FOLKLOR ÜZER‹NE B‹R ‹NCELEME
Yazan: Max MÜLLER
Çeviren: Tu¤çe IﬁIKHAN*
Friedrich Max Müller (1823-1900)
öncelikle bir Sanskrit uzman›, bir filolog
ve karﬂ›laﬂt›rmal› din e¤itimi alan bir
ö¤renciydi. Müler uzun bir süre karﬂ›laﬂt›rmal› mitoloji ve folklor konular›nda araﬂt›rma yapmakla da meﬂgul olmuﬂtur. Bu konu ile ilgili çal›ﬂmalar›
1856 y›l›nda yay›nlanan “Comparative
Mythology” isimli makalesine yans›m›ﬂ
ve Contributions to the Science of
Mythology (1897)’nin ikinci cildinde toplanm›ﬂt›r. Müler ayr›ca bir dizi kitab›n
da eleﬂtirisini yapm›ﬂt›r. Bu kitaplardan
biri W.K.Kelly’nin Curiosities of IndoEuropean Tradition and Folk-Lore isimli
çal›ﬂmas›d›r. 1863 y›l›nda ortaya koydu¤u “Folk-Lore”, isimli eleﬂtirisinde Müler ﬂöyle bir ifade kullanmaktad›r: “Dil
bilimi, mitoloji aç›s›ndan yeni bir kaynak olarak ortaya ç›kt›¤›ndan beri mitoloji biliminin Aryan toplumlar›n›n folklorik yap›s› üzerine yap›lacak yeni ve bilimsel bir çal›ﬂmaya vesile olmas› kaç›n›lmaz gözükmektedir. (Bu makale Essays on Mythology, Traditions, and Customs’un 2.cildi ile Chips from a German
Workshop’un 5.cildinde [New York:
Scribner, 1871], 195-205, tekrar yay›nlanm›ﬂt›r.)
Görüldü¤ü kadar›yla mitlerin k›smen “dil hastal›¤›n›n” k›smen de ilkel
insan›n güneﬂin do¤uﬂ ve bat›ﬂ›n› anlatmak için (“güneﬂ ile ilgili mitoloji”) yapt›¤› giriﬂimlerin sonucu oldu¤una dair
Müller’in ortaya att›¤› düﬂüncenin za-

manla de¤erini yitirdi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Yirminci yüzy›lda, Müller teorilerinin ço¤unlukla mitoloji ile iliﬂkili olarak
ortaya at›lm›ﬂ eski ve ›skartaya ç›kar›lmas› gereken yaklaﬂ›m örnekleri oldu¤undan bahsedilmektedir. Müllerin teorilerinde, göz önünde bulundurdu¤u
folklorik unsurlar ile ilgili olarak bkz.
Richard M. Dorson, “The Eclipse of Solar Mythology”, Journal of American
Folklore 68 (1955), 393-416; Giuseppe
Cocchiara; “In the “Workship’ of Max
Müler”’in History of Folklore in Europe
(Philadelphia: Institude for the Study of
Human Issues, 1971), 277-295, Nicole
Belmont, Paroles Paiennes: Mythe et
Folklore (Paris: Editions Imago, 1986),
93-120; Robert Jerome Smith, “The Creditable Max Müller”; F. Allan Hanson,
ed., Studies in Symbolism and Cultural
Communication, University of Kansas
Publications in Anthropology 14 (Lawrence: 1982), 90-104; and Michael P.
Carroll, “Some Third Thoughts on Max
Müler and Solar Mythology”, Archives
Européennes de Sociologie 26 (1985),
263-281.
M. Müller on dokuzuncu yüzy›l›n
önde gelen Hindologlardan biri olarak
kabul edildi¤i halde araﬂt›rmac› Hint
topraklar›na hiçbir zaman ayak basmam›ﬂt›r. Hint kökenli baz› bilim adamlar›
onun eserlerini k›ymetlendirme konusunda ›srarl› davran›rken-örne¤in, Nirad C. Chaudhuri, Scholar Extraordi-
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nary: The Life of Professor the Rt. Hon.
Friedrich Max Müler (New York: Oxford
University Press, 1974)-Mülleri oldukça
a¤›r biçimde eleﬂtiren bilim adamlar› da
bulunmaktad›r. Örne¤in, Brahm Datt
Bharti, “Max Müler: ALifelong Masquerade (New Delhi: Erabooks, 1992) Müller’i, Hindular› H›ristiyan yapma düﬂüyle yola ç›km›ﬂ bir misyoner olmakla suçlamaktad›r, bu noktada kendi iddias›n›
kan›tlamak için Müller’in sarf etti¤i birtak›m ifadeleri de ortaya koydu¤unu görüyoruz. Bkz. Jackie Assayag, Orientalism and Anthropology: From Max Müler to Louis Dumont (Pondicherry: Institut française de Pondichery, 1997).
Müller yirminci yüzy›lda nas›l bir
üne sahip olursa olsun, konusunda kendi ça¤›n›n önde gelen bilim adamlar›ndan biri oldu¤una hiç ﬂüphe yoktur. A.
A. Macdonell, Müler ile iliﬂkili olarak
kaleme ald›¤› “Man” (1[1901]:18-23)
isimli k›sa biyografide “19. yy’›n ilim
dünyas›nda Müler kadar geniﬂ yank›
uyand›ran baﬂka bir bilim adam› olmad›¤›n›” vurgulamaktad›r. Bu, Archivio
per lo Studio dele Tradizioni popolari
(1882-1906)’nin kurucular›ndan biri
olan Giuseppe Pitre’nin Müller’e bu
önemli sureti yay›n›n ilk say›s›n›n önsözünü yazmas› için niçin ça¤r›da bulundu¤unu da ortaya koymaktad›r. Müller’in bu daveti kabul etti¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Yay›nlanmas› için kaleme ald›¤› 1.
say› (1882)5:8’de görmek mümkündür.
Orjinali ‹ngilizce kaleme al›nan bu mektubun k›salt›lm›ﬂ bir özeti The Academy’de (21 [1882]: 193-194) tekrar yay›nlanm›ﬂt›r. Folklorik unsurlar›n derlenip nakledilmesi hususunda mektupta
do¤ru ve güvenilir nitelikli övgüye de¤er
bir yaklaﬂ›m sergilenmiﬂ olmas› özellikle
dikkat çekmektedir. Müller bir kütüphane ya da masa baﬂ› folkloristi olmas›na
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karﬂ›n asla bir folklor koleksiyoncusu
olarak de¤erlendirilemez. Dolay›s›yla bu
durum söz konusu mektubu her aç›dan
daha dikkate de¤er k›lmaktad›r. Bu noktada Müller’in birçok versiyonu ortaya
ç›karman›n ve bunlar› sözlü metinlerle
kar›ﬂt›rmaman›n önemini çok iyi anlad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Ortaya koydu¤u teorik bulgular, mevcut öykülerin “insan
akl›n›n yaratt›¤› do¤al bir ürün” olup,
olmad›¤›, bu öykülerin nas›l yay›ld›klar›
ve bunlar›n köklerinin “insan dil ve düﬂüncesinin mitoﬂiirsel boyutunda” keﬂfetmenin mümkün olup olmayaca¤›n›
bilme iste¤inde ifade bulmuﬂtur.
Folklor Üzerine Bir ‹nceleme
‹lk olarak, Bay G.Pitré ve Bay Salamone Morino’nun editorial anlamdaki
katk›lar›yla Palermo’da yay›nlanan Archivio per lo Studio dele Tradizioni popolari, baﬂl›kl› üç ayda bir yay›nlanan bir
yay›n dizisini almay› uygun gördük. Bu
iki centilmen Folklor alan›nda çal›ﬂan
son derece üretken kiﬂiler olarak bilinmektedir. Ayr›ca Avrupa’n›n en de¤erli
bilim adamlar›ndan birkaç›n›n deste¤ini
almaya da mahzar olmuﬂlard›r. Bu aç›l›ﬂ
say›s› Reinhold, Köhler, Consiglieri Pedroso, Finamore, de Puymaigre, Gianandrea, Carolina Coronedi, Berti, Costa,
Ferraro ve iki editörün çok büyük katk›lar›yla haz›rlanm›ﬂt›r. Söz konusu derginin ön sözünde Prof. Max Müller taraf›ndan editör Dr. Giuseppe Pitre’ye gönderilen bir mektup yer almaktad›r. Bu
mektup Pitre taraf›ndan ‹talyanca yay›nlanm›ﬂ olup ‹ngilizce orijinalini vermemizin mümkün oldu¤unu söyleyebiliriz. Oxford: Ekim 19, 1881
“ Sevgili Bay,
“Sen benden baz› arkadaﬂlar›nla
birlikte Avrupa’daki popüler tradisyonlar için bir arﬂiv oluﬂturaca¤›n›z› düﬂün-
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dü¤ünüz bir dergide yay›nlanmak üzere
bir önsöz çal›ﬂmas› göndermemi istemiﬂtin. Senin iste¤ini yerine getirmekte biraz güçlük çekti¤imi itiraf etmeliyim.
Son yirmi y›l içinde Avrupa ve bütün
dünyadaki popüler tradisyonlar üzerinde yap›lan çal›ﬂmalarda benim güvenli
bir mesafeden izleyebilece¤im kadar büyük ad›mlar at›lm›ﬂt›r. Y›llarca önce bu
tür çal›ﬂmalar›n pek de önemsenmedi¤i
bir dönemde iftirac›lara karﬂ› sesimi olabildi¤ince yüksek ç›karmaya çal›ﬂt›m.
ﬁimdi kendimi yaﬂl› ve yorgun hissediyorum. Ben “yeter, yeter” diye ba¤›rmak
isteyen ormanlarda yetiﬂmesine yard›m
etti¤im a¤açlar buluyorum.”
Çok fazla ﬂey yapan, çok fazla materyal toplayan -ki burada s›n›fland›r›p,
inceleyebilece¤imizden daha çok materyali kastediyorum- veya önemsiz ayr›nt›larda kendini kaybeden- bunlar› gerçekçi amaçlar için çok önemsiz olarak
nitelemek de uygundur- bütün bilimsel
çal›ﬂmalar reel bir tehlikenin içindedir.”
“Ve bu, yüre¤imizde hissetti¤imiz
konuya özel bir güçle tatbik edilir. Bu
sayede gerçek bir üstat oldu¤unuzu kan›tlars›n›z- popüler hikayeleri toplamay›
kastediyorum- içinde, en iyi folklor ö¤rencilerinin en iyi hazinelerini yay›nlayacaklar›, k›smen sen ve senin arkadaﬂlar›n gibi baz› bilim adamlar›n›n denetimi alt›nda bulunacak bir fikir dergisinin
mevcudiyeti hep istenilen bir ﬂeydi. Bu
noktada derginize aç›lan kap› umar›m
dar bir kap› olur.”
“Popüler hikayeleri toplamak hem
çok zor hem de çok kolay bir görevdir.
Birey hiçbir ﬂey bulamasa bile hemﬂiresinin ona anlatt›¤› her hikayenin kaleme al›n›p, bas›labilecek bir nitelikte oldu¤u düﬂünülemez. Gerçek hikayelerde
evde yetiﬂtirilmiﬂ üründekine benzer
kendine özgü dünyevi bir tat vard›r veya
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– veya koyu k›rm›z› yabani çile¤in lezzetinde oldu¤u gibi-otokifonik Märchen’den izler taﬂ›r. Bir hikayenin eski
veya yeni, hakiki veya uydurma olup olmad›¤›n›, orman veya s›cak bir yuvan›n
üretimi olup olmad›¤›n› söyleyebilmek
için söz konusu öyküyü de¤erlendirmeyi
ö¤renmemiz gerekir. Bu bir be¤eni meselesidir; fakat çay ve ﬂarap gibi be¤eninin de sonradan kazan›lmas› da mümkündür.”
“‹kinci olarak ayn› hikayenin farkl›
yerlerdeki kaynaklardan al›nm›ﬂ, versiyonlar›n›n, mümkün oldu¤u kadar›yla
bir araya getirilmesi gerekir. Hikayenin
bütün versiyonlar›nda geçen ortak unsurlar›n kendine özgü olanlardan dikkatli biçimde ay›klanmalar› ﬂartt›r.”
“Üçüncü olarak koleksiyonculardan
her birinin hikayelerle iliﬂkili bir s›n›fland›rmay› içeren sonuçlar elde etmiﬂ olmas› gerekmektedir. Koleksiyoncu ancak bu ﬂekilde her yeni hikayenin hangi
gruba ait oldu¤unu söyleme imkan› bulur. Hah’n›n eski mitlerin s›n›fland›r›lmas› ile iliﬂkin olarak yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂman›n-biraz noksan da olsa- modern
mitler ile ilgili bir s›n›fland›rma yapabilmek için nelerin yap›lmas› gerekti¤i konusunda size bir tak›m fikirler verece¤i
kan›s›nday›m. Bu noktada elinizdeki arﬂivlerin çok büyük faydalar sa¤layaca¤›n› düﬂünüyorum.”
“Dördüncü olarak hikayenin mümkün oldu¤u kadar›yla, öykücünün ipsissima verbas›nda sunulmas› gerekir. Bu,
zaman›nda çok zarar gördü¤ümüz, öykü
koleksiyonculu¤unda yap›lan namussuzluklara karﬂ› bir güvence olacakt›r. Bir
hikâyeyi k›rpan veya süsleyen bir koleksiyoncunun kamç›lanmas› gerekti¤i tamam›yla do¤rudur; bir hikâye yarat›p
onu yay›nlayan kiﬂinin de vurulmas› gerekmektedir. Fakat Drakonik bir yasa
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yürürlü¤e sokuluncaya kadar, sizin bütün vakalar üzerinde hassasiyetle durman›z, ipsissima verba, doland›r›c›lara
karﬂ› büyük bir koruma olacakt›r. Bununla birlikte sizin derginizin bir öykü
arﬂivi ve diyalekt ö¤rencileri aç›s›ndan
bir hazine olaca¤›n› ümit ediyorum. Diyalekt ile ilgili inceleme, eminim ki, bir
söz kalabal›¤›ndan ibarettir; ve, ben dilin ne oldu¤unu ö¤renmek için kendimi
her zamanki kadar güçlü hissediyorum.
Bizim, dili, dilin do¤al yap›s›n› gözler
önüne seren diyalekt bilimi çerçevesinde
incelememiz gerekir. Bu noktada ›l›ml›
olmak esast›r. Gerçek bilgi ve gerçek sanat›n gizemini oluﬂturan bu sanat›n uygulamas› da ›l›ml›l›k gerektirir. Gerçekten önemli olan bir ﬂeyi gerçekten önemsiz olan bir ﬂeyden ay›rma sanat›. Bu sanat olamadan diyalekt ve öykü kolleksiyonerlerinin bütün kütüphaneleri kendi
eserleriyle doldurmalar› mümkündür;
fakat gerçek bilgi-bize fikirler veren,
destekleyen ve yeni çal›ﬂmalara baﬂlayabilmek için akl› bileyen bilgi- ilerici olmaktan çok engelleyici bir nitelikte olacakt›r.”
Popüler hikâyeler üzerinde yap›lacak bilimsel bir çal›ﬂmaya ›ﬂ›k tutabilecek ya da tutmas› gerek temel noktalar
çok fazla de¤ildir. Bizim ö¤renmek istedi¤imiz ﬂey;
(1) Bu hikâyelerin pek çok yerde
mevcut olup olmad›¤›, ve dolay›s›yla yabanl›ktan kültüre giden süreçte söz konusu hikâyelerin insan akl›n›n üretti¤i
do¤al bir ürün olup olmad›¤›
(2) Modern ça¤dan antik döneme
uzanan bir evrede bu hikâyelerin izlerini sürüp sürmeyece¤imizin veya do¤udan bat›ya nakledip nakledilmediklerini
anlamam›z›n mümkün olup olmad›¤›
(3) ‹nsan dili ve düﬂüncesinin mitoﬂiirsel tabakas›ndaki ilk bilgiyi keﬂfet-
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mek suretiyle bu hikâyelerin orijini veya
raison d’être’sini anlamam›z›n mümkün
olup olmad›¤›.
“Bunlar, üç önemli soru olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r; bu noktalara do¤rudan veya dolayl› yollarla ›ﬂ›k tutulmad›¤› müddetçe her ﬂey tuhaf görünecektir. Neyin gerçekten önemli oldu¤u sorusuna yer açmak maksad›yla tuhaf olan
ﬂeyi bast›rman›n mümkün olmas›, bana,
araﬂt›rman›n her alan›nda görev alan
bilim adam›n›n test edildi¤ini düﬂündürmüﬂtür. Bunu gerçekleﬂtirmek için bir
yandan bir ö¤rencinin di¤er yandan senin gibi bir dergi editörünün, hem de
büyük bir katilikle, konuyu inkâr etmesi
ﬂartt›r.”
“Senin Archivio’nun baﬂar›s›yla çok
yak›ndan ilgilendi¤im için, sana bu uyar›lar› yapman›n kendi üzerime bir borç
oldu¤unu düﬂündüm ki, bu uyar›lar senin hitap etmekte tereddüt etti¤in baz›
meslektaﬂlar›na nazaran senin için daha
az anlam ifade etmektedir. Senin yaz›lar›ndan yola ç›karak senin inançlar›n› dile getirdi¤imi düﬂünüyorum ve bu yüzden de ocak ay›nda yay›nlanacak olan
Archivio per lo Studio dele Tradizioni
popolari’nin ilk say›s›yla ilgili çok yüksek beklentilerim oldu¤unu ifade etmeliyim.”
“En samimi iyi niyet ve bütün iyi
dileklerimle bana inan.”
“Sayg›lar›mla,”
“F. Max Müller.”
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