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Stith T hom pson'un ölümünden sonra
anısına yazılan yazılarda "Folkor’un Baha
sı' deyimi bütün yazarlar tarafından ortak
olarak kullanılmıştır. Pek çok vasıllarıyla
bu ortak deyim, O'nuıı bilimsel kariyerini
özetlemekledir. Elbette, O'ndatı önce de
A v r u p a ’da F o lk lo r ç a lış m ala rı vardı.
Grimin Kardeşler, haklı olarak bu sahanın
kurucuları olarak kabul edilmelidir. 19.
Asrın sonu ile 20. asrın başında, Amerika
Birleşik D evleilcri’ndc, Amerikalı Kızıl
derililerin mitolojisi, zenci şarkı ve hika
yeleri, yöresel ağızlar, halk türküleri ve
P ensilvanya Alm an gelenekleri ile ilgili
farklı, müstakil derleme ve incclcmcler,
bazı kişilerin vc akademisyenlerin dikka
tini çekmişti. Fakat, hiç kimse folkloru bir
bilim dalı o larak kav ram am ıştı. Stith
T h o m p s o n ’un buradaki rolü, folklorun
meşruluk kazanmasına, Indiana Ünivcrsitesi'ndc bir yer verilmesine vc böylcce
kendi çalışması ile genç meslektaş vc öğ
rencilerinin milli sınırlar içinde vc ulus
lararası alanda tanınmalarına zemin hazır
lamasıdır. I. Dünya Savaşı'ndan önce folk
lor çalışmalarının yaygın olduğu İngiltere
vc Fransa'da, bu konuyu akademik seviye
ye olurlacak bir Slith Thompson'un yok
luğu yüzünden, bu bilim dalı ancak günü
müzde meşruluk kazanmıştır.
Stith Thompson, Kentucky’nin Nelson
ilçesinde, 7 Mart 1885’tc doğdu. On iki yıl
sonra ailesi Indianapolis'e göç etti. Stith
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Thompson, 1903'dcn 1905'e kadar bu şe
hirdeki "Butler College" a devam etti.
K entucky’dcki iki yıllık bir lise öğ ren i
minden sonra, W isconsin Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi, İngiliz Edebiyatı Bölümii’nden mezun odu. 1909 yılında "The
Return froın the Dcad in P opular Talcs
and Ballad (Halk Masalları ve Türkülerin
de Öldükten Sonra Dirilmek) adlı yüksek
lisans tezini de bu üniversitede Arlhur Bcatty'niıı rehberliğinde hazırladı. Orcgon,
Poılland’da bir oduncu kam pında çalışır
ken iki yıl süre ile lise öğretmenliği yaptı.
Burada odunculardan hem Norveççe ö ğ 
rendi hem de daha sonra hakkında Journal
Amerikan Folklore'da yazı yazdığı Paul
Bünyan ile ilgili bilgiler edindi. 19111912 yıllarında Bcrkclcy’deki C alilornia
Ü niversitcsi'nin lisans üstü p rogra m ına
devam etti vc "The Idca ol the Soııl in teutonic Popular Tales and Popular Ballads"
(Eski Alman Halk Masalları ve T ü rk ü le
rindeki Ruh Fikri) adlı çalışmasıyla İngi
liz edebiyatında da master derecesi kazan
dı. California'nın, S acra m cnto şehrinde
yaşayan bir tüccarın sağladığı bursla.
1912-1914 yılları arasında Harvaıd'da Ge~
orge Lyman Kittredge'in teklifiyle doktora
tezini "European Talcs A m ong the North
American Indians" (Kuzey A m erika K ı
zılderilileri Arasındaki A vrupa Menşeli
M asallar) konusunda hazırladı. Bu tez
1919 yılında hasıldı. Thompson, üniversi
te öğretim üyeliği kariyerine 1914'dcn
1918’e kadar İngilizce asistanı olarak ça-
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Iışlığı T ex a s Ü n iversitcsi'nde başladı.
Austin’de 1915 doğumlu bir de oğlu olan
John A. L om ax'ın evinin bir odasında
olurdu. Bu dönemde John Lomax vc arka
daşları ile birlikte "Tcxas Folklore Socicly" (Teksas Folklor Kurumu) yi kurdular
ve Thompson 1916'da, bugüne kadar de
vanı eden se rilerin ilkini h az ırladı.
1918'den 1920'ye kadar Colorado Collcge’da, 1920'den 1921'c kadar Maine Ü ni
versitesinde kısa dönem lerle çalıştıktan
sonra, lndiana Üniversitesi'nde İngilizce
doçenti vc Kompozisyon Bölümü Başkanı
olarak göreve başladı ve 1955'leki emekli
liğine kadar burada çalıştı.
Indiana'da geçirdiği yıllarda gittikçe
artan bir şekilde dikkatini folklor ilmine
yönel ili. 1928'de Antli Aarne'nin "The
T ypes o f Folktale" (Masal Tipleri) adlı
eserinin tercümesini ve düzeltilmiş baskı
sını ve 1929'dc bir motif tasnif sisteminin
kullanıldığı "Talcs of the North American
indi an s" (Kuzey Amerika Kızılderilileri
nin Masalları) adlı antolojiyi yayımladı.
"Molif-Iııdcx o f Folk Literatüre" (Halk
Edebiyatı Motiflerinin İndeksi) adlı folk
lor sahasında kilometre laşı olan çalışması
da 1932-1937 yılları arasında 6 cilt halin
de çıktı. Anlatım türü alanında eşdeğer
halk hikayesi çalışması olan vc halk hika
yesi geleneğinin karakterini açıklayan, eş
siz "The Folktale" (Halk Hikayesi) adlı
eserini 1946'da tamamladı.
Aynı zamanda, üniversite bünyesinde
folklorun bir ilim dalı vc araştırına konusu
olarak gelişmesinde rol oynadı. !942'dc
bu konuya ilgi duyan araştırıcılar ve öğ
renciler için bir folklor yaz okulu açlı. Bu,
yeni vc gelişmemiş sahaya tutarlılık vc
hız kazandıran yaratıcı, iyi planlanmış bir
fikirdi. Emekliliğine kadar, her yaz düzen
lenen bu kursları desteklemeye devam el
ti. S eçkin y aba ncı bilim a da m la rını,
1950'de düzenlenen "M id-Century Inter
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national Folklor Confcrence" (Asır Ortası
Uluslararası Folklor Konferansı) na davet
elli ve 1953’te "Four Symposia on Folklo
re" (Folklorla ilgili D ört S em p o z y u m )
adıyla yayımlanan konferans tutanaklarını
baskıya hazırladı. Mezuniyet Sonrası Eği
tim Fakültesi Dekanı iken, 1949'da A m e
rika Birleşik Devlelleri'nde ilk defa folk
lorla ilgili bir doktora programı hazırlardı.
Böliimlcrarası bir kurulca yürütülen bu
folklor programında ilk doktora dcrccesi
(Ph. D.) Warrcn E. Roberds'a verildi. Üni
versite kütüphanesinde müstakil bir folk
lor koleksiyonunun oluşturulması, folklor
la ilgili monografik çalışma serisinin baş
latılması ve bir folklor arşivinin kurulm a
sı, Stith Thompson'un gerçekleştirdiği di
ğer ilkler arasındadır. Thompson'un başa
rılarının devam ında. O'nuıı uluslararası
üstünlüğünü kabul edip Bloorvıinglon’da
kalmasını vc I9 3 9 'd a N c w York Ünivcrsitesi'nden gelen teklifi reddetmesini sağla
yan ve aynı zamanda lndiana Üniversitesi
Başkanı da olan Hcrman B. Wclls'in kat
kısı ve desteği vardır. Stith T hom p son ,
Amerika Birleşik Devletleri akademik ha
yatının en önemli ve seçkin üııvanı olan
"Distinguishcd Service Profcssor" ünvaııı
ile birlikte İngilizce ve folklor profesörü
olarak da adlandırıldı.
1955‘te emekli olduğunda, Thompson
hâlâ dinçti ve yirmi yıldan fazla bir süre
daha folklor sahnesinde önemli bir rol oy
nam aya devanı etti. 1955-1958 vc 1961
yılarında "Motif-Index o f Folk Literatüre"
ile "The Folktale" adlı eserlerinin gözden
geçirilmiş ve genişletilmiş baskılarını, Jonas Balys ile bir çeşit m otif indeksi olan
"The Oıal Talcs of India"yı, yine 1958'dc
Warren Roberts ile bir tür ideks olan
"Types of Indic Folktalcs" adlı çalışmala
rım yayımladı. Prof. Thompson bu son iki
indeksle, Benfey’nin "Avrupa'nın başlıca
büyük masallarının Hind menşeli olduğu"
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şeklindeki hipotezini kontrol edecek bir
yöntem hazırlamak amacıyla Hindistan'ın
halk masallarının tasnif görevini de üst
lendi. 1968'de, 83 yaşında bir başarı ola
rak kabul ettiği "One Hundred Favoritc
Folktales” adlı son antolojik çalışmasını
yayımladı. Stith Thompson emeklilik yıl
larında Texas, Kansas, Hawai üniversite
lerinde misafir profesör olarak çalıştı ve
uluslararası seyahatlerle araştırma konfe
ranslarına d evam etti. B aşlan gıçta tek
odada faaliyet gösteren ve bölümlerarası
dayanışma ile kurulan bir programdan, üç
bina üzerine kurulmuş bağımsız bir bölüm
haline getirdiği folklor programını izleye
rek hayatına d ev am etti. Stith Thom pson'a, Nort Carolina Üniversitesi (1946),
lndiana Central Collegc (1953), Kentucky
Üniversitesi (1958), Chirsitan Albrecht
University o f Kicl (1959) vc lndiana Üni
versitesi tarafından onursal dcrcceler ve
rildi.
Stith Thompson'un folklor alanındaki
başarısı, bilim adamlığı, kuruculuk ve ko
ordinatörlük gibi farklı fakat birbirini ta
m a m layan y eteneklerin den k ay n a k la n 
maklaydı. T hom pson'un ilminin özünü,
Tarihi-Coğrafi Metod'un uygulanması için
derlenmiş olan karmaşık masal kümesinin
ç ö z ü m le n m e s i m e y d a n a getirir. Prof.
Thompson'un amacı, kompleks halk m a 
sallarının hayatını ve coğrafi dağılımını
belgeleyen araştırmalara rehberlik ede bi
lecek masal incelemelerini bilimsel bir te
mele oturtmaktı. Stith Thompson'un A v
rupa ve Hindistan masal indeksleri ile
sembolist yorumlarının ve masal icracıla
rının ilmi olmayan çalışmalarının düzeltil
mesi amaçlanmıştır. Bir gün öğrencinin
biri O'na çocuklar için yazılan masal ki
tapları hakkında ne düşündüğünü sormuş
tu, O da sert bir tarzda, içlerinde ne oldu
ğunu bilmediği için incelemelerinde bun
ları kullanmadığını belirtmişti. Başlangıç
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ta "masal ve folklorun diğer bütün sözlü
ürünlerinin yaşatıldığı gibi aynen basılma
sı gerekliği" fikri akademisyenleri bile şa
şırtmıştı. Thompson'un, ilk derlem elerin
den olan" Tales o f the Noth American Indians" (Kuzey A merika Kızılderililerinin
Masalları) adlı elyazması çalışması daha
sonra bu görüş doğru ltu su n d a H arvard
Üniversitesi tarafından basılmıştır.
Prof. Thompson tip ve motif indeksle
rinin düzenlenmesinde esas olarak, sıhhat
li saha derlemeleri ile milli folklor arşivle
rine itibar etmiştir. Stith Thompson'un in
dekslerin deki b ib liy ogra fya la r, otantik
kaynaklar için rehber niteliğindedir. Hiç
kim se O'nun 6 ciltlik "M otif-İndeks of
Folk Literatüre" adlı çalışmasını değersiz
lik ve boş şeylikle suçlayamaz. T h o m p 
son'un bu eseri folklor sahasında bir anıt
çalışmadır. Stith Thompson'un idaresinde
motif araştırması yapm ak güzel sanatlarla
uğraşmak şeklinde gelişmiştir. Öğrencileri
ve meslektaşları kütüphanede benzer m o
tif çalışmaları yaparlarken geleneksel an
latım türleri hâzinelerini dc gözden geçir
diler. Thompson bütün bu yeni verileri ve
örnekleri kitabının yeni baskısında değer
lendirm iştir. Prof. T h o m p so n ln d ia n a
Ünivrsitesi’nin kütüphanesinde 40 num a
ralı odasında öğrencilerinin ve meleklaşlarının yaptığı bütün motif cetvellerini bü
yük bir titizlikle inceler, şüpheli gördüğü
motifleri çalışmasının dışında tutardı. Bu
çalışma o kadar kapsamlı ve geniş hacim
liydi ki, 6. ciltin sonuna eklenen alfabetik
katalog bir uzmanın iki yılım almıştı. Stith
Thompson diğer bilim adamları gibi ken
disini sadece bir konu ile sınırlamadı ve
bir çalışm asını ta m am lar ta m a m la m a z
dikkatini kitaplarının genişletilmiş baskı
larına vc yeni araştırmalara yöneltti.
En sonunda, Bengi Holbek'in 1964'tc
Atina'da düzenlenen "İnternalional Congress o f Folk Narrative Research" (Millet
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lerarası Masal Araştırması Konferansı) de
ifade etliği "tip ve motif indekslerinde iç
tutarsızlıklar bulunduğu" şeklindeki eleşti
risi ile F o n k siy o n alist ve bağlam salcı
(Contextualist) okulları masal anlatıcıları
na önem verilmediği, m alzemenin kuru
kemik yığınına indirgendiği ve müstehcen
motiflerin allandığı" nı belirten eleştiriler
işitildi. Thompson cevabında, tip ve motif
indekslerinde iç tutarsızlıklar bulunduğu
nu kabul etti, ayrıca kendilerinin bir tele
fon rehberi tarzında çalıştıklarını, bu in
dekslerin bilim adamları için el kitabı ni
teliğinde olmasının amaçlandığını ve son
çalışma olmadığını, müstehcen motifleri
de basit bulduğu için çalışmasına dahil et
mediğini" belirtti.
Stith Thompson, sadece folklor çalış
malarını sağlam bir temele oturtm akla
kalmam ış aynı zamanda bu çalışmaların
ilim alemince de kabul görmesini sağla
mıştır. Thompson, pek çok Avrupa ülke
sinde folklor çalışmalarına verilen büyük
değerin ve A m erika Birleşik Devletleri'ndeki ihmal edilmişliğinin bilincindey
di. Bundan dolayı, doktora programları,
yaz okulları vc folklor profesörlüğü esna
sında bütün gücünü bu ihmalin düzeltil
mesine harcadı. Tanınmayan bir bilim dalı
için destek bulm aktaki başarısı, 'Onun
akademik toplumdaki itibarından ve A m e
rikan üniversitesinin idari yapısı ile ilişki
lerindeki politik yeteneğinden kaynaklan
maktaydı. Asıl bölümü olan İngilizce Böiümü'nü başarılı bir şekilde kurdu ve bir
kaç ders kitabı ile antolojinin hazırlanma
sında da çahşklı: "British Poets o f the Nineteenth Century" (1920) (19. Asır İngiliz
Şairleri), "Our Heritage o f World Litera
türe" (1929) (Dünya Edebiyatındaki Baki
yemiz), "English Literatüre and its Backgrounds" (1939) (İngiliz E debiyatı vc
Kaynakları), Stith Thompson, kısa sürede
bilimsel kurumlarca tanınan bir kişi oldu
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ve 1936'da "The American Folklore Society" (Amerikan Folklor Kurumu) başkan
lığına 1947'de prestiji yüksek "American
Philosophical Society" (Amerikan Felsefe
Kurumu)üyeliğinc seçildi. Üniversite oto
riteleri nezdinde ve özellikle lndiana üniversitesi’ndeki Stith Thompson'un itibarı
nın yükselmesinde katkıları olan lndiana
Üniversitesi Başkanı Wc!ls, O ’nun yete
neklerini 1947-1950 dönem inde M ezuni
yet Sonrası Eğilim Fakültesi D ckanlığfna
vc daha sonra da Kampüs'e misafir konfe
ransçı dav et eden "Patten F aundalion
Committce" nin başkanlığına atayarak ka
bul etmiştir. Stith Thompson'un kişiliği ve
itibarı, folklorun meçhul ve şüpeli görülen
çalışma sahasına güven kazandırmıştır.
Bilim adamı ve yönetici olarak Stith
Thompson, şiddetle uluslararası ilişkilerin
önemini belirtti. Thompson, I914'lc Harward'taki doktora tezi çalışmaları sırasın
da, Anili Aarne'nin "Verzeichis der Marchentypen" (Masal Tipleri İndeksi) adlı ç a 
lışmasının 4 yıl önce F olklore Fcllovvs
C o m m unic ations'da yayınlan dığı k o n u 
sunda bilgileri olmayan fakültesindeki da
nışmanları yüzünden nasıl engelendiğini
sık sık anlatırdı. Bu yüzden daha sonraki
yıllarda A vrupah folklorcularla arkadaş
lıkların kurulması vc geliştirilmesi için ça
ba sarfetti. 1926-1927’li yıllarda, içlerinde
Aarne'nin indeksinin gözden geçirilmesi
için kendisini c e sa re tle n d ire n K aarlc
Krohn'un da bulunduğu birkaç Avrupalı
folklorcu ile tanışmak için Avrupa'ya gitti.
Thompson, düzenli olarak Avrupa şehirle
rinde yapılan uluslararası folklor kongerelcrinc katıldı ve bu kongrelere katılanları
Boomington'a davet etti. Araştırması, in
deks sisteminin esaslarını biçimlendiren
masal monografilerine, koleksiyonlarına
ve arşivlerine sahip denizaşırı bilim adam 
ları ile olan yakın temaslarına yabancı dil
öğrenmelerini ve D ublin, Helsinki, Ko-
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