K.Levi-Stros i
Strukturnaya Tipologiya Mifa, Vopros› Filosofi, No:
7, Moskva, 1970 Meletinskiy E.M. Mifologiçeskiye

38

Teori XX veka na Zapade, Vopros› Filosofi, No: 7,
Moskva, 1971
Meletinskiy E.M., Neklyudov S.Yu., Hovik
E.S., Segal D.M., Problema Strukturnogo Opisaniya
Volﬂebnoy Skazki, Trud› po Znakov›m Sistemam, IV
v›p. 236, Tartu, 1969
Demers J., Ganvin L., Cambrou M. Quand le
Contes se Costitue en Objet (s), Litterature, Nu: 45,
Paris, 1982
Levi-Strauss C. Struktura i Forma, Zarubejn›ye ‹sledovaniya po Semiotike Folklora, Moskva,
1985
Lotman Yu.M. Vstupitelnaya Statya, Semiotika i ‹skustvometriya, Moskva, 1977
Levi-Strauss C. Mythologiques: 1. Le Cru et le
Cuit, Paris, 1964
Levi-Strauss C. Mythologiques: 2. Du Miel
aux Cendres, Paris, 1966
Levi-Strauss C. Mythologiques: 3. L’origine
des Manieres de Table, Paris, 1968
Levi-Strauss C. Mythologiques: 4. L’homme
nu. Paris, 1971
Greimas A.J. Semantique Structural. Recherche du Methode, Paris, 1966
Zemlyanova L.M. Sovremennaya Amerikanskaya Folkloristika, Moskva, 1975
Lord A.B. The Singer of Tales. Cambridge,
Massachusetts, Harvard University Press, 1960
Veliyev K. Lingvistik Poetikaya Giriﬂ, Bakü,
1989, 78-80
Jung C.G. The Archetypes and the Collective
Unconscions, Collective Works, Vol. 9, London, 1959
Dundes A. The Study of Folklore, PrenticeHall, 1965
Bkz: Folklor: Poetiçeskaya Sistema, Moskva,
1977
Nigmatullina Y.G. Metodologiya Kompleksnogo ‹zuçeniya Hudojestvennogo Proizvedeniya, Kazan, 1976

Millî Folklor

