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“Halk yaﬂam›” (folklife) kelimesi henüz Amerika’da sözlüklere girmemiﬂ, ‹ngilizce’de de yeni kullan›lan bir kelimedir.
‹sveççe “folkliv” kelimesinin Almanca’ya
“volksleben” olarak geçmiﬂ halini edebiyatç›lar ‹ngilizce’ye “halk yaﬂam›” (folklife) olarak uyarlad›rlar. ‹ngilizce’deki
“halk yaﬂam› araﬂt›rmalar›” (folklife research) veya “halk yaﬂam› çal›ﬂmalar›”
(folklife studies) kelimeleri Almanca’da
“wolkskunde” olan ‹sveççe’deki “folklivforskning” kelimesinden gelmektedir.
1960’larda Amerika’da akademik bir
disiplin olarak ﬂekillenen “halk bilimi çal›ﬂmalar›” (folklife studies) veya “halk bilimi araﬂt›rmalar›” (folklife research) ulusal ve bölgesel kültürlerin halk seviyeleri
üzerine tamam›yla ilmi bir ﬂekilde yo¤unlaﬂm›ﬂt›. Özet olarak, halk bilimi çal›ﬂmalar› halk kültürünü ve onun bütününü ihtiva eder. Halk kültürü, gelenekten yans›yan ve gelenekten nakledilmiﬂ olan ve
esasen k›rsal ve sanayileﬂme öncesi kültürlerin yans›mas› olan geleneksel kültürdür. Medeniyet içerisindeki di¤er bak›ﬂ aç›lar›yla z›tlaﬂabilir. Özellikle seri
üretim, makineleﬂme ve 20. yüzy›l›n popüler kültürüne aç›kça karﬂ›d›r.
‹ngiltere’de ve Amerika’da halk kül-

türü (folklife) terimini kullanmaya baﬂlayanlar, “halk yaﬂam›” teriminin içerisine
sözlü ve ruhani materyallerle birlikte
halk›n kültürel fenomenlerini de eklediler. Eski ‹ngilizce bir kelime olan “halk bilimi” (folklore) bilinçli bir ﬂekilde, daha
geniﬂ manalar ifade eden bir terim olarak
kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bir anlamda
halk bilimi ve halk bilimi hareketleri, 19.
yüzy›l›n keﬂfi ‹ngilizce konuﬂan adalarda,
esasen sözlü gelenekleri içeren halk kültürünü temsil eder. Halk ﬂark›lar›, halk
hikayeleri veya halk inançlar›, üzerine
uzmanl›k çal›ﬂmas› yap›lsa bile halk bilimcinin keﬂfetti¤i kendi kültürünün halk
seviyesi de¤il sadece bir bölümüdür. Halk
yaﬂam› hareketi, halk kültürünün 20.
yüzy›ldaki bütün de¤erleriyle birlikte yeniden keﬂfidir.
Halk yaﬂam›n›n heyecan verici taraf› kesinlikle budur yani her ﬂeyi kapsamas›d›r. Geleneklerin ve halk cemiyetinin yaﬂamdaki her evresi, bir bütünün
karﬂ›l›kl› iliﬂkisi veya iﬂlevi olarak incelenebilir. Araﬂt›rmac›; çok önceleri, halk bilimcilerin s›n›rlar›n› çizdi¤i halk ﬂark›s›n›n, halk hikayesinin, bilmecenin v.s. sözlü etkilerini de¤il ayn› zamanda tar›m ve
ziraat tarihini, yerleﬂim modellerini, di-

(*)Don Yoder, Pensilvanya Üniversitesi’nde Halk Bilimi ve Halk Yaﬂam› bölümünün kürsü baﬂkan›d›r.
ﬁikago Üniversitesi’nde doktora yapt›ktan sonra, akademik yaﬂam›n›n büyük bölümünde özelikle Amerika’n›n bölgesel halk yaﬂam› ve Pensilvanya çiftçilerinin halk kültürü hakk›nda çal›ﬂmalar yapm›ﬂt›r. Don Yoder 1949’da kurucular›ndan oldu¤u ve halen üç ayda bir ç›kan Pensilvanya Toplumu ve Halk Bilimi Dergisi’nin editörüdür. Prof. Yoder, yaz aylar›n›, genellikle Avrupa’da özellikle Pensilvanya halk kültürünün ﬂekillenmesinde tesiri olmuﬂ Ren Nehri’nin bat›s›ndaki Alman topraklar›nda, ﬂimdiki ad›yla Renalya eyaletinde,
Almanya’da, ‹sviçre’de ve ‹ngiliz adalar›nda, halklar ve kültürler üzerine araﬂt›rmalar yapm›ﬂ olan enstitülerin arﬂivlerini ve müzelerini inceleyerek geçirir. Araﬂt›rmalar›nda özellikle inceledi¤i alanlardan bir tanesi
de halk inan›ﬂlar› ve bunlar›n Amerikan varyasyonlar›d›r. 1956 y›l›ndan beri Pensilvanya Üniversitesi’nde
ö¤retim görevlisi olan Prof. Yoder’in Pensilvanya bölgesel Flemenk halk ﬂark›lar› çal›ﬂmalar›n› derledi¤i Pensilvanya ‹lahileri ad›nda bir de kitab› vard›r.
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yalektini veya halk a¤›zlar›n›, halk mimarisini, halk mutfa¤›n›, halk giyimini,
halk y›l›n›, halk dinini, halk hekimli¤ini,
halk e¤lencelerini, halk edebiyat›n›, halk
sanatlar›n› ve el sanatlar›n› da araﬂt›rmal›d›r. Kültürdeki sözlü, ruhsal ve maddesel bak›ﬂ aç›lar›n›n tamam›n›n “halk
yaﬂam›” (folklife) olarak adland›r›lmas›
heyecan vericidir.
Avrupa, Amerikan kültürünün ana
kayna¤› olarak, Avrupa ilimleri de Amerikan halk yaﬂam› ilimlerinin önünde ilerleyerek ona ilham vermiﬂtir. Biz Amerikal›lar, Avrupa’daki örneklerinden uyarlanan halk yaﬂam› çal›ﬂmalar›n› üniversitelerimizde bir disiplin olarak ﬂekillendirmeye baﬂlad›k.
Avrupa’da halk kültürleri verilerinin
sistematik olarak toplanmas› ve arﬂivlenmesi, Amerika’daki ilmi çal›ﬂmalar›n çok
önünde oldu¤undan, Amerikal› bilim
adamlar› Avrupa’y› ziyaretlerinde, Avrupa’n›n iç kaynakl› halk kültürü çal›ﬂmalar›ndan etkilendiler. 19. yüzy›ldan beri
Stockholm’deki Nordiska Museet ve Bat›
ve Do¤u Avrupa’daki pek çok halk kültürsel ve etnografya enstitüleri, kendi co¤rafi ve kültürel bölgelerinin halk yaﬂam›n›
incelemekteydiler. Baz› zamanlarda bu
araﬂt›rmalar› motive eden; küçük uluslar›n kendi geleneksel kültürlerini ve dillerini ça¤daﬂ medeniyetlerin ›srarla küreselleﬂtirme hücumuna karﬂ› koruma güdüsü olan, kültürel milliyetçilikti. Her
durumda, Avrupa halk yaﬂam›n›n Avrupa
çal›ﬂmalar›, halk psikolojisi ve halk mentalitesini ilgilendiren halk yaﬂam› çal›ﬂmalar› Avrupa’n›n devam eden kendini
keﬂif sürecinin bir parças›yd›. 20. yüzy›l›n
en karmaﬂ›k kent yaﬂam›n›n kendine has
yaﬂam tarz› sadece halk kültürünün köklerinde yatan kaynaklara dayanarak
aç›klanabilir. Queens Üniversitesi’nden
E. Estyn Evans’›n söyledi¤i gibi “Bugünü
izah etmede geçmiﬂe olan ihtiyaç hiçbir
ﬂeyden daha az de¤ildir”. Avrupa’daki
halk yaﬂam› alimlerinin baﬂ› Sigurd Erihttp://www.millifolklor.com

xon’un her zaman üstünde durdu¤u gibi
halk yaﬂam› çal›ﬂmalar›n›n odak noktas›
insan›n kendisidir, “ilk yerde...insan ‹skandinav veya Avrupa topraklar›nda dahi olsa uzun vadede...ve genelde”.
Folklor çal›ﬂmalar›n›n Avrupa ilimlerinde ﬂekillenmiﬂ iki temel e¤ilimi vard›r: Ça¤daﬂ ve tarihsel veya yatay ve dikey yaklaﬂ›mlar. Avrupa’da enstitüler ve
kuruluﬂlar çal›ﬂt›klar› yerdeki halk yaﬂam› materyallerini arﬂivlemeye baﬂlad›lar.
Yatay yaklaﬂ›m, kendi haf›zalar›ndan
materyal veren veya do¤rudan röportajlarla ya da dolayl› olarak yaz›l› anketlerle kendi haf›zalar›ndan malzeme sa¤layan kimselerin a¤ biçiminde kullan›m›n›
içerir. Dikey yaklaﬂ›m ise; geleneksel tarihe göre gelenekler, inançlar ve di¤er
halka ait ö¤eleri yararlanabilir her tarihsel kaynaktan ve kiﬂisel haf›za yasalar›ndan, halk kültürü ö¤elerini izlemektir.
Arﬂivlemeye özel teknik olarak ilave
edebilece¤imiz, Avrupal›lar›n aç›k hava
halk müzelerindeki geliﬂmiﬂli¤idir ki
bunlar, kendi orijinal mahallelerinde veya taﬂ›nd›klar› merkezi mahallelerde karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalar için binalar›n bütününün kültürel bir çevre içerisinde korunmuﬂ oldu¤u Avrupa’daki halk edebiyat› çal›ﬂmalar›n›n en ay›rt edici müesseseleridir. Bunlar›n ilki, 1891’de Artur Hazelius’un kurdu¤u büyük ‹sveç Aç›k Hava
Müzesi’dir. Son on y›lda bu fikir Amerika’da yeﬂerdi ve New York Cooperstown’daki Farmers (çiftçiler) müzesi,
Massachusets Sturbridge’deki Old Sturbridge Village (eski Sturbridge köyü), Vermont Shelburne’deki Old Shelburne (eski
Shelburne), Landis’teki Pennsylvania
Farm (çiftlik) Müzesi ve Ontario’daki Upper Canadia (yukar› Kanada) müzesi
Skansen prensiplerine göre kurulmuﬂtur.
Burada, ö¤renciler ve ayn› zamanda halk,
erken dönem Amerikan yaﬂam› ve bunun
ruhuna ait fikirleri araﬂt›rabilmektedir.
Avrupa’n›n çok fazla etkiledi¤i, Amerikan halk hayat› çal›ﬂmalar› hareketi,
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di¤er tüm ülkelerin ve insanlar›n da ihtiyac› oldu¤u gibi kendisini sürekli yeniden
keﬂfetmelidir. Bu noktada Amerika kültürünü, 20. yüzy›l›n ortalar›ndaki h›zl›
sosyal ve kültürel de¤iﬂimlerle, uzun vadede geçmiﬂine bakarak anlamland›r›lmak gerekmektedir. Amerika ﬂehir ve endüstri hayat›, kendisinin önceki durumunu ancak k›rsal ve endüstrileﬂmemiﬂ öncü Amerika’da görebilir. Televizyonlarda
“Western” olarak övgüyle bahsedilen öncü zaman özgün bir ﬂekilde takdir edilmeyi ve belgelenmeyi hak eder. K›rsal geçmiﬂin ﬂimdiki zamana etkisi olan, konuﬂmalar›m›z ve ﬂivelerimiz, bölgesel yemeklerimiz ve farkl›l›klar›m›z bütünüyle bir
çal›ﬂmay› hak eder.
Ümit verici olan nokta ise, bizim hala k›rsal yaﬂam hakk›nda çal›ﬂabilece¤imiz pek çok malzeme olmas›d›r. Örne¤in;
Avrupal› bilim adamlar› Appalachia’daki
çal›ﬂmaya uygun ahﬂap mimari evlerin,
ah›rlar›n, ambarlar›n, toplant› evlerinin
çoklu¤una hayret etmiﬂlerdir. Haf›zalar›
1880, 1890’lara kadar uzanan otomobil
öncesi devirler, k›rsal Amerikan yaﬂam›n›n bozulmam›ﬂ zamanlar›n› bile hat›rlayabilen bizim “k›demli vatandaﬂlar” dedi¤imiz yaﬂl› insanlar›m›z›n haf›zalar›, sadece halk bilimcilerin ﬂark›lar› ve sözlü
bilgileri için koleksiyon de¤il ayn› zamanda halk hayat› bilim adamlar›n›n k›rsal
yaﬂam›n geçmiﬂi ile ilgili her bir evre
hakk›ndaki anketleri için de k›ymetli birer kaynakt›rlar.
Müzelerin, üniversitelerin, devlet ve
yerel tarih kurumlar›n›n, küçük ve hatta
büyük ﬂehirlerin 19. yüzy›l›n koloni mimarisi örneklerini koruma, saklama ve
eski haline getirmeye çal›ﬂmalar› ümit
vericidir. Her y›l temmuz ay›nda yüz binlerce kiﬂinin ziyaret etti¤i Pensilvanya
Flamenk Halk ﬁenli¤i (Pennsylvania
Dutch Folk Festival), Kansas’taki “Plattdeutsch” ﬁenli¤i, Michigan’daki Holland
Dutch ﬁenli¤i, Bat› Virginia’daki Buckwheat ﬁenli¤i, Kuzey Carolina’daki Crafts
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ﬁenli¤i, Ozark ﬁenli¤i ve di¤erleri e¤itimli turistlerin halk yaﬂam›na ait verileri
incelediklerini ve halk ﬂenliklerinin revaçta oldu¤unu ve ülkenin çeﬂitli bölgelerinde ortaya ç›kt›¤›n› gösterir.
Biz Amerika’y›; buraya yerleﬂen birleﬂmiﬂ ve iç içe geçmiﬂ Avrupal›lar›n, kültür yükleriyle tek tip ve eﬂi olmayan
Amerikan tipi olarak eridi¤i bir “pota”
olarak görmeliyiz. Bugün Amerika için,
farkl› milletlerden oluﬂan bir toplum ifadesi kullan›l›r. Esasen bu kavram, bizim
dini ve kültürel farkl›l›klar›m›zdan da
do¤muﬂtur-bir müﬂkül tarihsel bir gerçektir ki göçmenlik bize, bir temel din ve
inançtan daha fazlas›n› yani eriyip gitmektense kalarak bölünmeyi vermiﬂtir.
Fakat farkl› milletlerden olmak da halk
kültürleri içerisinde eﬂit bir gerçekliliktir.
Do¤al olarak bizler, küçük Avrupa
devletlerinin ulusal halk yaﬂam› çal›ﬂmalar›n› be¤enmemezlik edemeyiz. Amerikan halk bilimi kelimesi kullan›ld›¤› zaman bu sadece Amerikan halk kültürü
anlam›na gelmez, bir bütün olarak alg›land›¤›nda bunun içerisinde, ‹sveç halk
kültürü, ‹skoç halk kültürü, Burmese
halk kültürü ve Japon halk kültüründen
bahsedebiliriz. Hatta Amerikal›lar ülkelerinin ne kadar geniﬂ oldu¤unu unutuyorlar ki; Losangeles’dan Newyork’a uçuﬂ
mesafesi 3.000 mil kadar olmakla beraber, Atlantik okyanusunu aﬂarak Londra’ya uçuﬂ da yine 3.000 mil kadar tutuyor.
Amerikan kültürü Avrupa kültürü
kadar eski olmamakla beraber büyük ölçüde bir halk kültürlülü¤ü seviyesine
eriﬂmiﬂtir. Avrupa’dan gelen, yanlar›nda
halklar›n›n revaçtaki ve yüksek kültürlerine ait taﬂ›nabilir neyi varsa getirerek
Amerika’n›n geniﬂ arazilerine yerleﬂen
çok de¤iﬂik tür ve toplumdan insanlar,
komﬂular›yla kültür al›ﬂ veriﬂinde bulanarak Amerikan bölgesel kültürlerini
oluﬂturdular. ‹ﬂte bizim 20. yüzy›lda Avrupa halk yaﬂam› yöntem bilimini kullahttp://www.millifolklor.com
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narak dikey ve yatay olarak inceleyebilece¤imiz bunlard›r.
Bu Amerikan bölgesel kültürlerinden baz›lar› nelerdir? Yeni ‹ngiltere (New
England) ve onun tutucu protestan-kuzey
Amerikal› (puritan-yankee) kültürü,
onun yerel tipteki çiflik evleri, ah›rlar›,toplant› evleri, f›r›nda piﬂmiﬂ fasulyesi
ve haﬂlanm›ﬂ akﬂam yemekleri, yerel a¤›z
ve halk ﬂiveleri bunlardan baz›lar›d›r. Bu
ö¤eler göçlerle birlikte birçok Amerikan
bölgesini etkilemiﬂtir. Orta Atlantik eyaletlerindeki Hollanda Flemenk yerleﬂim
bölgesinde halen evleri, ah›r tipleri ile belirli örnekler sunan Hollanda –Amerikan
kültürü görülebilir. Güney bölgesi kültürünün birkaç halka ait kültürel de¤iﬂkeni
vard›r. Co¤rafi izolasyonundan dolay›,
Appalancia halk yaﬂam› bilim adamlar›na daha çok malzeme sunar, ama Tidewater, Piedmont, Bluegrass ve Deep South
gibi di¤er bölgeler de ay›rt edici halk yaﬂam› modelleri sunarlar, ayn› zamanda
büyük Teksas eyaleti ve MissouriArkansas’taki Ozark bölgesi de Güney ve Bat›
bölgelerindeki halk kültürlerinin buluﬂtup birbirine kar›ﬂt›¤› yerler olarak eﬂit
derecede önemlidir.
Frans›zca konuﬂan halk kültürleri
Amerikada iki bölgede bulunur; Nova
Scotisa’daki ‹ngilizler taraf›ndan 18. yüzy›lda getirilip yerleﬂtirilen Frans›z çiftçileri Luiziana’daki “Cajun” (Acadian) bölgesinde ve çok say›da Frans›z-Kanadal›
nüfusun bulundu¤u Amerika s›n›rlar›
içinde Frans›z-Kanada gelenekleri,
inançlar›n› uygulamal› olarak çal›ﬂma
imkan›n›n oldu¤u New England bölgesindedir. Güneybat›, ‹spanya taraf›ndan kolonize edilmiﬂ bir bölgedir. Bu bölgenin
tarihi halk kültürü, halk yaﬂam›n› araﬂt›ran bilim adamlar›na birçok materyal veren ‹spanyol, Meksika ve Amerikan yerlilerinin ö¤elerinin birleﬂiminden oluﬂur ki
bu kolonilere ait barok kilise mimarisi,
çok güçlü bir halk sanat› gelene¤i olan
ahﬂaptan oyma azizler, Amerikan yerlilehttp://www.millifolklor.com

rinin inançlar›yla Akdeniz Katolik inanc›n›n birleﬂimi olan “santos” ayinleri, çekici yöresel yemekleri ve dikkat çeken
Amerikan geleneksel halk tiyatrosu bu
kültürlerin yans›mas›d›r.
Önemli iki di¤er durum da vard›r.
Bunlar Amerikan yerlileri ve zencilerin
›rksal az›nl›k etkisidir. Zencilerin caz ve
kilise müzi¤iyle Amerikan kültürüne
yapt›klar› ruhani etki, artarak araﬂt›r›lmaktad›r. Amerikan yerlilerinin üzerine
de çal›ﬂ›lmal›d›r ki zaten yak›n geçmiﬂte,
bir Amerikan üniversitesinde anlaml› bir
baﬂl›kla “Da¤l› Adam›n Yerlileﬂmesi“ isminde bir doktora tezi verilmiﬂtir.
Bölgesel Amerikan halk kültürleri,
co¤rafi yerleﬂim ve kültürel etkileﬂimle
oluﬂan Avrupa’n›n etnik miras›d›r. Avrupa halk yaﬂam› araﬂt›rmas›n›, yöntem biliminde Amerikan sahnesine uyarlamak
için örnek verece¤im sahne: Pensilvanya
Almanlar› veya Flemenkleri olarak bilinen Pensilvanya halk kültürüdür. Pensilvanya Alman yerlilerinin nüfusu, ‹sviçre’deki Almanca konuﬂan idari bölgelerden ve Fransa’yla birleﬂik (Alsace-Lorraine) bölge’deki Orta Avrupa’n›n de¤iﬂik
bölgelerinden gelmiﬂtir. Almanca konuﬂan kolonilerin gerçek anlamda göç etmeleri, devrim savaﬂ›ndan sonra olmuﬂtur.
Bozulmam›ﬂ ve vahﬂi kalm›ﬂ do¤aya yerleﬂen bu koloniciler, Avrupa’dan kendi bak›ﬂ aç›lar›yla getirip naklettikleri halk
kültürlerini de Amerikan topra¤›na dikmiﬂlerdir. Co¤rafi yo¤unlaﬂmalar›ndan
dolay› 20. yüzy›lda kendilerine özgü Alman dialektlerini koruyabilme olana¤›
bulmuﬂlard›. Dil halk kültürüne ﬂekil veren kavramd›r ve elbette bu, Pensilvanya
Alman halk› yaﬂam›n›n neden hala, çal›ﬂmalar için uygun oldu¤unun bir göstergesidir.
Dinsel bak›mdan Pensilvanya Almanlar› kar›ﬂm›ﬂt›rlar. Esasen protestand›rlar fakat protestan kiliselerine ve mezheplerine kesin çizgilerle bölünmüﬂlerdir.
Ço¤unlu¤u ekseriyetle Lutherci ve Re-
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formcu kilise insan›d›r. D›ﬂ dünyayla aralar›na bir çizgi çeken ve çizginin kendi taraflar›nda bar›ﬂç›l,“sade“ ve gösteriﬂsiz
bir yaﬂam süren mezhep guruplar›, Menonitler, Dunkadlar, ve Amishler, güçlü
bir az›nl›k oluﬂturmuﬂlard›. Bütün bu
mezhepler Pensilvanya’da hala oldukça
canl›d›r ve Amerikan kültürünün resmine eklenmiﬂtirler. Onlar›n sembolü, Amerika’da kilise kurallar›n› reddetmesiyle
bilinen ve reddediﬂi “dünyevi” yenilikçi
diye, antropolglar, sosyologlar, sosyal psikologlar ve di¤erleri taraf›ndan çal›ﬂ›lm›ﬂ. Onun dünyayla olan mücadelesi:
Amishman’lar›n birleﬂik okullar›, sigortalar›, sosyal güvenlikleri, elektri¤i ve otomobilleri reddetmeleridir. Acaba Amerikal›lar dedelerinin kültürüne ait olan
“tek atl› ve dört tekerlekli arabay›” (horse
and buggy); iﬂlevsel olarak bozulmam›ﬂ
Pensilvanya, Ohayo, ‹ndiana, Ayowa and
Ontoriyo gibi “eski tip” yerleﬂimler haricinde görmüﬂler miydi?
Pensilvanya’n›n Flemenkçe konuﬂan
nüfusu kendisini, ‹ngilizce konuﬂan dünyadan tamamen yal›tamam›ﬂt›. De¤iﬂik
milletlerden olanlarla evlilik çok yayg›nd›
ve her taraflar›nda ‹ngiliz, ‹rlandal› ve
‹skoç komﬂular› bulunmaktayd›. Pensilvanya Flemenk yaﬂam›n›n her devresinde kültürel etkileﬂimden söz edilebilir.
Onyedinci yüzy›lda sadece ‹sviçre Flemenk kar›ﬂ›m› olan Rhineland ﬂivesi yerini, ‹ngilizce kelimelerin ve ifadelerin konuﬂmalara girmesiyle beraber Yüksek
Flemenklere ait Amerikan ﬂivesine b›rakt›.
Dilde birlik vard› ama dinlerde ayr›l›klar söz konusuydu. Bu yüzden ondokuzuncu yüzy›lda; birkaç istisnayla d›ﬂ›nda
Pensilvanya Flemenk yaﬂamlar›n›n içeri¤i kademeli olarak Amerikanlaﬂt›. Onlar;
en yak›n örnekleri olan, dini ve etnik temellere dayanan birleﬂmiﬂ Kanada Frans›zlar› gibi bir politik güç olamad›lar.
Pensilvanya Almanlar› kendi aralar›nda
protestanl›¤›n çeﬂitleriyle o kadar çok bö-
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lünmüﬂtür ki, Pensilvanyal›lar›n herkezce bilinen tutuculuklar› haricinde hiçbir
ortak noktada uzlaﬂamaz oldular. Komﬂular›n›n “Dilsiz Flemenk” (dump Dutch),
“inatç› Flemenk” (stubborn Dutchmen) ve
“tuzlama lahana Yankiler” (Sauerkraut
Yankees) diye ça¤›rd›klar› Flemenkler
kendi bildikleri yolda ilerleyerek, seçimlerde baﬂka baﬂka partilere oy verip,
komﬂular›yla markette ‹ngilizce konuﬂup, kilisede yüksek Flemenk ilahileri
söyleyip ama kendi ocaklar›nda kendi ﬂivelerini kullanmay› sürdürdüler.
Bu merakl›, Avrupal› kar›ﬂ›m› kültürlerin; esasen Pensilvanya’n›n, halk
kültürü seviyesinde Amerika’ya birçok
büyük hediyesi olmuﬂtur: (1) Kütük mimarisi, özellikle Pensilvanya bölgesinden
ç›km›ﬂ ve orta Atlantik eyaletlerinden s›n›rlara do¤ru yay›lm›ﬂ gibi gözükmektedir; (2) Conestoga vagonu, ‹ngiliz ve Alman Vagon teknik tasar›m›n›n birleﬂimi
olan bu vagon özellikle bat›daki yerleﬂimcilerin nakliye vagonlar›n›n öncü “atl›
arabas›” (prairie schooner) olmuﬂtur (3)
bütün koloniler içindeki en zengin halk
sanat› örneklerini ortaya ç›kartm›ﬂt›r.
Amerika Birleﬂik Devletleri’ndeki her büyük müze; takriben 1760’lardan 1830’lara
kadar Pensilvanya ve çevresindeki yerleﬂim bölgelerinde üretilmiﬂ olan “franktur” (Alman kitaplar›nda eskiden kullan›lan harf ﬂekli) denilen dekoratif amaçl›
“ayd›nlat›lan” hattatl›k örneklerine özel
ilgi gösterir.
Amerikal› halk yaﬂam› bilimadamlar›n› bekleyen en önemli ödevlerden biri,
halk kültürünün kiﬂisel özelliklerine göre
yay›l›m haritas›n› oluﬂturmakt›r. Michigan, Brown ve baﬂka üniversite merkezlerinde de yap›lan dil atlaslar›yla; dil örneklerine iyi bir baﬂlang›ç yap›ld›. Pensilvanya Alman halk kültürü tamamen analiz edildikten sonra; özellikle onsekizinci
ve ondokuzuncu yüzy›llarda Pensilvanya’dan yola ç›karak büyük göçlerin yaﬂand›¤› Appalachia, Midwest ve Ontario
http://www.millifolklor.com
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gibi Amerikan bölgelerinde onun etkilerini incelemek oldukça enteresan olacakt›r.
Daha önce söyledi¤imiz gibi halk yaﬂam›n›n ilginç yan› herﬂeyi kapsamas›d›r.
‹ki halk kültürü ö¤esini ele alal›m; k›yafet ve yemekler ve yine bunu bir Amerikan bölgesel halk kültüründe Pensilvanya Almanlar› üzerinde analiz edelim. Her
hangi bir kültürde k›yafet ve yemekler en
az halk ﬂark›lar› ve halk hikayeleri kadar
temeldir.
Bugün Pensilvanya Alman kesiminde; Amerikan›n baﬂka her hangi bir bölgesinde oldu¤undan ve hatta Avrupa’n›n
bile birçok bölgesindekinden daha fazla
say›da yaﬂayan halk k›yafeti vard›r. Bu
k›yafetler “sivil” Pensilvanya; “sivil” Alman ve ‹ﬂviçre mezheplerini alan Mennonitler, Brethrenler (Drunkards) ve
Amishlerin k›yafetleridir. Erkekler aç›k
kahverengi k›yafetler giyer, yakas› az ceketler giyer (ceketler “dünyeviydi”) ve geniﬂ a¤›zl› ﬂapkalar takarlard›; birkaç tutucu mezhep de evli erkeklerin sakal b›rakmas›nda ›srar ediyordu. Kad›nlar ise
di¤er Amerikal› kad›nlardan daha çok
kürk giyerler, sanki bir topluluk k›yafetiymiﬂcesine önlük takarlar, pelerin ve
omuzlar›n›n üstünden gö¤üslerini örtücek ﬂekilde ﬂal giyer, birço¤uda “örtünme”
veya “ibadet örtünmesi” dedikleri, baﬂlar›n› s›k›ca saran küçük beyaz veya siyah
renkte ﬂapkalar takarlard›.Bu temel “sade” k›yafetlerin geneline bakarak ortaya
ç›kan çok çeﬂitlilik göz önüne al›n›nca,
bunun ortaya ç›kmas›nda özellikle mezhepler aras›ndaki farkl› be¤enideki renk,
sitil ve kesimlerin oldu¤u görülür. Bu k›yafetler halka ve geleneklere özgüdür.
Ayn› zamanda Avrupa’daki birçok halk
k›yafetinden de farkl›l›k gösterir; asl›nda
bu inançlar›n› temsil eden k›yafetler sadece tatillerde de¤il günlük hayatta da giyilirdi. Temel olarak bu k›yafetler “dünyevi ama ona ait olmayan”, kendi mukaddes mezheplerinin birli¤ine, görülebilir
ﬂekilde iﬂaret eden, bireyselleﬂmemiﬂ k›http://www.millifolklor.com

yafetlerdi. Pensilvanya Almanlar›’n›n dini halk k›yafetleri üzerinde çal›ﬂmalar
yaparken onlar›, esas›nda derinlere kadar kök salm›ﬂ inançlar›n› ve de¤iﬂik k›yafetli insanlar› d›ﬂlayarak nedeni anlaﬂ›lmayan bir gerilim ortaya koyup “dünya” ve “dünyan›n insanlar›” diye ay›rd›klar› görülüyor.
Dinsel veya mezhepsel k›yafetlere
ek olarak; Amerika’daki genel k›rsal elbiseler de araﬂt›r›labilinir; koloniler zaman›ndan bu zamana de¤in Amerikan çiftçilerinin k›yafetleri, iﬂçi s›n›f›na ait endüstriyelleﬂmiﬂ, artan say›da teknisyen ve iﬂçi gömlekleriyle, mühendis tipi botlard›r.
K›yafetler de kültürün di¤er ö¤eleri gibi
kültürün ana içeri¤idir.
Pensilvanya Almanlar›’n›n halk yemekleri; kültürlerinin di¤er k›s›mlar› gibi
tamam›yla bir kar›ﬂ›m örne¤i sergiler. Bu
yemek kültürünün çekirde¤i k›tasal Avrupa’d›r. Malumdur ki temel ve sevilen
yemekler göçmenler taraf›ndan onsekizinci yüzy›lda Rhineland ve ‹sviçre’den
getirilmiﬂtir. Orada, ‹talya’n›n “makarna”
(pasta) kültürüyle birlikte fonksiyonel
önemi tasnif edilmiﬂ büyük bir hamur yemekleri çeﬂitlili¤i vard›r ki bu gerçek bir
hamur kültürüdür. Kaynat›lm›ﬂ hamur
pek çok yemekle ve pek çok yoldan servis
edilir; buharda, f›r›nda veya kaynat›lm›ﬂ
eriﬂte gözde yemeklerdir. Pensilvanya’da
her zaman Almanlar›n üç favorisi lahana
(Sauerkaut), Panhaas ve Schnitz un
Gnepp’tir. Sauerkaut aç›klamaya ihtiyaç
duymaz. Panhaas, ‹ngiliz komﬂular›n,
hamur k›zartmas› dedikleri et, m›s›r yeme¤i ve kara bu¤day ununun kar›ﬂ›m›
olan gözde yemekleridir. Schnitz un
Gnepp-jambonla ve hamurla kaynat›lan
kurumuﬂ elmalar (schnitz), Pensilvanya’n›n hala favori yemeklerinden biridir.
Yerel durumlar alt›nda di¤er yemekler
Avrupa’dan getirilmiﬂ ve burada de¤iﬂtirilmiﬂtir: Örne¤in, koyu meyve tatl›lar›
erikten yap›l›r, Pensilvanya’da elmalar›n
çok olmas›ndan dolay› bu yemek esas ola-
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rak “tereya¤l› elma” diye bilinir. Mutlak
yemekler ‹ngiliz adalar›ndaki kendi etnik
komﬂular›ndan ödünç al›n›r: Örne¤in
“pie” “turta” için Pensilvanya Almancas›’nda bir sözcük yoktur, bu dialekt ‹ngilizce’deki “pie” sözcü¤ünü “poy” olarak
al›p kavram› da kendine mal etmiﬂtir. Bir
tür di¤er örnek de ilk yerleﬂim zamanlar›ndan 20. yüzy›la kadar Pensilvanya Almanlar› aras›nda gözde yemek olan eski
tariflere göre kaynat›lm›ﬂ m›s›r unu lapas›d›r; bu yemek ayn› m›s›r gibi, beyazlarca yerlilerden al›nm›ﬂ olan bir Amerikan
yeme¤idir.
Bu örnekler Amerika’da co¤rafi aç›dan s›n›rl› bir etnik kültüre ait olmas›na
karﬂ›n bütün bölgesel halk kültürlerinde
ve etnik alanlarda halk yaﬂam›na ait de¤erlerin tamam›n›n yatay ve düﬂey incelemeler için beklemekte oldu¤u anlam›na
gelmektedir.
Peki o zaman halk yaﬂam› çal›ﬂmalar›n›n de¤eri nedir? Ben Amerikan bölgesel halk yaﬂam›na bakt›¤›mda üç
önemli de¤er görüyorum. ‹lk baﬂta; Amerikan yaﬂam›n›n halk görünüﬂünü, sadece antropologlar, tar›m tarihçileri, bölgesel tarih ve co¤rafya dilbilimcileri gibi sadece birkaç bilim dal›yla de¤il Avrupa’daki gibi üniversiteler seviyesinde halk bilimi çal›ﬂmalar›yla birleﬂtirmiﬂlerdir.
‹kincisi, halk yaﬂam› araﬂt›rmalar›
Amerikan tarihini ö¤retme ve ö¤renmeyi
zenginleﬂtirmiﬂtir. Esasen devlet okullar›nda, askeri ve politik evrelerin vurguland›¤› 1775’den 1865, 1918 ve 1941 seneleri aras› çok do¤rusal ﬂekilde ö¤retilmektedir. Bizim hem tarih, hem edebiyat ö¤retimimiz yo¤unlaﬂm›ﬂ olarak geçmiﬂteki
“büyük adamlar’a” at›flarda bulunmaktad›r. Tarihte Lincoln’ler, edebiyatta Hawthorn’lar olmak üzere birkaç yarat›c› birey
üzerine yo¤unlaﬂ›lm›ﬂt›r. Onlar›n hayatlar› baﬂkalar›n› etkilemiﬂ ve insanl›k üzerinde simge de olmuﬂ olabilir ama halk
bilimi çal›ﬂmalar› bir bölgenin halk kültürünü; s›n›rlar›n öbür taraf›na da yakla-
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ﬂ›m›yla, Amerikan tarih ve edebiyat›n›n
eski düz yap›s›na sa¤l›kl› ilaveler yapabilir. Bizlerin de öncelikle üstesinden gelmemiz gereken s›k›nt›; sadece birkaç eﬂsiz dehan›n yapt›klar› üzerine çal›ﬂmaktansa, burdaki kültürel de¤erleri de üstünde çal›ﬂmaya lay›k bulup sonunda
geçmiﬂteki yüksek kültürler olan Yunan
tap›naklar› ve gotik katedraller gibi kendi çiftlik evlerimiz, ah›rlar›m›z, köy kiliselerimiz ve toplant› evlerimiz üzerine de
çal›ﬂmaya baﬂlamakt›r. Bizler, atalar›m›z›n hayat tarzlar›n›n hepsine, Amerika’n›n geçmiﬂinin “tümüne” bak›p, politika ve savaﬂlar›n stresli anlat›m› yerine,
uzun Amerikan yaﬂam binas›n›, sabanlarla, harman düveniyle, m›s›r soyma
kancas› ve bloklar›yla, okul evleri ve toplant› evlerini vurgulayabiliriz.
Son olarak, halk yaﬂam› çal›ﬂmalar›n›n en önemli de¤eri; bu çal›ﬂmalar›n verilerinin belkide bize insan düﬂüncelerinin menzilini; tarih, edebiyat ve di¤er kabul edilmiﬂ s›fatlardan daha iyi göstermesidir. Bizlere kentleﬂme ve endüstrileﬂme
öncesi hayat›n neye benzedi¤ini gösterirken, paylaﬂt›¤›m›z hayat›n köklerini izliyoruz. Yine E Estyn Evans sözü: “Bugünü
aç›klamak için geçmiﬂin bütününe ihtiyaç
duyar›z” ve Ruth Benedict’in ﬂu sözleriyle
de; halk inançlar› ve k›yafetleri hakk›ndaki araﬂt›rmalar›m›z›n gerçek de¤erini
buluyorlar: Ço¤u zaman insan tabiat›yla
özdeﬂleﬂtirilen ça¤daﬂ-kentsel e¤itimli
gurubun akla uygun tutumlar›n›n sa¤lam olmay›ﬂ› birçok esas malzemeden daha da fazlas› olan konuklar›, canl› yapar.
Belki de bir saban veya harman düveni bizlere iç savaﬂ k›l›c›ndan daha fazla
ﬂeyler ö¤retir.
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