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Edebiyat ve antropoloji ile ilgilenen
halkbilimciler aras›ndaki uçurum, baﬂka
hiçbir yerde geleneksel sözlü kültürün
elemanlar›n›n performans›na ve ﬂekline
dair de¤erlendirmelerindeki kadar net
görülmez. Sözlü kültür ürünleri gelene¤e ba¤l› kal›narak geçirildi¤inden, geleneksel ö¤enin belirgin yap›s›na ö¤ede ortaya ç›kan çeﬂitlenmeleri ve bünyesindeki özü tart›ﬂmak maksad›yla ﬂeklin ve
da¤›l›m›n çözümlenmesi üzerine e¤itim
gören halkbilimci bakar. Antropolojist
ise, genellikle bu e¤itim ve hazdan yoksun oldu¤u için, daha çok geleneksel performans›n belirli bir grubun günlük yaﬂam›na ne kadar uydu¤uyla ilgilenir ya
da çeﬂitli performans ö¤elerinin kültürel
içeriklerine odaklan›r: bunu kendini en
çok ilgilendiren evrenbilim (kozmoloji),
de¤er yap›s›, aile sistemi ve di¤er kurumsal maddeleri aç›¤a ç›karmak için
yapar.
Estetisyenin bak›ﬂ aç›s›ndan, her
iki yaklaﬂ›m da geleneksel sözlü sanata
zarar vermektedir. Halkbilimci yap› ve
yay›l›m›na vurgu yaparak, malzemelerin içinde miras kalm›ﬂ düzenin güzelli¤ini ve enerjinin ifadesini gözden kaç›r›yor. Bu parçalar›n nas›l veya niçin etkili
ﬂekilde görev yapt›¤›na veya geleneksel
geçerli¤in içinde kald›¤›na dair bilgileri
halkbilimci bize nadiren sa¤lar. Öte yandan antropolojist, geleneksel ifadenin
*
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stilistik tamamlay›c›lar›n› ihmal ederek,
s›k s›k kültürel de¤eri, kültürel stille
iliﬂkilendirme hatas›na düﬂer ama e¤er
bahsedilen genel bilgileri sa¤larsa, iliﬂki
genellikle yal›t›lm›ﬂ bir ba¤lamda ortaya
ç›kar.(Çünkü onun ilgisi, araﬂt›rma alan› olan birkaç belirgin gruptur.)Böylece
halkbilimcinin alan› ﬂiddetli biçimde s›n›rlan›r.
Bu çeﬂitli görüﬂ noktalar›n›n s›n›rl›l›¤›; belki de geçmiﬂte kullan›lan estetik
yaklaﬂ›mlar›n tamam› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha kolay ay›rt edilebilirler.Geleneksel ya da di¤er türden bir sanat çal›ﬂmas›na yaklaﬂman›n dört ana yolu vard›r. ‹lki; Sanatç›n›n ﬂekil veren elinin
önemi üzerinde durur, sanat iﬂini ve
onun seyirci üstündeki etkisini, iﬂi yapan›n veya yorumlayan›n elle yap›lan
enerjilerinin yan ürünü olarak görür. Bu
yaklaﬂ›m› biz en iyi Romantik eleﬂtiri yoluyla biliriz fakat bu en çok Freudcu sanat eleﬂtirmenleri taraf›ndan kullan›lm›ﬂt›r. ‹kincisi; Nesne olarak sanat çal›ﬂmas›n› merkeze al›r, onun sanatç›s›n›
ve dinleyicisini konu d›ﬂ›na iter.(En
az›ndan kritik anda) Bu yaklaﬂ›m, her
eseri kendi kendine yeter varl›klar olarak görür; bir eserin kendini oluﬂturduktan sonra art›k kendi kendini ifade edebilece¤ini vurgular ve kendi iç hususiyetleri ve kendi içindeki parçalarla iliﬂkisi bak›m›ndan analiz edilebilece¤ini

Roger D. Abrahams(1968) “Introductory Remarks to a Rhetorical Theory of Folklore” Journal of
American Folklore, 81.c, numb. 319, 320, 321, 322; 143-158 ss.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi Yüksek Lisans Ö¤rencisi

http://www.millifolklor.com

45

Millî Folklor, 2004, Y›l 16, Say› 63

söyler. Yeni Eleﬂtiri’nin uygulay›c›lar›
taraf›ndan takip edilen bir yaklaﬂ›md›.Yine de bu hareketin baﬂlang›c›ndan
çok önce kullan›lm›ﬂt›.(Mesela, dramatik
birliklerinin içeri¤ini formüle ederken
Aristotle kullanm›ﬂt›.) Üçüncü yaklaﬂ›m
ise; ‹lk olarak performans›n dinleyiciyi
nas›l etkiledi¤i ile ilgilenir. Yine Aristo
dönemlerinde, bu yaklaﬂ›m bir iﬂin cathartic etkisini incelerdi. Dördüncüsü;
Dinleyicinin performans› etkileyiﬂ ﬂeklinde odaklan›r. ‹cra eden sanatç› (performer) halk de¤erleri ve zevklerinden
onlar›n yükseliﬂine ve destekleniﬂ ﬂekline odaklanarak topluluklar›n nas›l etkilendi¤ini analiz eder. Baﬂka bir ifadeyle
ilk ikisinin daha özel ilgilerinin tersine
son iki yaklaﬂ›m,artistik iliﬂkide halk›n
do¤as›n› vurgular. Bu yüzden halk bak›ﬂ
aç›s›n› kullananlar popüler sanatlar›n
veya “belles lettres” in popüler görüﬂlerin
analizine yönelmiﬂlerdir.Mesela; popüler
kültür ve iletiﬂimlerdeki son çal›ﬂmalar
ile Father Ong, Marshall McLuhan ve
Reuel Denney sanata bu bak›ﬂ aç›s›yla
yaklaﬂm›ﬂlard›r.
Bu dört alternatif aç›s›ndan, antropolojist görüﬂlerinin ço¤u estetik alanda
oldu¤u için seyirci de¤erleriyle daha çok
ilgilenir. O, genellikle sembolik hareketin halk do¤as›yla ve belirli gruplardaki
ifade ile ya da halk de¤erleri ve resimlenmiﬂ uygulamalarla ilgilenir. Öte yandan halkbilimci, sanatç› veya dinleyiciden soyutlanm›ﬂ olarak daha do¤rudan
bir ﬂekilde sanat nesnesini merkez al›r.
“Kaynaklar ve Analoglar (Benzer veya
z›t örnekler)” ya da “Tarihi-Co¤rafi”
okullar zaman ve yer içinde tamamlay›c›
parçalar›n da¤›l›m› türünden nesnelerin
estetik etkileriyle çok fazla ilgilenmezler. Öte yandan son yap›salc› eleﬂtiri,
ö¤eleri bünyesel parçalar›n iliﬂkisi aç›s›ndan de¤erlendirdi¤i için yeni eleﬂtiri

46

ile do¤rudan uyum içindedir. Dramatik
veya dilbilimsel hareketin gelene¤ini,
genel veya özel bir grup içinde karﬂ›laﬂt›r›rken, genelin veya özelin estetik stilinde miras kalan beklentilerin kal›plardaki farkl›l›¤›na do¤ru yol al›rlar. Bu
yüzden geleneksel malzemeleri tutmak
için hem analitik hem önden kestirmeli
bir araç sa¤larlar.
Bunlar geleneksel sözlü performans›n analizi için mümkün olan tek yaklaﬂ›m de¤ildir.Asl›nda ihtiyaç duyulan ﬂey,
estetik performans›n her yönüne vurgu
yapacak bir metoddur: Performans, ö¤e
ve dinleyici. Böyle bir yaklaﬂ›m, halkbilimini kendi içeriksel çerçevesiyle gören
antropologlar taraf›ndan Fonksiyonalist
okulun sa¤lad›¤› görüﬂler çerçevesinde
kullan›lacakt›r. Ayr›ca son edebi eleﬂtirinin biçimsel anlay›ﬂ›n› do¤uran, edebiyata ve toplumun di¤er söylemsel ifadelerine yönelik konuﬂma sanat›n›n (retorik) içeri¤ini ikna sanat› olarak yeniden
canland›ran ve iknan›n özünün hem etkili ﬂekil hem de zorlayan performansta
yatt›¤›n› gören tam da böyle bir yaklaﬂ›m son dönem eleﬂtirmenleri taraf›ndan
keﬂfedilmiﬂtir.
Belki de bu metodun en önemli öncüsü Sigmund Freud’dur. “ﬁakalar ve
Onlar›n Bilinçsizlikle ‹liﬂkisi” adl› kitab›ndaki gibi. O, ﬂakalar›n, söylenmesi
gereken fakat toplum taraf›ndan genellikle yasaklanan ﬂeylerin daha ak›lc› bir
üslupla biçimlendirilerek söylenme ﬂekli
olarak görev yapt›¤›n› ifade eder.Bunu
yaparak, ﬂakay› yapan kiﬂi toplumu geçici olarak aldatabiliyor ve bu iﬂ içinde
kiﬂisel bir zevk tadabiliyor.Dahas›, e¤er
dinleyiciler ﬂakac›n›n bu ﬂekilde hareket
etmesini istemiyorlarsa, bunun gerçekleﬂmeyece¤ini vurguluyor.
Retorikal metodun en önemli ve sürekli savunucusu, Kenneth Burke olhttp://www.millifolklor.com
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muﬂtur. O, kelimelerin gücü oldu¤unu ve
memnuniyet üretimi kadar fikir ya da
hareket yolunun öne sürülmesi ile de
performans›n bir ikna yolu oldu¤unu bir
dizi çal›ﬂmas›nda göstermiﬂti. Kenneth
Burke göre; bütün dil, bir isimlendirme
iﬂidir. Bu isimlendirme bir duygu kontrolü yaratarak rahatl›k verir. Böylece bir
ﬂeyin ad›n› bilmek onu kaplayan sihirli
bir kontrol baﬂar›s› getirir ve bu kontrol,
basitçe etkileyebilmek için konuﬂmac›
taraf›ndan kullan›lan “isim”dir. Performans kendine güvenli oldukça daha yo¤un kiﬂisel bir güç boyutu kazan›r. Bu
yüzden performans daha artistik oldukça da sihirli söz miktar›n›n ortaya ç›k›ﬂ›
artar. Bu teorinin önemi bizim ayr›ﬂt›r›lm›ﬂ ö¤enin vazifesini ve ﬂeklini göz
önünde tutmam›za sebep oluﬂudur; biz,
kendili¤imizden sanat› icra edene, icrac›n›n yapt›¤› iﬂe ve iﬂin seyircideki etkisine bakar›z. “Durumlar” ve “stratejiler”
aras›nda ayr›mlar yapan Kenneth Burke; “Biz ﬂiiri ya da kendi bilinçlili¤i ile
seslendirilen herhangi bir ifadeyi durumlar›n çevrelenmesi için çeﬂitli stratejilerin benimsenmesi olarak düﬂünürüz.
Bu stratejiler, durumlar hakk›nda bir fikir oluﬂtururlar. Onlar›n yap›s›n› ve göze
çarpan içeriklerini adland›r›rlar. Onlara
ait özellikleri bar›nd›rarak isimlendirirler.”
I
Halkbiliminde anlat›m, sunili¤inden dolay› ilgiyi kendilerine toplayan geleneksel performans ö¤elerinden oluﬂmuﬂtur. Folklor ürünlerinin her bir parças› sanatl› ve suni olarak tertiplenmiﬂtir. Herhangi bir sanat ürünü ile malzemeler öyle bir kumanda edilir ki, bu sayede onlar uyumlu ve canl› görünür. Dahas›, halkbiliminde anlat›ma dayal› ö¤eler di¤er deneyim modellerinden ayr›l›r
çünkü onlar “performans” denilen bu al›http://www.millifolklor.com

ﬂ›lm›ﬂ hareket ve düzenlenmiﬂ özel türden hayata geçmiﬂlerdir. Hem ﬂekil hem
de performans; anlat›m›n suni do¤as›n›
vurgular.
Bir gelene¤in ya da türün tam analizi, hem ö¤enin hem de performans›n
düzenlenmiﬂ elementlerinin çal›ﬂmas›n›
gerektirir. Halkbilimciler ve antropologlar taraf›ndan yap›lan son baraj çal›ﬂmalar›nda, gelenek yap›lar›n›n türü performans ba¤lam›n›n d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur.
Böylece “yap›sal” analiz, organizasyonun
artistik kalitesine ya da nesnenin anlat›mdaki baﬂar›l› etkisine fazla dikkat etmeksizin, dikkati yap›n›n dramatik
prensiplerine ve dilbilimine yönlendirmiﬂtir. Di¤er ifadeyle, geleneklerin ve
bunlara ait tarzlar›n sadece bir yönü yap›salc›lar taraf›ndan araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Öte yandan, bu araﬂt›rmac›lardan
biri olan Alan Dundes, geleneksel organizasyonu bak›m›ndan performans boyutunun benzer ﬂekilde analiz edilmeye
uygun oldu¤unu kaydetmiﬂ ve “ba¤lam›n yap›s›” dedi¤i ﬂeye yönelmiﬂtir.
Dégh, Cowley ve Finnegan’›n yapt›¤› gelenekleri belirli kültürler içinde analiz
etme iﬂi, son dönemin özellikle vurgulanmaya de¤er çal›ﬂmalar›ndand›r. “ba¤lam›n yap›s›”n›n incelenmesi; iliﬂki, zaman, yer ve duruma göre de¤iﬂti¤i için,
kat›l›mc›lar aras›ndaki sanatç›lar ve
gözlemciler de estetik aç›dan bir iliﬂki
analizi kurmaya çal›ﬂ›rlar.Böylece performans›n etkin boyutunun daha kapsaml› anlaﬂ›lmas› sa¤lan›r. Dilbilim,
dramatik organizasyon ve sanatç›(performer)n›n, grubun kalan k›sm›yla iliﬂkisine ba¤l› olarak geleneksel yap›n›n
her ö¤esi anlaml› bir ﬂekilde tart›ﬂ›labilir. Asl›nda, bir ö¤enin ve bunun var oldu¤u gelene¤in anlaﬂ›lmas› bütün bu stilistik ö¤elerin birbirlerine ba¤lanmas›yla baﬂlar. Fikirlerin ve tutumlar›n mem-
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nunluk, güzellik ve yap› üretecek ﬂekilde
nas›l oluﬂtu¤unu kavramak yeterli de¤ildir.Fonksiyon (iﬂlev), ﬂekil ve kullan›ﬂ
aras›ndaki iliﬂkiler eﬂit derecede ehemmiyetlidir.
Stilistik s›ralaman›n seviyeleri ile
sözel kültürün tüm unsurlar› aras›nda,
bir tart›ﬂma ve ikna arac› olmadan herhangi bir iliﬂki kurulamaz. Tart›ﬂma ve
ikna araçlar› dinleyiciyi etkilemeye çal›ﬂan sanatç› taraf›ndan kullan›l›r. O, tart›ﬂmas›n› geleneksel tarzda ﬂekillendirir
ve bu ayn› zamanda onun tart›ﬂma tekni¤ini de gelenekselleﬂtirir. Üstelik o, e¤leniyormuﬂ gibi göründü¤ü zamanlarda
bile tart›ﬂ›r.
Retorikal yaklaﬂ›m, tart›ﬂma yönlerinin birbiriyle ilgilerinin nas›l oldu¤unu
göstermek için düzeyli olarak karﬂ›l›kl›
anlat›m tarz›n›n her yönüyle ilgilenir.
Her tart›ﬂman›n bir atak metodu, bir
stratejisi olmal›d›r. Ayr›ca her performans ö¤esinin derecesi stratejinin arac›na bir ﬂekilde katk›da bulunur. Konuﬂmac›n›n dinleyicisiyle alaka kurmas›n›
sa¤layan teknik sayesinde malzemelerin
(kelimeler, jestler, dramatik hareketler)
kullan›m›ndan kaynaklanan bir tepki,
iﬂiten taraf›ndan duygular›na kat›ld›¤›n›
gösteren bir söz bekler. Retorikal yaklaﬂ›m, bu sempatinin uyand›¤› estetik teknikleri temel al›r ama etki alan›nda eﬂit
vurguya yer vermekte ›srar eder. Stratejiyi analiz ederek, yap›lan ö¤e ile yapan›
ve dinleyeni birleﬂtirir.
Bu referans ﬂablonu bir kez kuruldu mu, sadece ö¤enin estetik kuruluﬂunu çal›ﬂmay› kolaylaﬂt›rmakla kalmaz,
ayn› zamanda sanatç› ve seyirci aras›ndaki kullan›m ve iliﬂki ﬂablonlar› da ba¤lant›l› olarak kolaylaﬂ›r. Problem, yap›
seviyelerinin etkin olarak nas›l birleﬂtirilece¤idir ve retorikal yaklaﬂ›m›n gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂt›¤› da budur. Perfor-

48

mans durumunda hem bir ö¤e hem de
bir etkinin varl›¤›n› farz eder ve “nas›l” ›
sormaya öncelik verir.
Retorikal yaklaﬂ›m, tart›ﬂma tekniklerini göz önünde tuttukça, bütün anlat›m›n etki etmek için tasarland›¤›n› ve
tasar›n›n biçim olarak basitçe keﬂfedilmesi gerekti¤ini düﬂünür. Halkbilimini,
geleneksel bir faaliyet oldu¤u için geleneksel olarak tart›ﬂ›r; Sosyal problemlerin yeniden tekrarlanmas› durumunda,
bu problemlerle baﬂa ç›kmak için geçmiﬂte geliﬂtirilmiﬂ tart›ﬂma ve ikna etme
tekniklerini kullan›r. Asl›nda, anlat›m›n
çok geleneksel do¤as›, gelenek merkezli
bir grupta iknan›n önemli tekniklerinden biridir. Halk anlat›s›na özellikle bir
türe ait problemlerin sald›rmas› grubun
varl›¤›n› tehdit eder.
...Folklor, uygunlu¤u sa¤lamak için
toplumda kabul edilmiﬂ olan kültürel
normlar› etkiler ve onun nesilden nesile
süreklili¤ini e¤itim ile sa¤lar ayr›ca kültürün hangi aﬂamada oldu¤unu göstermede ayna vazifesi görür...
Bu ›ﬂ›k alt›nda folklor, kültürün kal›c›l›¤›n› sa¤lamak için önemli bir mekanizmad›r. Folklor âdetleri ve gençlerde
ahlâki standartlar› mant›¤a yerleﬂtirmek için kullan›l›r. Ayr›ca, uygun davrand›¤›nda onu memnun etmek, gülerek
ya da eleﬂtirerek ceza vermek, kurumlar
ya da yasalar›n sorguland›¤› ve yetersiz
kald›¤› durumlarda her ﬂeyin oldu¤u gibi kabul edilmesini sa¤lamak ve günlük
yaﬂam›n “zorluklar›, eﬂitsizlikleri, adaletsizlikleri”nden bedelli bir kaç›ﬂ› ona
sa¤lamak için yetiﬂkinler taraf›ndan
kullan›l›r.
Bu durum; geçmiﬂte geliﬂtirilen ikna etme tekniklerini kullanan folklorun,
normal gidiﬂata ba¤l› kalmak için retorikal ifadeler içinde orta yolu çoktan geçmiﬂ kullan›m olan tart›ﬂma tekni¤i tarahttp://www.millifolklor.com
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f›ndan test edildi¤i anlam›na gelir. Bu
iknalar›n çal›ﬂmas›, yasama ile, adalet
ile, e¤itim ile,sosyal bask› uygulayarak,
anti-sosyal motiflerin toplumca onaylanm›ﬂ hareketi için imtiyaz sa¤lanmas›yla
gerçekleﬂir.
II
Retorikal amac›n ve ba¤lamsal yap›
boyutlar›n›n birbirine eklenmesi, folklorun dinamik nitelikleri üzerinde performanstaki herhangi bir vurguya izin verir. Bu nitelikleri, dilbilimsel ve dramatik yap›n›n tart›ﬂ›lmas› sonucu genellikle dinamik
ifadelerle aç›klamazlar. Yap›sal teknik; seslerin, motiflerin ya da fikirlerin
geliﬂimindeki tart›ﬂmay› içerir ama geliﬂim hareketten daha az dinamiktir. Asl›nda, halkbiliminin bir ö¤esinin en
önemli özelliklerinden biri harekettir.
Anlay›ﬂ, sadece bizim ö¤eyi bir varl›k/öz
olarak görmemizi de¤il, ayr›ca baﬂarmak
için bizim onu hissetmemiz gerekti¤ini
anlamam›z› sa¤lar. Bu sempatik (ya da
empatik) tepki parçan›n estetik yap›s›nda gizlidir ama sadece ö¤e uyguland›kça
ya da sergilendikçe etkisi ortaya ç›kar.
Sonuç olarak, etkiye en net bak›ﬂ›m›z sanatç› ve onun dinleyici aras›ndaki iliﬂkisi üzerine çal›ﬂt›¤›m›zda baﬂar›ya ulaﬂ›r.
Baﬂar›lacak bir parçan›n stratejisi için,
dinleyicinin sempatisi kazan›lmal›d›r.
Performansta, sanatç› ve ö¤e uyumlu bir
ﬂekilde bir araya gelmelidir. Ö¤e var olmal›d›r ve sanatç› onu nas›l kullanaca¤›n› bilmelidir – e¤er dinleyicinin ilgi ve
sempatisi yükseltilecekse, her ikisi de
eﬂit derecede önemlidir.
Bu, kesinlikle bizim tecrübenin do¤as›n› anlamaya kapal› oldu¤umuz bir
ö¤eden ve sanatç›ya sahip olmam›zdan
kaynaklan›r. Sanatç›, baﬂar› ne kadar
geçici olursa olsun, grup içinde bir çeﬂit
statü baﬂarmak için bir yandan sanat
http://www.millifolklor.com

yapar. Bu sebeple performans, her zaman varl›¤› oldu¤u küçük bir yolda günlük hayattaki güçlü¤ünün karﬂ›l›¤›n› veren sosyal draman›n aktif bir parças›d›r.
Öte yandan ö¤e, kendi içinde bir varl›¤a
sahiptir, çünkü o, herhangi bir say›daki
sanatç› taraf›ndan yeniden yap›land›r›labilir. Böylece kendi içindeki bir güçlü¤ü suni olarak telaffuz eder. Agonizm (›zd›rapç›l›k) dramatik yap›n›n göbe¤indedir.
Sosyal varl›¤›n çeliﬂen elementleri
ve bir sanat iﬂinin suni agonistik tamamlay›c›lar› aras›nda sezilebilen bir
iliﬂki vard›r. Birinin sosyal bir soruya
“cevap” olarak uyand›¤› fabl ve atasözleri gibi ﬂekillerde daha net ortaya ç›kar.
Dahas›, gözlenebilir sosyal anlaﬂmazl›klar aç›s›ndan pek çok geleneksel ifadelerde böyle suni olarak tarif edilen sanat, “gerçe¤i” karﬂ›l›kl› olarak yans›t›r
ve gösterir. Bu yüzden folklorun analizi,
etnografik detay içerir. Ama kültürel
gösterimin bu eleman›n› vurgulamak,
sempatik karﬂ›l›¤› sadece bir parça aç›klar, sadece birinin anlayabilece¤i bir u¤raﬂla di¤erinin kendili¤inden sempati
duyabilece¤i (anlay›ﬂ gösterebilece¤i) belli olan noktay› vurgular.
Sempatinin önemi, kültür paradoksunda bulunuyormuﬂ gibi görünüyor: Bu
sosyal uyum, grupta hissedilen düﬂmanl›klar (antagonizmler ) aç›s›ndan tam
anlam›yla sezilebilir. Toplum, sosyalleﬂmiﬂ oldu¤u kadar sosyalleﬂmemiﬂ güçlerin dengesiyle de oluﬂmuﬂtur. Üyelik, sadece beraberlik ve “yasa”ya uyumla de¤il, ayr›ca ben merkezcilik ve düﬂmanl›¤›n kültürel olarak onaylanm›ﬂ ifadeleri
ile de söylenmiﬂ ve korunmuﬂtur. Hayatta oldu¤u kadar sanatta da, sempati
önemli bir arabulucu güçtür. Birinin,
kendisini baﬂkas›n›n yerine hayal etme
kabiliyetiyle, mücadele etmenin evren-
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selli¤inin fark ediliﬂidir ve sempatik bir
faaliyet olan folklor, hayali bir gösteri
olarak ara buluculuk görevi yapar. Toplumun gruptaki her bireyi için hem
olumsuzluk hem de olumluluk olarak
anlaﬂmazl›klar dünyas› yarat›r. Geleneksel ifadenin her ö¤esi bir ﬂekilde güçlük ç›kar›r; ayr›ca baz› geçici yeni çözümler de sa¤lar. Onun çok geleneksel
do¤as› toplumu kontrol eder. O, bu arabuluculu¤u yapar çünkü o bir “oyun” olay›d›r, ﬂahsi olmayan ve zarars›z bir yaﬂam koﬂulu, bir çat›ﬂma gösterisidir.
Bunda, oyuncu oyunundan daha
fazlas›n› gerçekleﬂtirir –o izleyicilerine,
di¤erlerinin tepkilerini maniple etme yoluyla yeniden yarat›yor oldu¤u dünyaya
ek olarak kendini do¤rulayan bir yarat›c› karﬂ›tl›k iliﬂkisi içinde durur. Bu yapt›¤› ﬂey, oyunu ﬂekillendiren materyalleri kontrol etmek gibi gözüküyor. Bu, egoistçe bir ifade oldu¤u kadar sosyal bak›ﬂ
aç›s›ndan sald›rgan bir harekettir fakat
onun etkisinin merkezi olarak sempatiyi
davet etmesine ek olarak toplumu yeniden do¤rular. Ayr›ca, onun geleneksel
karakteri performans›n egoist özünden
dikkati baﬂka yöne çeker.Performans,
kabul edilebilir birçok bencil faaliyetten
biridir. Fakat performans›n içeri¤indeki
bu özel sald›rganl›k daha aç›k oldukça,
bir ﬂekilde daha fazla kontrol edilmelidir
–kurallar ve s›n›rlarla veya oyun dünyas› ile gerçek dünya aras›nda yarat›lan
mesafe yard›m›yla.
Oyuncunun sald›rgan karakterini
vurgulayarak biz onun bu pozisyonda olmas›na izin veren bak›ﬂ aç›s›n› kaybetme riskini göze al›r›z. Bu bak›ﬂ aç›s›nda
oyuncunun aktard›¤› tav›rlara ve hareket planlar›na toplum taraf›ndan göz yumulur. Anlaml› folklor yinelenen toplumsal meselelere bu ﬂekilde bir “isim”,
bir temsilci ve geleneksel olarak tan›m-
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lanabilir sembolik bir ﬂekil vererek d›ﬂa
vurur ve yans›t›r. Bu betimlemenin materyallerini ele almak için kontrollü bir
ba¤lamda meselenin durumu aç›klamak
gerekir. Bu kontrol hissi bir oyunun “retori¤inin” temel arac›d›r; kontrol, oyun
baﬂar›l› ve sempatik bir ﬂekilde idare
edildi¤inde sihirli bir biçimde maddeden
tekrarlanan soruna aktar›l›r. Oyuncu sorunu perdeye yans›tt›¤› ve onu çözdü¤ü
için sorunun gerçek yaﬂamda çözülebilece¤i hayali yarat›l›r ve “birlikte davranmak” sempatisinin eklenmesiyle izleyiciler faaliyetten yaln›zca mutluluk de¤il
bilgi de sa¤lar.
Folklorun gücünü kullanmak, onun
retorikal amac›n› aç›¤a ç›kartmak maddenin yetene¤ine ve oyuncunun gerçek
durumla yapay temsili aras›nda bir özdeﬂlik anlam› yaratmas›na ba¤l›d›r. Bu
özdeﬂlik anlam›, izleyicinin rahatlamas›na imkân veren ayn› zamanda perdeye
yans›t›lan durumu tan›mlayan kontrol
uygulamas› arac›l›¤›yla düzenlenir. Bu,
psikolojik bir mesafe yarat›larak, izleyicileri onlar›n do¤rudan aktif olarak kat›lmayaca¤›n›n görülebilece¤i durumdan
uzaklaﬂt›rarak yap›l›r. Bir endiﬂe durumu sunulan ama gerçek endiﬂeden kurtulan dinleyici kontrol elde eder ve bu s›n›rl› kontrolle rahatlar. Bu rahatlama,
oyunun espritüelli¤i kullan›larak, kurallar› ve s›n›rlamalar› kabul ettirerek , hayali bir dünya yaratarak veya oyunu aç›¤a vuran baz› di¤er s›n›rlayan hilelerle
kontrol uyguland›¤›nda keyfe dönüﬂür.
Böyle kontroller sorunu genel, kiﬂisel olmayan ve daha az acil hale getirir. Bu
oyunun özüdür: endiﬂe verici durumlar›
nesnelleﬂtirerek ve kiﬂisellikten uzaklaﬂt›rarak sosyal sonuçlar ç›karma tehdidi olmaks›z›n enerjilerin özgürce harcanmas›na izin vermek. Bu kald›r›lma
süreci keyif ve olumlu bir tepki elde ethttp://www.millifolklor.com
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mek için yolu temizleyerek retori¤e hizmet eder. Retorik, s›ras›yla, kabul edilen
davran›ﬂlar› ve hareket tarzlar›n› tan›tarak topluma hizmet eder.
Anlaml› folklor yaln›za keyif ve rahatlama sa¤lamaz ayr›ca etkin ﬂekilde
rehberlik etmeye de çal›ﬂ›r. Bu, hareketle sempati ve strateji birleﬂtirilerek baﬂar›l›r. Di¤er bir ifadeyle folklor yaln›z
endiﬂe yaratan durumlar› anlatmaz ve
yans›tmaz, ayr›ca potansiyel çözümler
önerir ve çözümleriyle ilgili eylem üretmeye çal›ﬂ›r. Bu, özellikle folklorun normatif formlar› için uygundur (atasözü,
kahramanl›k hikayeleri, fabllar gibi).
Anti-sosyal motifleri kapsayan formlarda, folklor bunlar› aç›kça gülünç veya
fantastik kelimelerle yans›t›r ve onlar›n
zarars›z bir ortamda eylemi, önleme formülleri arac›l›¤›yla idare ederek ifade
edilmelerine izin verir. Biz bunu düzenbazl›k öyküleri, bilmeceler gibi fakl›
formlarda görürüz. Bu ﬂekilde hem normatif hem de anti-sosyal formlarda sempati bir kontrol atmosferi içinde meydana gelir ve kontrol, etkili bir oyuncu ve
anlaml› geleneksel bir anlat›m›n verimli
bir ﬂekilde bir araya gelmesinden meydana ç›kar.
Retorikal yaklaﬂ›m o yüzden, gözlemcinin hem estetik amac›n hem de
keyfin yarat›lmas›nda ve eylemin niyet
edilmesinde ikisinin nas›l birbiriyle ilgili olduklar›n›n kan›tlanmas› kavram›n›n
kontrolünü görmesini ve yinelenen bir
sosyal sorunun önerilen çözümü ile sorunun sanatsal yans›t›lmas›n› içeren hareketin aras›nda s›k› bir sempati iliﬂkisi
oldu¤unun kabulünü ister. Yaklaﬂ›m,
oyunun stratejisinin ne oldu¤unu anlaman›n bu iliﬂkiyi görmenin en kabul edilebilir yolu oldu¤unu ileri sürer: dinleyiciyi neye inand›rmak istedi¤i ve inand›rmakla ilgili ne yapt›¤›. O bunu, kültürün
http://www.millifolklor.com

oyun unsuru pahas›na de¤il görünüﬂe
göre kiﬂisel olmayan bir seviyede “oyund›ﬂ›” ana faydas› üzerinde ›srar ederek
yapar.
III
Retorikal yaklaﬂ›m bilimsel metottan, herhangi bir test durumunu s›namada kullan›lan bir prosedürler dizisinden hoﬂlanmaz. Bunun yerine, içinde
karﬂ›laﬂt›r›lmal› veya iliﬂkisel metodolojiyi kullanarak geliﬂtirilebilecek alanlar
öneren bir bak›ﬂ aç›s›n› tercih eder. Bu
yaklaﬂ›m›n kullan›mlar›n› örneklemek
için, organize edici ve ikna edici teknikler aç›s›ndan 2 türü, atasözleri ve bilmeceleri karﬂ›laﬂt›raca¤›m. Dilbilimsel kuruluﬂ aç›s›ndan benzer ama iﬂleme aç›s›ndan fakl›laﬂan iki form aras›ndaki
fark stratejideki uyuﬂmazl›k sayesinde
kolayl›kla ifade edilir.
Atasözleri ve bilmeceler k›sa formlard›r, ikisi de tümceyi dilbilimsel yap›lar› olarak kullan›rken ﬂiirin yöntemlerini de dilbilimsel kuruluﬂlar›n›n stilistik temeli olarak kullan›rlar: ritim (dizem), uyak (kâfiye), mecaz, deyimleme
ve sesteﬂlik. ‹kisinin de göndermeleri,
ö¤elerinin uygunlu¤u sayesinde anlaﬂ›lmas› gereken türlerdir. Gönderme, kullan›l›ﬂ› ba¤lam›nda aç›k oldu¤una göre,
bir bilmece referans›n› sunmak zorundayken bir atasözü sunmak zorunda kalmamas› aralar›ndaki fakl›l›¤› do¤urur.
Atasözleri tekrarlanan etik (ahlaki)
sorunlara verilen geleneksel cevaplard›r
ve toplum de¤erlerine uyan bir eylem yolu (yönü) meydana getirirler ve konuﬂmac›lar taraf›ndan karﬂ›laﬂt›klar› etik
soruna bir isim vermek ve geçmiﬂte bu
soruna çözüm olmuﬂ yollar önermek için
kullan›l›rlar (teklif problemle karﬂ›laﬂanlara hemen gerekli olmasa bile). Bir
atasözünün kullan›m› bir konuﬂmada
ahlaki do¤rulu¤un ruhunu ça¤›r›r, geç-
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miﬂ toplumsal yöntemin rahatl›¤› ﬂimdi
ve gelece¤i elde edilebilir k›lar. Atasözleri direkt olarak ö¤retmek veya ﬂu anda
atasözlerini bilenlere hat›rlatmak ve onlar› de¤erlendirmek için kullan›labilirler. Atasözleri ﬂunu söylerler: “Bu, böyle
bir duruma uygun olarak cevap vermenin yoludur”. Atasözünün stratejisi, baﬂka bir deyiﬂle aç›klamay› meydana ç›kartarak yöneltmektir: bu, sorunu basitleﬂtirerek ve geleneksel çözümlere baﬂvurarak düzenlenir.
Di¤er taraftan bilmeceler günlük
konuﬂmada bulunmazlar, daha ziyade
stilize edilmiﬂ bir performans›n, bir “bilmece toplant›s›”n›n içinde bulunurlar.
Bilmece formüllerle kafa kar›ﬂ›kl›¤› yaratarak e¤lendirmek için kullan›lan bir
yöntemdir. Atasözünü sa¤lanan cevaplarla ikna etti¤i yerde bilmece bilinmeyen sorular yaratarak kafa kar›ﬂt›r›r.
Kar›ﬂ›kl›¤› ilerletmek kaosu davet olarak görünse bile bilmece gerçekte eninde
sonunda bir soru kadar bir cevap da sa¤layarak ayd›nl›¤a kavuﬂur. Bilmeceler
temel olarak tasar›m ve amaçta sald›rgand›rlar. Sald›rganl›¤a cesaret veren
bilmeceler, grup arkadaﬂl›¤›n› amaçlana
ve destekleyen normatif atasözlerine
karﬂ›t olarak anti-sosyal motiflerin
uzant›lar› olarak görünürler.
Bu, bilmecelerin yaln›zca böyle bir
performansa eﬂlik eden sald›rgan davran›ﬂ› s›n›rlayan bilmece oturumlar›nda
bulunma sebebidir. Birçok durumda atasözlerini böyle kurallara veya s›n›rlara
ihtiyac› yoktur. Toplum, sald›rgan davran›ﬂ› tasvip etmek için onun zarars›z
bir ortamda olmas›nda veya grubun d›ﬂ›na yönlendirilmesinde ›srar eder. Bilmeceler anti-sosyal e¤ilimde olsa da antinormatif olmayan, izin verilen geleneksel birçok sald›rganl›k formandan yaln›zca biridir. Onlar enerjilerin potansi-
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yel olarak toplumun ve de¤erlerinin y›k›c›l›¤›ndan al›rlar ve bu enerjiyi zarars›z, gerçekte psikolojik olarak faydal›,
yarat›c› ifade caddelerine kanalize ederler.
Grup içinde sald›rganl›¤› sa¤lamas›na izin verilen tekniklerin ço¤u hareketin rehberli¤ini sa¤lamak için normatif anlat›mlar kullananlarla ayn›d›r. Bu,
ayr›ca atasözleri ve bilmecelerin karﬂ›laﬂt›r›lmas› vas›tas›yla görülebilir. Bir
atasözü esasen ak›ll›ca düﬂünülmüﬂ ifadenin k›l›¤›nda önerilen bir hareket yolunu örterek çal›ﬂ›rken ayn› zamanda o,
atasözünün ﬂu anda hitap etti¤i sorun
üzerinde daha fazla düﬂündü¤ü izlenimini verir. Nüktedan kimse bu ﬂekilde
bir kontrol yöntemi olarak bilgeli¤e hizmet eder. Fakat bilmecelerde nüktedan
kimse sald›rganl›k motiflerin hizmetinde kar›ﬂ›kl›¤› destekler. Sald›rganl›¤a
yaln›zca s›n›rl› durumlarda izin verilir
ve bilmecelerde nükteci taraf›ndan sa¤lanan biçimsel bütünlük, s›n›rlayan unsurlar›n biri olarak hizmet eder; aksi durumda yasaklanan tüm konu ve motif çeﬂitleri nüktecinin rehberli¤i alt›nda kullan›labilir.
Atasözü ve bilmece aras›ndaki temel faklardan biri onlar›n kullan›m›
ba¤lam›ndad›r. Do¤u Teksas’dan bir ö¤rencimin söyledi¤i bir bilmece ﬂöyleydi:
“‹ngiltereli çocuklar›n k›rd›klar› ﬂeyi
Hollandal›lar yapar.”. Cevap “oyuncaklar”d›r. Bir bilmece toplant›s› ba¤lam›nda bu, gerçekten ﬂifreli bir tan›mlamad›r. Fakat bu küçük kâfiyenin ayn› zamanda ‹ngiliz çocuklar› üzerine bir ahlaki yorum olarak –di¤er bir anlat›mla hemen anlaﬂ›lan bir göndermenin ba¤lam›nda dikkatsiz gençlere do¤ru yönelmiﬂ bir atasözü olarak nas›l kullan›ld›¤›n› görmek kolayd›r. Atasözleri, betimleme ila gönderme aras›nda aç›k bir iliﬂki
http://www.millifolklor.com
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olmas› gereken, konuﬂmaya özgü bir
ba¤lamda varolurlar; aksi taktirde atasözünün stratejisi baﬂar›s›z olur. Di¤er
taraftan bilmeceler, tan›mlanan hususiyet ila gönderme aras›ndaki iliﬂkinin,
bilmecenin amac›n› yerine getirmek için
bulan›klaﬂt›r›lmas› gereken bilmece toplant›s›n›n aﬂ›r› hoﬂgörülü atmosferinde
kurulurlar.
Bilmecenin veya atasözünün stratejiyi içine alan yap›s›nda, onun ba¤lam›
ve anlat›lmas› ile birlikte bulunan bir
ﬂey vard›r. Bu, atasözlerinin yap›s›nda
aç›k olarak ayd›nlatan ve ahlakça yükselten, bir bilmece toplant›s›nda onlar›n
varl›¤›ndan ayr› olarak bilmecelerin ﬂaﬂ›rtan vasf›na özgü bir ﬂeydir. Baﬂka bir
ﬂekilde aç›klan›rsa, betimlemenin unsurlar›n› bileﬂimi do¤rudan anlaml› ve
dinamik “Geﬂtalt” içinde bir imaj veya fikir oluﬂturur. Atasözünün ifade edilen
mutlulu¤uyla ilgili olan bu modelin aç›kl›¤›, ona uygunluk ve ahlaki etki aras›nda bir atmosfer sa¤lar. Materyallerin
teknik düzenlemesi ses ve ritmin ötesine, anlama (duyuya) uzan›r ve ihtiyaç
duyulan düzen hissini saplar; bu, s›ras›yla sempati geliﬂtirir ve atasözünün
belirlemesiyle ilgili olarak gelecek eylemi cesaretlendirir. Fakat sempati ve eylem, betimleme unsurlar› aras›ndaki dinamik iliﬂkiyle de oluﬂturulur. Tekrar
tekrar, onlar atasözleri betimlemelerinin
unsurlar›n›, nedensel ve denklemsel olarak ba¤lant› kuran aktif fiiller arac›l›¤›yla birbirine ba¤lar (örne¤in yuvarlanan kaya gücünü “toplanmak”tan al›r,
hiçbir ﬂey toplamasa bile).
Di¤er taraftan bilmece, unsurlar›n›
gönderme ifade edilmeden önce Gestalt’›n bozuldu¤u bir tarzda bir araya getirir. Betimsel unsurlar›n iliﬂkisi dört
Gestalt bozuklu¤undan biri taraf›ndan
kar›ﬂt›r›l›r:
http://www.millifolklor.com

1. Genellikle aralar›nda muhakkak
bir çeﬂit karﬂ›tl›k bulunan özellikler aras›nda bir çeliﬂme yarat›l›r (Gözleri olan
ama göremeyen ﬂey nedir? –Bir patates).
2. Tüm bir Geﬂtalt sa¤layan ve göndermenin tan›nmas›na izin veren tan›mlamada yetersiz bilgi verilir (Beyaz, sonra yeﬂil sonra da k›rm›z› olan ﬂey nedir?
–Büyüyen bir çilek).
3. Bir “kar›ﬂt›rma” etkisi veren çok
fazla önemsiz veya yan›lt›c› kan›t sa¤lan›r (Londra köprüsünü geçerken ﬂapkas›n› yana yat›rm›ﬂ ve bastonunu çeviren
bir adamla tan›ﬂt›m, ﬂu anda onun ismini size verdim. O nedir?-Andrew Cane).
4. Yanl›ﬂ bir Geﬂtalt yarat›l›r; tan›mlama verildikçe özellikler anlaml› bir
ﬂekilde birleﬂiyor gibi görünür ama görünürdeki gönderme gerçek gönderme ayn›
de¤ildir. Bu, genellikle cevap veren kiﬂi
taraf›ndan verilen genellikle aç›k saç›k
bir yan›t› “yakalama” durumuna yol
açar. Etki iki ﬂekilde okunabilen hileli
resimlerinkine çok benzer (düz ve sert
giren, yumuﬂak ve yap›ﬂkan gelen ﬂey
nedir?-Bir parça sak›z).
Bilmece, göndermenin tan›mlamas›
tahmin edilemedi¤inde, bir atasözü ise
gönderme tahmin edilebildi¤inde baﬂar›l›d›r. Cevap Geﬂtalt’› meydana getirmek
için bilmecenin içinde sa¤lanmak zorundad›r ve cevap bilmecenin yar›ﬂma-stratejisinin çok aç›kça göründü¤ü anlaml›
bir model içinde bir araya gelen bölümlerin baﬂar›s›ndad›r. Atasözü yinelenen
bir ihtilaf (sosyal bir sorun) telaffuz eder
ve bir çözüm önerir. Bilmece daha yapay
olarak çal›ﬂ›r; kendi tan›mlay›c› unsurlar›n›n içinde bir iç mesele saptar ve sonra referans› seslendirildi¤inde kendi çözümünü sa¤lar.
VI
Atasözleri ve bilmecelerdeki bu
benzerlikler ve fakl›l›klar, aç›klay›c› for-
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mu elde eden sosyal güçlerin sonuçlar›d›r. Atasözünün normatif do¤as› ve bilmecenin sald›rgan ve ahlaks›z karakteri
yaln›zca tarihsel varl›klar olarak bu
formlar›n nitelikleri de¤ildir. Fakat aç›k
olmak gerekirse atasözlerinin amaçta
sald›rgan bir boyuta gittikleri söylenmelidir; konuﬂmac› en sonunda fikirlerini
ve iradesini izleyicilerine empoze etmeye
çal›ﬂ›r. Ters olarak bilmece ve referanscevab› bir birim olarak düﬂünüldü¤ünde
bir bilmece bir çeﬂit ayd›nlatma etkisine
sahiptir.
Belli durumlarda, asl›nda bu ikincil
veya gizli özellikler baﬂta olabilir ve atasözleri bilmeceler gibi sald›rgan amaçlar
için kullan›labilir. Atasözleri bu ﬂekilde
kullan›ld›¤›nda onlar bir atasözü “toplant›s›”n›n veya uygun kurallar arac›l›¤›yla bir yar›ﬂman›n parças› olmaya baﬂlarlar. John Messenger taraf›ndan bildirildi¤i kadar›yla Anang’lar aras›nda bunun örne¤ini görürüz. Bu Bat› Afrika
toplulu¤unda, atasözü adli sistemde bir
iddia arac› olarak kullan›l›r; onlar›n kullan›m› veya yanl›ﬂ kullan›m›, örnekler
örf hukuku davalar›nda daha çok kullan›ld›kça yerel bir davay› derinlemesine
etkiler. Böyle yarg›lanma yöntemlerini
daha uç bir örne¤i tüm hukuk sisteminin
karﬂ›t taraflar aras›ndaki atasözü de¤iﬂimine tahsis edildi¤i Arjantn’in Matoco
Chaco’lar› aras›nda görülmüﬂtür. Böyle
yarg›lama yöntemleri çeliﬂkili meydana
geliﬂin paradoksal, gizemli do¤as›n› vurgular; taraflar üstünlük sa¤lamay›
amaçlayarak birbirlerini geleneksel ifadelerle sersemletmeye çal›ﬂ›rlar.
Benzer olarak bilmeceler normatif
amaçlar için kullan›labilirler. Bir bilmece izleyicilerin tümü taraf›ndan bilindi¤inde, herhangi bir kimsenin kar›ﬂt›racak olmas› için de¤il, herkes cevab› bildi¤i ve hepsinin bilgilerini birlikte göstere-
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bildi¤i için bilmece toplant›s›nda hâlâ
söylenir. Temsildeki keyif herhangi bir
gerçek ›st›rap verici karﬂ›l›kl› etkilemeden de¤il meselenin “mimesisinden” do¤ar. Onun ezberden okunmas›nda grubun bilgisi ve uyumlulu¤unun bir gösterisi vard›r. bilmecelere geleneksel grup
bilgisinin parças› ve bu yüzden gruba yeni girenler taraf›ndan ö¤renilmesi gereken parçalar olarak bak›ld›¤›nda bilmecenin cevab›yla birlikte ezbere okunmas›
grup dayan›ﬂmas›n›n geleneksel bir gösterisidir. Böyle bir durumda bilmeceler
ilmihal iﬂlevi görür ve bu yüzden temel
olarak aç›klamak ve ahlakça yükseltmek
için var olurlar. Bununla birlikte böyle
kullan›mlar istisnad›r ve gruplar›n ço¤unda atasözlerinin bask›n stratejisi ayd›nlatmak ve yol göstermekken bilmecelerinki kafa kar›ﬂt›rmak ve e¤lendirmektir.
V
Türleri ay›rt etmekte faydal› olan
atasözü ve bilmece aras›ndaki bu fark,
özgül kültürel durumlarda bu biçimlerin
nas›l bir iﬂlev gördü¤üne de ›ﬂ›k tutar.
ﬁunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, grup
içinde bilmecelerin söylendi¤i bir çok durumda bilmeceleri kullananlar ﬂaﬂ›rtmacaya yol açarak gücünü belli etmeye çal›ﬂmaktad›r. Atasözlerini kullanan birisi
bir problemi aç›kl›¤a kavuﬂturup soruna
iliﬂkin gelece¤e yönelik bir yaklaﬂ›m ortaya koymaya çal›ﬂ›rken kontrol kurmaya teﬂebbüs etmektedir. Her iki tür de
kiﬂiler aras› durumlarda nükte arac›l›¤›yla statü sa¤lamak amac›yla kullan›lmaktad›r. Her iki türün kullan›m›nda da
kültürler aras›nda önemli geleneksel
farklar bulunmaktad›r. Yap›n›n tüm düzeyleri eﬂzamanl› olarak düﬂünülüp hitabet stratejisi arac›l›¤›yla bu düzeyler
aras›nda iliﬂkiler kuruldu¤unda özgül
gruplar›n ifade ve örgütlenme adetlerine
http://www.millifolklor.com
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dair önemli fikirler edinilebilir ve özel
türlerin kullan›ma sokuldu¤u alanlar da
daha iyi anlaﬂ›labilir. Üç farkl› grup, bilmecelerin üç farkl› kullan›m›n› göstermektedir: ﬁehirli Amerikan alt kültürleri, Bantu Venda ve ‹ngiliz Bat› Hindistan’›ndaki topluluklar.
ABD’deki ﬂehirli beyaz topluluklar›n repertuar›nda (“gerçek bilmeceler”
gibi) tan›mlay›c› bilmecelere nadiren
rastlanmaktad›r. Tan›mlay›c› bilmecelerde ﬂaﬂ›rtmaca genellikle sözcük oyunlar› ya da sözcüklerin belirsiz anlaml›
kullan›m›na dayanmaktad›r. Bu tür
gruplardaki gizemli sorular›n en yayg›n
biçimleri –çocuklar aras›nda s›kça rastlan›lan “…. ile ….. aras›ndaki fark nedir?” ya da “….., ……’ye ne demiﬂ” gibi
formülatik sorular- söz oyunlar›na dayanmaktad›r. Moron ﬂakalar›/f›kralar›n›n kullan›ld›¤› ‹kinci Dünya Savaﬂ› öncesi dönemden bugüne, son otuz y›lda
f›kra-bilmece formu en yayg›n biçim olmuﬂtur. Bu kültürel ortamda bilmeceler
yaln›zca bilmece anlatma sürecinde de¤il, mahrem f›kra anlatma sürecinde de
iﬂlev görmektedir. Bilmecelerin f›kralarla iﬂlevsel bak›mdan denkli¤i önemlidir,
çünkü sadece ﬂehirli beyaz Amerikal›lar›n bilmeceleri nas›l kulland›¤› hakk›nda bir ﬂeyler söylemekle kalmaz, ayn›
zamanda bu sözel e¤lencelerdeki kelime
oyunlar›, nükte yar›ﬂmas› ve özlülü¤e
yap›lan vurguyu da gösterir.
Esas›nda “ﬂakalaﬂma aktivitesi” bizim temel kültürel ilgilerimizle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda önemsizdir. Her ne kadar çocuklar aras›ndaki bilmeceler onlar› yetiﬂkin ﬂakalar› için e¤itme iﬂlevi görse
de, yetiﬂkinlerin bu tür etkinlikleri genel
olarak toplumda ve hatta bizzat kendileri taraf›ndan önemsiz görülmektedir.
“Bir resim bin sözcü¤e bedeldir” ya da
“Bir insan› sözleriyle de¤il eylemleriyle
http://www.millifolklor.com

yarg›la” atasözlerinde görüldü¤ü gibi, bu
agresif sözel etkinlik sözün güvenilmez
ve aﬂa¤› görüldü¤ü bir kültür içerisinde
önemsiz say›lmaktad›r. Sözün aﬂa¤› görülmesi, tek örne¤inin bilmeceler(jokecycle) oldu¤u k›sa ifade biçimlerine dayan›lmas›n›n temel nedeni olabilir.
Bilmecelerin bu göreli önemsizli¤i
söze ve sözün kullan›m›na daha büyük
önem atfeden kültürlerin, bilmeceleri temel/merkezi meselelere yak›n bir etkinlik ve toplumsal olaylar›n önemli bir
parças› olarak gören topluluklar›n pratikleriyle karﬂ›laﬂt›r›labilir. Böyle bir duruma örnek olarak John Blacking’in aktard›¤›, Güney Afrika’n›n Kuzey Transvaal bölgesinde yaﬂayan Vendalar gösterilebilir:
…Venda bilmeceleri gençler için düzenlenen yar›ﬂmalarda kullan›l›r. Venda
toplumsal yaﬂam›na kat›l›m için önemli
bir nitelik oldu¤undan temelde e¤iticidirler; entelektüel yeteneklerin kullan›lmas› kadar önemli de¤ildirler ve içerikleri onlar› bilenlerin tahayyüllerini kuracak ya da etkileyecek gibi görünmezler. Hem bilmece hem de cevab› dilsel bir
bütün olarak ö¤renilmiﬂtir ve bilmeceyi
bilmek, cevab›n› çözmek ya da içeri¤ini
anlamaktan daha önemlidir. Vendalar
aras›nda biçimsel dili bilmek bir bak›ma
sihirsel güce eﬂittir. Birey sosyal gruplara kat›l›m› ve belirli kelime formüllerini
bilmesi sayesinde elde etti¤i üyelik sayesinde statüsünü yükseltir. Bilmecelerin
biçimi, belirli kabul edilme süreçlerinden geçti¤ini iddia eden her birey taraf›ndan bilinmesi gereken milayo formülünü ça¤r›ﬂt›rmaktad›r. Bilmeceleri bilmek bir bilmece yar›ﬂmas›nda kendini
gösteren Venda gencinin bir birey ve topluluk üyesi olarak kimli¤ini oluﬂturmas›na yard›mc› olur.
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Blacking, kelimelerin önemine vurgu yaparak, bilmecelerin çocu¤un statü
edinmesine ve bu amaca yönelik yetiﬂkin
etkinliklerine haz›rlanmas›n› sa¤layan
nükteyi ö¤renmesine yard›mc› oldu¤unu
belirtir. Ayr›ca, agresif bir sözel davran›ﬂ
olarak bilmeceyi, bu tür bireysel ifade
yollar›n›n az bulundu¤u topluluklarda
benli¤in geliﬂimi ve kimlik sa¤lama iﬂlevlerini yerine getirmesi bak›m›ndan
önemli görmektedir. Retorikal çözümleme ile kendi ba¤lamsal yap›s› içerisinde
ﬂaﬂ›rtmaca stratejisinin özel bir kullan›m›na vurgu yapmaktad›r. Tek bir bilmece toplant›s›n› aktararak ba¤lam› aç›klamaktansa sadece yar›ﬂma tiplerini ortaya koymaktad›r. ‹ki tür bilmeceden bahsetmiﬂtir: “A B’ ye bilmeceler sorar. B
do¤ru yan›tlar. En sonunda B bir bilmecenin yan›t›n› veremez. A yan›t› B’ ye
söylemez… Bu kez B A’ya bilmeceler sorar. Bu, A yan›t veremeyene kadar sürer.
Böylece A saklad›¤› cevab› söylemek zorunda kal›r...” “A B’ye bir bilmece sorar.
B bunu yan›tlamak yerine A’n›n bilmecesine baﬂka bir bilmece sorarak karﬂ›l›k
verir. A ilk sordu¤u bilmecenin cevab›n›
verip B’nin sordu¤una yeni bir bilmeceyle karﬂ›l›k verir… B ilk sordu¤una cevap
verir….” Bu ﬂekilde devam eder. Burada
önemli olan unsur, Blacking’in iki oyunun göreli önemini yinelenme s›kl›¤›ndan çok topluluk de¤erlerini yans›tmas›
aç›s›ndan ele almas›d›r.
Her iki oyunda da itibar› kazanan
cevab› bulandan ziyade soruyu soran taraf olmaktad›r. Ço¤u kiﬂi “oynamas› daha kolay” oldu¤u ve “daha uzun süre” devam etti¤i için ikinci oyunu tercih etmektedir. Bir tak›m, sordu¤u bilmecelerin tüm cevaplar› ve en iyi bilmeceleri bilen rakipleri taraf›ndan boﬂa ç›kart›lmas›ndansa mevcut bilmeceleri daha uzun
süre devam ettirmeyi ye¤lemektedir. Üs-
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telik oyuncu sorulan bilmeceyi bilememenin cezas›ndan bildi¤i bir bilmeceyi
yönelterek kurtulabilir, yine bu da bilmeceyi dilsel bir bütün olarak bilmenin,
zihinsel bir muhakeme ile cevab› bulmaktan daha önemli oldu¤unu gösterir.
‹kinci oyunda oyuncu pazarl›kta uyuﬂmak suretiyle itibar› kaybetmekten kaç›n›r ve eksikli¤ini telafi etmenin tatminini yaﬂar. Bu durum, di¤erleri oturup
dinlerken iki kiﬂi aras›nda gerçekleﬂen
ac›mas›z bir yar›ﬂma olmaktan çok Vendalara özgü tipik bir davran›ﬂ olarak tan›mlanabilir. Ayr›ca ikinci oyun, Vendalar›n, törenin devaml›l›¤›n› ve buna ba¤l› olarak olay›n zevkini uzatan ve karﬂ›t
gruplar aras›ndaki davran›ﬂlar› düzenleyip güç dengesinin devam›n› sa¤layan ritüellerle oluﬂturulmuﬂ sosyal etkinliklere olan sevgisini de yans›t›r.
Blacking, bilmeceyi dinamik bir
ba¤lam içerisinde anlaml› ve iﬂlevsel bir
ﬂey olarak görüp bize yaln›zca Vendalar›n bilmeceleri ve hatta sözel davran›ﬂlar›na dair de¤il, daha geniﬂ adet ve tutumlar›na iliﬂkin kal›plar hakk›nda da
çok ﬂey anlatabilmektedir.
Sözü, gücün bir kayna¤› olarak gören benzer bir tutum ‹ngiliz Bat› Hindistan’›ndaki birçok köylü toplulu¤unda görülmektedir. Bu gruplarda bilmece, kelimeleri kullanmaktaki ustal›¤›n toplulu¤un herhangi bir üyesi taraf›ndan kazan›lmas›yla oluﬂturulan yayg›n bir yöntemdir. Ancak yer, tarz ve performans
kal›plar› Vendalardan oldukça farkl›d›r.
Bat› Hindistan halk› aras›nda çok
yayg›n bir pratik olan bilmece, bu bölgenin köylü kültürüne özgü davran›ﬂ kal›plar›n›n çözümlenmesinde önemli bir
unsurdur. Bu önem, Bat› Hindistan hayat›nda “söz adamlar›n›n” sadece geleneksel e¤lencelerde de¤il, ekonomi ve yönetim gibi hayat›n baﬂka alanlar›nda da
http://www.millifolklor.com
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ne kadar merkezi bir role sahip oldu¤u
dikkate al›nd›¤›nda daha anlaﬂ›l›r olacakt›r. Amerikan ﬂehirli kültürünün aksine, ellerin iﬂleyiﬂindense sözün iﬂleyiﬂine daha büyük önem atfedilmiﬂtir. Örne¤in, eﬂde¤er sözel biçimler çok fazla olmas›na ra¤men, geleneksel sembolik
jestlere çok s›k rastlanmamaktad›r. Bu
köylü topluluklar›nda hemen hemen
herkesin kullan›m›na aç›k olan bilmeceler, gücünü sözlerle ortaya koymak ve
geliﬂtirmenin minimal bir yolu olarak iﬂlev görmektedir. Üstelik söz adamlar›
yar›ﬂma haline daha etkili(gerçekten,
hemen hemen umuma aç›k olmayan),
hatta ‘çok özel’ bir iﬂlev görmekte ve bilmeceler bu tür bir etkinlik için adeta bir
model oluﬂturmaktad›r.
Bilmece, herhangi bir sosyal olayda,
özellikle de mehtapl› akﬂamlarda gerçekleﬂtirilen spontane etkinliklerde ortaya ç›ksa da, çözümleme amac›yla bu
etkinli¤i, araﬂt›rmac›n›n yaln›zca retorikal yaklaﬂ›m arac›l›¤›yla kullanabilece¤i
yollar önererek, ölü ça¤›rma törenleriyle
iliﬂkilendirerek anlatmaya çal›ﬂaca¤›m.
Bat› Hindistan bilmecelerinin içerik ve
dokusunun karakteristikleri üzerinde
k›saca durarak, ﬂaﬂ›rtmaca stratejisinin
ayr›nt›l› bir aç›klamas›yla ba¤lam›n yap›s›n›n baz› yönleriyle iliﬂkili olabilece¤i
yollar önerece¤im.
Bat› Hindistan bilmecelerinin en
dikkat çeken yap›sal özelli¤i tuhafl›¤›d›r.
‹ngilizce olmalar›na karﬂ›n, bu dildeki
bilmece geleneklerine neredeyse tamamen yabanc› görünmektedir. Tan›mlamalar›n konular› ana ak›m ‹ngilizce’nin
bilmecelerinden oldukça farkl›d›r. Tan›mlama yöntemleri farkl› bir vurguyu
ortaya koyar. Bat› Hindistan bilmeceleri,
birinci tekil veya ço¤ul terimler kullanarak anlatt›¤› k›sa hikayelerde dramatize
etme ve kiﬂiselleﬂtirme e¤ilimindedir.
http://www.millifolklor.com

ﬁehre gittim, yüzüm ﬂehre dönük
ﬁehirden geldim, yüzüm ﬂehre dönük
-Hindistan cevizi a¤ac›na t›rmanmak

Bat› Hindistan halk›, hayatlar›ndaki tüm olaylar›n dramatik olmas›n›
önemli bulduklar›ndan (bu, hayat ve sanat aras›ndaki ayr›m›n k›r›lmas›d›r) bu
tür bulgular di¤er geleneksel ifadelere
göre önemlidir. Do¤al bir biçimde, dramatik olmayan› dramatikleﬂtirir, kiﬂisel
olmayan› kiﬂiselleﬂtirirler. Bilmecenin
bu unsuru anlatma esnas›nda daha belirgindir; çünkü her bilmece, bilmececinin benli¤inin geliﬂmesini sa¤lar ve bu
kimli¤in devam›n› sa¤lamak amac›yla
bilmececi gösterisini olabildi¤ince dramatize edecektir. Örne¤in kimi bilmececiler toplant› sürerken evden d›ﬂar›ya ç›kar ve bunu sadece yeni bilmeceler bulmak için de¤il, geri dönüﬂlerinin zamanlamas›n› iyi ayarlayarak, uydurduklar›
bilmeceyi dikkatin topland›¤› bir anda
kap›n›n karanl›¤›ndan sunarak kahkahalara yol açacak ﬂekilde yaparlar. Zekice haz›rlanm›ﬂ ve iyi sunulan bir bilmece alk›ﬂlara ve dakikalarca sürecek takdir edici m›r›ldanmalar yaratabilir.
Grup de¤erlerinin çözümlenmesinde bu toplant›larla ilgili temel soru, bilmecelerin neden “uyan›ﬂ” törenlerinde
ortaya ç›kt›¤›d›r. Bir kiﬂinin ölümü üzerine yap›lan tüm etkinlikler çok fazla insan› katacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r. Bu
etkinlikler grubu ölüm karﬂ›s›nda bir
arada tutar. (Örne¤in, bir mezar›n kaz›lmas›, ölüye olan sayg›lar›n› göstermek
için bu iﬂi yapan ço¤unlukla elli ya da
altm›ﬂ kiﬂiyle gerçekleﬂtirilir.) Bilmece,
hikaye anlatma, dans etme, ﬂark› söyleme; kat›l›mc› ya da izleyici olarak tüm
grubun dahil oldu¤u ve anma törenleri
s›ras›nda gerçekleﬂtirilen Bat› Hindistan etkinlikleridir. Tüm bu geleneksel
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etkinlikler zaman›n durdurulmas› ve ortadan kald›r›lmas› hissini ve kriz zamanlar›nda grubu bir arada tutmaya
yard›mc› olan aﬂk›n bir ruhun ça¤›r›lmas›n› öne ç›kart›r. Ölüm herkesi vurabilecek kötü bir güç olarak tahayyül edildi¤inden ortada bir kriz vard›r. (Bu duygu
genellikle H›ristiyan terimleriyle ifade
edilse de ölüye karﬂ› tutum asl›nda atadan kalma bir ibadet biçimidir.) Bu aﬂk›nl›k yaﬂam ilkesini en ilksel yollarla,
belki de en bariz biçimde erotik güdülerin canland›r›lmas› ile gösterilir. ﬁark›lar, oyunlar, hikayeler tekrar eden biçimde cinsel organ ve eylemler üzerine
odaklan›r, baﬂka durumlarda nesneler
çok az tart›ﬂ›l›r, bu erotizm bilmecelerde
daha belirgin olarak görülmektedir. Örne¤in en yayg›n Bat› Hindistan bilmecelerinden biri ﬂöyledir:
Poppy take it longy longy, push it in
a mommy hairy hairy. (sapl› süpürge
yapmak)
Ancak, bilmece toplant›lar›nda uyan›ﬂ ba¤lam›nda daha önemli gözüken bir
konu sürekli olarak ortaya ç›kmaktad›r:
Ölümden aktar›lan veya kaynaklanan
yaﬂam.(Mesela ünlü bilmece tan›mlamalar› köyün arkas›na gelmek ve mezarl›kta tabutun içindeki ölüyü arkadaﬂ hamillerindeki yaﬂama taﬂ›mak) Tobago’da
yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar s›ras›nda ölen bir
kad›n›n durumu bu temay› daha da dramatikleﬂtirmiﬂtir. Kad›n yaﬂarken uyan›ﬂ törenlerinden keyif al›yor ve ölümü
kolaylaﬂt›raca¤›n› düﬂünüyordu. (Ancak
Büyük Perhiz ay› s›ras›nda ölmekten ve
bu nedenle dile¤inin gerçekleﬂmemesinden korkuyordu.)
Burada, yap› ve ba¤lam aras›ndaki
olas› iliﬂkilerin keskin (ve belki de melodramatik) örneklerinden biri görülebi-
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lir. Ancak, burada performans için zaman› durdurman›n ‘aktarma’ yönü ve aﬂk›nl›k sürecinin ›ﬂ›¤›nda incelenmesi gereken daha öte bir boyut vard›r. Bilmece
gibi agresif bir fenomen, kederli bir grubun süreklilik ve refah duygusunun
oluﬂturulmas›na nas›l yard›mc› olabilmektedir? Cevab›n bir k›sm›, bilmecenin
do¤as›nda; zaman›n durdurulup sorunun kiﬂisellikten ç›kar›ld›¤› bilmecenin
oyun dünyas›ndan uzaklaﬂt›¤› “oyun d›ﬂ›nda” yatmaktad›r. Ancak bilmecenin
bir bak›ma ölüm sorununu (yaﬂam bilmecesi) olarak atomize etti¤i, yaﬂam›n
zaferini vurgulayan çözümler sa¤lad›¤›
ve ﬂaﬂ›rtmaca hileleri kullanarak aç›kl›¤a kavuﬂturdu¤u görülmektedir. Belki
de bu uyan›ﬂ’larda bilmeceler çözümleriyle birlikte verildi¤inde as›l büyük
problemin de çözümü oldu¤u hissettirilmektedir.
Bat› Hindistan bilmecelerinin yap›
ve iﬂlevi hakk›nda daha birçok yorum
yap›labilir, ancak burada amaç yap› ve
retorik göz önünde bulundurularak bir
toplulu¤un kültürü ve estetik kal›plar›na iliﬂkin neler söylenebilece¤ini göstermektir. Ele al›nan üç grup içerisinde de
bilmeceler eﬂde¤er biçimde formülsel,
yar›ﬂmac›, ﬂaﬂ›rtmacal› ve nükteye dayal›d›r ancak toplulu¤un yaﬂam›yla uyumludur ve çeﬂitli yollarla grup de¤erlerini
ve adetlerini aç›¤a vurmaktad›r. Stilistik
çözümleme retorikal bir çat›ya oturtulmuﬂtur ve kültüre iliﬂkin baﬂka türlü
fark›na var›lamayacak fikirler edinilmesine olanak sa¤lamaktad›r. Blacking gibi
araﬂt›rmac›lar birtak›m ﬂeyleri sezgi yoluyla ve el yordam›yla bulmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Ancak teorik bir çat› olmaks›z›n,
geleneksel performans analizine içkin
olan potansiyel kültürel görüﬂlerin fark›na varamam›ﬂlard›r.
VI
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ﬁüphesiz ki, folkloru kültürün dinamikleriyle iliﬂkilendirmek istiyorsak, yaﬂamsal durumlardaki insanlar taraf›ndan kurgulanan ve icra edilen konular›n
geliﬂimine odaklanacak bir metodoloji
geliﬂtirmemiz gerekecektir. Bu gruplar
içinde hangi de¤er ve tutumlar›n var oldu¤unu ve bunlar›n nas›l anlam kazand›¤›n› kendimize sormal›y›z. Bunu yapman›n bir yolu bilgiyi iﬂlevsel olarak görüp, form, tutum ve performans aras›ndaki iliﬂkiyi araﬂt›rmakt›r.
Uzun zamand›r antropolog ve psikologlar folkloru kültürel ve psikolojik
ayr›nt›lar› yans›tan veriler olarak görmüﬂlerdir. Halkbilimciler, halk bilgisinin içinde yer ald›¤›, iﬂlev gördü¤ü ve
varl›¤›n› sürdürdü¤ü grubu ne ﬂekilde
yans›tt›¤›n› göz önünde bulundurmadan
folklorunun içsel niteliklerini estetik yap›lar olarak yorumlamakla yetinmiﬂlerdir. Uzun zamand›r araﬂt›rmac›lar folkloru, onu icra eden insanlardan ay›rma
e¤iliminde olmuﬂ; görece önemsiz -ve dolay›s›yla anlams›z- ve de¤ersiz görmüﬂlerdir. Geçmiﬂteki birçok halkbilim çal›ﬂmas› baﬂkalar›n›n hayat›na ›ﬂ›k tutmaktansa geliﬂmiﬂ insan topluluklar› oldu¤umuz fikrini hakl›laﬂt›rma amac›yla
kullan›lm›ﬂt›r.
Tüm di¤er disiplinler gibi halkbilim
de kendimizi ve baﬂkalar›n› daha iyi anlamaya olanak vermesi d›ﬂ›nda hiçbir
hakl›laﬂt›rmaya ve kesin yarg›ya yer veremez. Geleneksel fenomenin bu ﬂekilde
‘tuhaf’ olarak adland›r›lmas› bu hataya
düﬂmek anlam›na gelecektir. Yeniden bir
araya getirme giriﬂimi olmaks›z›n çözümleme amac›yla nesnelleﬂtirmek de
baﬂar›s›zl›¤a u¤rayacakt›r. Bu tür bir fenomenin daha iyi bir kavray›ﬂ›n arac›
olarak kullanmas›n›n tek yolu kat›l›m
merkezli bak›ﬂ aç›s›ndan kaynaklanan
bir yaklaﬂ›m olabilir. Yap› ve içerik çöhttp://www.millifolklor.com

zümlemesi önemli yöntemler olabilir, ancak performans kaynakl› bir yaklaﬂ›mla
bir araya getirilmeleri gerekmektedir.
bir araya getirildiklerinde kavray›ﬂ›n geliﬂtirilmesini öngören kültürel görüﬂlerin ortaya ç›kmas›n› mümkün k›lacakt›r.
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