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Folklor konusunda en ayr›nt›l› çal›ﬂmalardan bir tanesi, bu konudaki gerçekleri k›sa balatlarla de¤il fakat baz›lar› 13.000 dizeden oluﬂan epik ﬂiirlerle
yeniden ortaya ç›karma iﬂini üstlenmiﬂtir. Harvard Üniversitesi’nde Karﬂ›laﬂt›rmal› Edebiyat ve Slav Dilleri profesörü olan Albert B. Lord, kendisinin ve
Milman Parry’nin 1930’lardaki gezilerde
derledikleri epik gelene¤in ak›betini
araﬂt›rmak için birçok defa Yugoslavya’da alan araﬂt›rmas› yapm›ﬂt›r (1950,
1951, 1962, 1963 ve 1964 y›llar›nda).
Bunu yaparken, ayn› epikleri mümkünse ayn› kiﬂiden derlemeye çal›ﬂt›. Ard›ndan, nelerin hat›rland›¤›n› ve nelerin
hat›rlanmad›¤›n› anlayabilmek için bu
yorumlar› karﬂ›laﬂt›rd›. Onun bu çal›ﬂmas›, tek bir gelenekte zaman içinde
oluﬂan de¤iﬂimlerin ve çeﬂitlemelerin do¤as›n› araﬂt›rma olana¤› sa¤lar.
Do¤u Avrupa’daki sözlü epi¤e yönelik ilgi, Homeros’un epiklerinde kulland›¤› kompozisyon tekniklerini ayd›nlatabilme umudundan kaynaklan›r. Günümüzdeki epik kompozisyon tekniklerinin, muhtemelen yüzy›llarca önceki epik
ﬂairlerin/ﬂark›c›lar›n
kulland›klar›yla
ayn› oldu¤u varsay›l›r. Bu, geçmiﬂi aç›klayabilmek için ﬂimdiyi araﬂt›rman›n bir
örne¤idir. Lord, ﬂairlerin, bütün bir ﬂiiri
kelime kelime de¤il de, hikâyenin sadece, çeﬂitli formüllerin ve geleneksel iﬂlemelerin içine yerleﬂtirilebilece¤i genel
bir çerçevesini an›msad›klar›n› keﬂfetmiﬂtir. Sanat ve epik kompozisyon zana*
**

at› hakk›nda çok ilginç bir çal›ﬂma için,
Lord’un The Singer of Tales (Cambridge,
Mass., 1960; New York, 1965) isimli kitab›na bak›n›z. Di¤er bir ilginç çal›ﬂma,
oldukça benzer dizeleriyle Wolfram
Eberhard’›n Minstrel Tales from Southeastern Turkey adl› kitab›d›r (University
of California Publications, Folklore Studies, No. 5 –Berkeley and Los Angeles–
1955).
Yugoslavya’ya üçüncü ziyaretimin
iki amac› vard›. Birincisi, Harvard Üniversitesi’nden Milman Parry’nin 193335 y›llar› aras›nda derledi¤i epik masallar› anlatan bu ﬂairleri, onun derledi¤i
ayn› ﬂark›lar›n farkl› yorumlar›n› kay›t
edebilmek için araﬂt›r›yordum.1 Bu tür
materyaller, bir ﬂark›n›n/ﬂiirin belli bir
ﬂark›c›/ﬂair taraf›ndan on beﬂ y›l boyunca söylenmesinde hem müzikal hem de
metinsel düzeyde meydana gelen de¤iﬂimlerin kesinli¤ini belirleyebilmemizi
sa¤layabilirdi. ‹kincisi, yaln›zca eski repertuar›n devam etmesi anlam›nda de¤il, fakat ayn› zamanda bu gelene¤in
son on y›lda meydana gelen f›rt›nal›
olaylardan yeni ﬂark›lar yarat›lmas›ndaki canl›l›¤› anlam›nda, Yugoslavya’daki
muazzam epik ﬂiir gelene¤inin ﬂu anki
durumunu gözlemleyebilmeyi umuyordum.2
1934’te derledi¤imiz epik masallar›n genç ﬂairleri/ﬂark›c›lar›ndan birisi
Novi Pazarl› Sulejman Fortić’ti ve o zaman otelde garsonluk yap›yordu. 1950
y›l›n›n 13 May›s’›nda Novi Pazar’a var-

Bu yaz›, Alan Dundes'in editörlü¤ünü yapt›¤› The Study of Folklor'un 265-268. sayfalar›nda "Yugoslav
Epic Folk Poetry" ad›yla yer alm›ﬂt›r.
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mam›zdan bir saat sonra, kendimi yeniden Sulejman’la konuﬂuyor buldum, 45
yaﬂ›ndayd› art›k. Ona rastlamak büyük
ﬂanst›. Garsonlu¤u b›rakm›ﬂt›. Ulusal
Cephe’nin yerel baﬂkan›yd› ve gö¤sü madalyalarla doluydu. Hayat›n›n bir yoksulluktan kendi bölgesinin geliﬂiminde
paylaﬂ›yor oldu¤unu duyumsad›¤› di¤er
bir yoksullu¤a nas›l de¤iﬂti¤inin hikâyesini onun kendi a¤z›ndan kaydedebilece¤im için çok memnundum. Ve onun ﬂark›lar› bu de¤iﬂimi daha bir güvenle, kendisine ve güçlerine duydu¤u güvenle
yans›t›yordu. Bu durum özellikle baz›
“oyalay›c›” dizelerin oldu¤u birkaç örnekte çok belliydi: “Sonra onu görmeliydin, benim gri ﬂahinlerim!”
Dizelerdeki de¤iﬂimleri göstermenin en iyi yolu, Ba¤dat ﬂark›s›n›n Fortić’ten dinledi¤im 1934 ve 1950 yorumlar›n› k›sa birer pasaj halinde yan yana
koymak olacakt›r.3 Resmi bir giriﬂ bölümünün (iki 1934 yorumunun 4 dizesi,
1934 yorumlar›ndan birinin 7 dizesi ve
1950 yorumunun 12 dizesi) ard›ndan
ﬂark› baﬂlar:
1934
Sultan Süleyman erkenden uyand›,
Erkenden uyand› beyaz kalesinin içinde,
Sonra paﬂalar›n› ve vezirlerini ça¤›rtt›,
Hatta paﬂalar›n› ve vezirlerini.
Paﬂalar ve vezirler geldi¤inde,
Sultan onlarla uzun uzun konuﬂtu:
1950
Bir sabah ﬂafak erken söktü,
ﬁafak söktü ve güneﬂ parlad›;
Sultan Süleyman erkenden uyand›
‹stanbul’da, beyaz ﬂehirde,
Sonra paﬂalar›n› ve vezirlerini ça¤›rt›,
Paﬂalar›n› ve vezirlerini bir araya toplad›
Bir araya toplad› ve ﬂöyle dedi onlara:
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Ayn› pasaj›n ayn› ﬂark›c›dan
1934’te kaydedilen di¤er iki yorumuyla
yap›lan ve hemen aﬂa¤›da yan yana verilen karﬂ›laﬂt›rman›n, on beﬂ y›ll›k bir
sürede meydana gelen de¤iﬂimlerin 10
dakika aral›klarla oluﬂan de¤iﬂimlerden
çok büyük olmad›¤›na iﬂaret etti¤i görülebilir:
1934 A
Bir sabah ﬂafak erken söktü,
Sultan Süleyman erkenden uyand›,
Sonra paﬂalar›n› ve vezirlerini ça¤›rtt›,
Ve paﬂalar ve vezirler geldiler
Sultan›n beyaz kalesine,
Ama Sultan Süleyman ne dedi:
1934 B
Sultan Süleyman erkenden uyand›,
Erkenden uyand› beyaz kalesinin içinde,
Sonra paﬂalar›n› ve vezirlerini ça¤›rtt›,
Paﬂalar ve vezirler geldi¤inde,
Sultan›n huzurunda durdular,
Ve ﬂimdi sultan konuﬂtu:

Bu örnek, bu yeni materyalin sundu¤u araﬂt›rma olanaklar›n› çok iyi resmediyor.4
Öykünün, 1934 ve 1950 yorumlar›nda anlat›ld›¤› gibi karﬂ›laﬂt›r›lmas›,
bizi, ayn› zamanda farazi fakat önemli
sonuçlara götürür. ﬁark›da hem kad›n
kahraman›n hem de kahraman›n geldi¤i
kentin ad› de¤iﬂtirilmiﬂtir. Temadaki
olas› geniﬂlemelere ya da daralmalara
ek olarak baﬂka ayr›nt›larda da baz› de¤iﬂiklikler vard›r; örne¤in, sultan Bosnal› kahramanlardan birisine bir mektup
yollad›¤›nda, mektup, eski yorumlarda
oldu¤u gibi do¤rudan gönderilmez, fakat
baﬂka bir kahraman arac›l›¤›yla yollan›r. Bununla beraber, öykünün ana hatlar› en sona dek ayn› kal›r. Fakat, öykünün finali kökten de¤iﬂmiﬂtir: Eski yorumda, kad›n kahraman kahraman›
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terk ederek onunla evlenmeyi reddeder,
oysa, 1950’teki yorumda evlenirler ve
mutlu bir hayat sürerler. Öykünün
1950’deki bu finali ﬂark›n›n bildi¤imiz
di¤er yorumlar›yla uyuﬂur; 1934 yorumu
ise çok tuhaf sonlan›r. Bu tek örnek,
baﬂl›ca tematik materyal ile ilgilenildi¤i
ölçüde, esasen gelene¤in tutucu karakterine iﬂaret eder, ve baﬂka ﬂark›lar için
yap›lan analizlerin bu durumu do¤rulay›p do¤rulamad›¤›n› görmek ilginç olacakt›r.
1935 y›l›nda, Bijelo Polje yak›nlar›nda, Avdo Mededović5 ad›nda bir ﬂark›c›dan ﬂark›lar derlemiﬂtik. 12.000 dizelik iki ﬂark›dan bir tanesi fonograf
kayd›yd›, di¤erini ise dikte ettirmiﬂtik.
Avdo’nun seksen yaﬂ›nda hâlâ hayatta
oldu¤unu ö¤renmek özellikle etkileyici
bir deneyimdi. Benim için hâlâ ﬂark›
söyleyebilirdi; 1935’te kaydedilen ayn›
ﬂark›n›n en etkileyici bölümünü ve ﬂark›n›n nakarat›yla di¤er uzun ﬂark›y›
mikrofona ezberden okuyabilirdi. Alttakiler, onun Osman Delibegović ve Pavičević ﬂark›s›n›n giriﬂ dizeleridir:
1935
‹lk söz, ah Tanr›m, bize yard›m et!
Ve ikincisi, olur elbet, Tanr› bahﬂederse!
Her ﬂeye kâdir Tanr›m, yard›mc›m›z ol
Her saniye ve her saat!
Senin bar›ﬂ›n ve mutlulu¤un bizimkiler olsun,
Ki onlarla teselli ve neﬂe bulabiliriz
Oturdu¤umuz bu yerde…
1950
‹lk söz, bize yard›m et, Her ﬂeye kâdir Tanr›m!
Bu da ikincisi, olur elbet, Tanr› bahﬂederse!
Onu s›k s›k anarsak ancak,
O da kudretiyle bize yard›m edecektir.
Tanr›’n›n ad›yla sahte yeminler etmeyin,
Çünkü eski ve ilahi bir atasözü var,
Yalan söyleyene Tanr› yard›m etmez...

n›zca 8.000 dizeden oluﬂuyor, ancak hâlâ
güzel bir ﬂark›.
Avdo’nun en az›ndan bir sonraki
nesil için temsil edece¤i bu eski ve güzel
gelene¤i keﬂfetmek memnuniyet vericiydi. 20’ler ve 30’lardan bu eski ﬂark›lar›
bilen ve Avdo’nun o¤lunun da dahil oldu¤u yeterince ﬂark›c› keﬂfettim. Gene de,
bu iki kuﬂa¤›n da geçip gitmesinden sonra ne olaca¤› ciddi bir sorudur. ﬁimdiki
Yugoslav hükümetinin cahillikle mücadelede ald›¤› uzun mesafe, hiç kuﬂku
yok ki sözlü gelenek üzerinde derin bir
etki b›rakacak.
NOTLAR
1 Parry ve Lord’un alan yöntemleri için bkz.
Serbo-Croation Heroic Songs/Giriﬂ, c.1, “Novi Pazar”, derleyen Milman Parry, çeviren ve yay›na haz›rlayan Albert Bates Lord (Belgrat ve Cambridge,
1954). Harvard Üniversitesi kütüphanesinde bulunan Parry Koleksiyonu’ndaki metinler, transkripsiyonlar ve lirik ﬂark›lar›n morfolojisi için bkz. Béla
Bartók ve Albert B. Lord, Serbo-Croation Folk Songs (New York, 1951). (y.n.)
2 Lord, makalenin orijinalinde (s. 61),
1941’deki Alman istilas›na ve “Tito ve Parti liderli¤indeki” ﬂiddetli direniﬂe gönderme yapan ça¤daﬂ
bir ﬂark› örne¤i veriyor. (y.n.)
3 Fortić’in ﬂark›s›n›n 1934 ve 1950 yorumlar›
hakk›nda daha fazla yorum için bkz. The Singer of
Tales, s. 117-18. (y.n.)
4 Bu iki pasaj Serbo-Croation Heroic Songs
içinde yay›mlanm›ﬂt›r, c.2 (Belgrat ve Cambridge,
1953) 197, 198, 208. (y.n.)
5 Repertuar›nda en az 58 epik bulunan bu
ola¤anüstü ﬂark›c›yla yap›lan bir röportaj için bkz.
Albert Bates Lord, “Avdo Mededović, Guslar”, Journal of American Folklore, c. 69 (1956),320-30. Lord,
bu ilginç makalede, Parry’nin 1935’te yapt›¤› bir deneyi aktar›yor: Parry, Avdo’nun bilmedi¤ini ö¤rendi¤i epik bir ﬂark›y› Avdo’nun da bulundu¤u bir ortamda baﬂka bir ﬂark›c›ya söyletir. Di¤er ﬂark›c›
2,297 dizelik bu epik ﬂark›y› söyler ve bitirdi¤inde
Parry Avdo’ya ﬂark›y› kendisinin de söyleyip söyleyemeyece¤ini sorar. Avdo ﬂark›n›n 6.313 dizelik bir
yorumunu söyler. 1951’de, Lord, Avdo’dan dinledi¤i
fakat Avdo’nun Parry için söyledi¤i o günden beri
söylemedi¤ini ve 1935 y›l›ndan beri duymad›¤›n› iddia etti¤i bu ayn› ﬂark›y› ortaya ç›kard›. (y.n.)

Bu ﬂark›n›n ﬂimdiki Avdo yorumu,
Avdo’nun yaﬂ› ve hastal›¤› nedeniyle yal-
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