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Ayn tacı bir bilim dalı olarak değerlendi
rildiği için sonuçlarından ve zararlarından
korkulan halkbilimi çalışmaları Doğu Alman*
ya'da uzun süre yasaklanm ıştır. Bu nedenle
halkbilimi çalışmaları Doğu Almanya'da geç
başlam ıştır. Ancak bugün, Almanca konuşan
halkların halbilimcil^ri, bu konuda bir birliğe
ihtiyaç duyarak, bu alanda çeşitli akadamik
ve kişisel çalışmalarla eksikliklerini giderme*
ye çalışmaktadırlar.
Savaş öncesi Doğu Almanya'da Üniversite
bünyesinde ve kişisel olarak yapılan Halkbili
mi çalışm alarının niteliğine dikkat edilirse
bir çok konunun sınırlarının belirlendiği ye
birçok çalışmanın tamamlandığı görülecektir.
Daha 1930'iu yıllarda Rpstock, Grefenswald,
Berlin, Halle ve Leipzig Üniversitelerimde
Dresden Okulu nda halkbilimi dersleri müfre
dat programında yeı1,almaktaydı. *
'
Savaş sonrasında, Batı Almanya'ya göç
etmeyen araştırmacı ve bilim adamları tahrip
olmayan materyalleri Berlin Üniversitesinde
toplayarak, ekonomi, politika, kültürel yakla
şım, tarih, toplumbilim ve ruhbilim gibi bilim
dallarında çalışmala* yapm aya başladılar.
Berlin, ,1920'li Ve 1930'lu yıllarda halkbilim
disiplinin sınıflandırılmasında tartışılm az de*
recede önemli bir merkezi konumuna gelmiş
tir. 1936 yılında Friedriçh-Wilhelms Üniver
sitesi bilim adam ları halkbiliminin ilk önemli
eseri sayılabilecek "Alman Halkbilimi Atla
s ı n ı yayınlam ışlardır.2 Bu alanda yapılan
çalışmalar giderek artm ış ve önem kazanmış
tır.
Doğu Almanya'da savaş sonrasında yehı
bir yapılanma içinde olan halkbilimi çalışma
ları şu şekilde gelişmiştir: 1947 yılında Adolf
*
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Spamer Doğu Berlin Bilimler Akademisi’nde
"Halkbilimi Komisyonu" kurm uştur. Bu ko
misyon 1951 yılında Wolfgang Steinitz ta ra 
fından "Alman Halkbilimi E nstitüsü"ne çev
rilmiştir. 1954 yılında Friedrich Sieber, Paul
Berkmann başkanlığında Rostock'ta "Dres
den Araştırma Merkezi" ve "Wossidlo A raştır
ma Merkezi "nin kurulmasını sağlamıştır.
Doğu Berlin Bilimler Akademisi'nin bün
yesindeki Halkbilimi E nstitüsü 1968-69 yılla
rında "Kültür Tarihi Araştırmaları ve Halkbi
limi Enstitüsü" ve "Merkez Tarih E n stitü sü "'
olarak ikiye ayrılmıştır. Bu akadamek ensti
tülerde sosyial bilimler alanında doktora ve
doçentlik çalışmaları yapmak ve çeşitli alan
larda profesörlüğe ulaşmak mümkün olmuş
tur. Bilimsel alanda çalışanların asıl görevi
çalışmalarını planlı bir şekilde yayınlam ak
tır. Böylece zamanla, çeşitli üniversiteler ve
kendi adına çalışmalar yapan kişiler arasında
b ir bağ kurulm uştur. Örnek olarak, 1980'li
yıllarda Saegfried N eum ann, H ans Jü rg en
Rach ve Bernd Schöne Berlin halkbilimi eko
lüne ve. Heike Müns 1986 yılında Rostock
Üniversitesi halk müziği araştırm aları gru
buna dahil olmuşlardır.^
' ' Doğu Almanya'da akademik olarak yürü
tülen halkbilimi çalışm alarım üniversiteler
bünyesinde toplayarak şöyle özetleyebiliriz:

I)
Doğu Almanya Bilimler Akadamesl’nin Kiİltür Tarihi Araştırm aları ve
Halkbilimi Merkez Enstitüaü'nün Tarihi
Bugün, Herrm an Strobach’m yerine Evam'arie Badstübner Peters’ın başkanlık ettiği
enstitüde yirm i dört kişilik b ir ekip görev,
yapmaktadır. Enstitüde bir çok arşiv bulun
m aktadır. Halk Eşyaları", "Doğu Almanya
Çiftçilik Malzemeleri” gibi h er biri özel bö
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lüm ler halinde olan büyük arşivler vardır.
Ayrtca entistüde.A dolf Spamer ve Wolfgang
Steinitz'in özel koleksiyonları da saklanm ak
tadır. Bu enstitü tarafından 1956-1969 yıllan
arasında "Deutsche Jahrbuch für Volkskuhde" (Alman Halkbilimi Yıllığı) adında bir der
gi yayınlanm ıştır. 1973 yılından bu yana ise
"Demos, Internationale Etnograhische und
Folklortische Informationen" (Demos, Ulusla
rarası Etnografik ve Folklorik Kılavuz) ** ad
lı bir dergi yayınlanmaktadır.
Bu enstitü bünyesinde iki çalışma grubu
bulunmaktadır. H ainer Paul başkanlığındaki
birinci gruba "19. yüzyıl Alman Halkbilimi ve
k ültür tarihi araştırm a grubu” adı verilmiş
tir. Bu araştırm a grubu kimi zaman kişisel
çalışm alar da yapm ıştır. Bu grubun üyeleri
ve çalışm aları şunlardır: Hans Jürgen Rach
(Çiftçilerin yaşam! bilimi, Brandenburg folklo
ru), H arald Dehne (tşçi yaşanabilin», mutfak
k ü ltü rü araştırm alan ), Oİsela Griepentrag
(Kadın ve aile araştırm alan), Chiristian Böttger (Kooperatifçilik ve konut biçimleri), Cristel Heinrich (Gelenek ve görenek araştırm alarr), P e te r S chuppan ve U lrike Kopp
(20.yy'ın ikinci yan sın d a alteran atif yaşam
şekilleri)*.
1 "Yeni zam anlarda Alman halkbilim i ve
k ü ltü r tarih i araştırm a grubu” adı verilen
ikinci grubun, yapılanm ası 1988'in sonunda
olmuştur. Bu grup diğer grubun çahşmalannı
da kullanarak, "Doğu Almanya'nın büyük şe
hirlerinde halkbilimi” adlı ortak bir çalışma
başlatm ıştır. Bu ortak çalışma için grubun
üyeleri kişisel olarak şu çalışm alan yapmış
lardır: Evam arie Badstübner-Peterş (Harp
sonrası çalışma kam pları hikayeleri), P etra
Clemens (Sözlü tarih), Gerd Dietrich (Doğu
Almanya kültür politikası), Sonja Hader (Aile
sosyolojisi, sosyalleşme teorileri ve aileler)*
Thomas Scholze (Halkbilimi teorileri).
Enstitüde bu iki grubun yürüttüğü çalış
m alar dışında pek çok çalışma daha yapılmış
tır. Enstitünün ilgilendiği önemli konulardan
bir tanesi de Sakson halkbilimidir. Bu konu
da yapılan çalışm alar ise şöyle özetlenebilir:
Berd Schöne (19. yy'a kadar kültür a ra ştır
maları), Brigitte Emmerich (Halk şarkıları
araştırm aları), Anderas M artin (Ormancılık),
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Heidrun Wazel ve Rudolf Quietzsch (Gelenek
ye görenek araştırmaları).*
E nstitünün üyelerinden oluşan bir çalış
ma grubu bir süre için Berlin'de "Folklor ve
Etnografyanın Temel K avranılan ve Metodo
lojisi" adlı bir Alman*Rus projesinde çalışmış
tır.
1951 yılında en stitü bünyesinde P aul
Nozwatny başkanlığında "Sorbon Halk Araştırm alan. Birimi” kurulm uştur. Araştırm a ko
nulan olarak daha çok Sorbon tarihi, ve ede
biyatı gibi konulan seçen bu birim 1968 yılı
n a k adar faaliyetlerini sürdürm üştür.^ Bu
zaman dilimi içinde enstitü "Letopis İnstituta
za serbski ludospytMSorbon Halk Araştırmala n E nstitüsü Yıllığı) *** adında bir periyo
dik çıkarm aya başlam ıştır. A ynca e n stitü
bünyesinde yürütülen çalışmalardan bazılan
şimlardır: Frank Förster (Sorboü’da mesleki
yapılanma); Albercht Laoge (Sorbon gelenek
sel kıyafetleri), Lothar Balke (Geleneksel mi
mari), Susanne.Hose (Atasözleri araştırm alan).

H)
Humbold Üniversitesi (Berlin) Ta
rih ve Etnografya’Araştırmaları Bölümü
Humbold t Ü niversitesi’nde bugün birçok
milletin halkbilimi çalışm alan yürütülm ekte
dir. 1952 yılında Üniversitede "Halkbilimi
E nstitüsü” kurulm uştur. Bu enstitü 1956 yı
lında "Halkbilimi ve Alman Halkbilimi” adıy
la genişleyerek 1968 yılında bünyesine etnog
rafya ve tarih bölümlerini de almıştır.Ancak
.bu durum enstitüdeki halkbilimi çalışmaları
nın hızını yavaşlatmıştur.
1968 yılından sonra enstitü üyeleri ta ra 
fından yapılan çalışm alar şunlardır: W alter
Rusch (Afrika'da etnik kökenler ve dini kim
lik), îngeborg W inkelmann (Sovyetler Birliği'nde halkbilim i tarihi), U rsula W illenber
(Vietnam etnoloji araştırm alan), Sigrid Jacobeit (Folklor ve müzecilik), İren e Runge
(Azınlıklar etnolojisi), Jürgen Becher (Afrika
etnoloji araştırm aları), P eter M ilan Ja h n
(Sorbon Folkloru).
E nstitüde etnoloji her söm estr zorunlu
ders olarak okutulurken 1966 yılından sonra
halkbilimi ile ilgili dersler de m üfredat prog
ramına'eklenmiştir. Böylece ilk jdört sömestr
de etnografyanın yanında halkbilimine giriş.
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müzecilik, sosyal ve kültürel malzeme tasnifi,
Alman halklarının halkbilimi gibi derelerde
öğrencilere yerilmeye başlanm ıştır. Öğrenci
le r daha sondaki- dört ^ömeetrde İlgi alanları*
na göre herhangi bir milletin halkbilimi tüte
rinde yoğunlaşm aktadırlar. Öğrenciler isterlerse seçtikleri ülkeye giderek çalışm alarını
tam am layabilm ektedirler^ ..
Doğu Almanya'da halkbilimi çalışmaları
müzecilik faaliyetleri ile desteklenmiştir; Leipzig'de 1869'da ve Dresden'de 1875’te birer
halkbilim i müzesi kurulm uştur. Son olarak
H erm kut’ Oberlausltz'de de bir müze kurul
maktadır.
1950’li yıllarda Leipzig'de Karl-Marx ve
Leipzig Üniversiteleri'nde ''Halkbilimi”, "Kar*
şılaştırm alı Halkbilimi" ve "Karşılaştırmalı
Entoloji" bölümleri kurulmuştur.
1960‘lı yılların sonlarına doğru Doğu Al
m anya'da ekonomik ve politik hayatta mey
dana gelen değişiklikler akademik yaşamı da
doğrudan etkilemiştir. Bu değişiklikler sonra
sında hız kazanan akademik çalışmalar halk
bilimi enstitü ve bölümlerinde de kendisini
gösterm iştir. Bugün henüz yapılanm a döne
mini aşm akta olan halkbilimi çalışmaları yakıri bir gelecekte Doğu Almanya'da önem kar
zanacaktır.
NOTLAR
1) Herberd Bellmann, Die Volkskundlichen OrganisStionen im In-und Ausland, (Ül
ke îçi vexDışında Halkbilkimi Organizasyon
ları) Adolf Spamer, Die Deutsche Volkshunde
(AJman Halkbilimi) Leipzig 1934'Ün içinde s.
626 vd. 2) Wolfganf Jacobeit, Ute M ohrmann,
"Zur- Geschichte der Volkshundlichen Lehre
un ter Adolf Spamer an der Berliner Universitat" (Berlin Üniversitesi'nde Adolf Spamer'in
Halkbilimi Çalışm aları Tarihi Üzerine) Ethnographische-Archaologiech Zeitschrift, 23,
1982,283-298.
3) H einz Kothe, "Die Volkskundliche
Forschung und Lehre ih der DDR” (Doğu Al
m anya'da Halkbilimi A raştırm alan) Europaea 1, 1967, 246-249.
4) Bernd Schöne. "Das In stitu t für Volkskunde in Dresden'' (Dresten'deki Halkbilimi
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M artin Kasper, "Entwicklungstenden
ze n d erln stitu tfttree rb n c h e Volkaforachung"
(Sorbon H alk A raştırm aları E n stitü sü n ü n
Gelişimi) 30 Jah re Institut für Sorbiche Volksforschung 1951-1981,19817-22.

6)
Ute Mohrmann, EtnograpisChe Fors
chung und Lehre an der Huboldt U niversitat
zu Berlin. (Berlin Öumboldt Üniversitesi'nde
Etnografya Çalışmalan) Berlin 1990.
** Rostock'ta bulunan Doğu Almanya Bi
limler Akadamesi'ıiin Dresden'de 1973 yılın
dan bu yana yayımladığı bu derginin ilk ya
yımcısı Friedıich Sieber'dir. Onun ölümünden
bû yana derginin editörlüğünü Rudolf Wemhold sürdürmektedir, Yılda iki sayı olarak ya
yımlanan dergi, günümüzde de sosyalist dev
letlerin halkbilimi çalışm alanna da yer ver
mektedir. (Ç.N.)
***/Sorbon Halk A raştırm aları E nstitüsii'nün 1955 yılından bu yana yayımladığı
dergi, daha çok aile araştırm alan ve bölgesel
gelenek-görenekler üzerinde yoğunlaşan ça
lışmalara yer vermektedir. Yılda altı sayı ola
rak yayınına devam etmektedir.
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malarının özellikleri" (Çev.özkul Çobanoğlu) »
Millî Folklor 3, 20 (Kış 1993) 14-24.
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JAPON MASAUARINDA
«ÜSTÜ KARA!
MtKtKO UEHAHA*

I. JAPON MASALLARININ
ÖZELLİKLERİ
Masal, oldukça uzun zaman içinde halk
tarafından yaratılıp nesilden nesile iletildiği
için zam anla toplumsal yeri de değişmekte
dir. Japonya'da 20. yüzyıl başında m asallar
sadece "çocuk m asallan" Halkbiliminin geliş
mesiyle birlikte halk bilimci YANAGÎDA Kur
nio (1875-1962). Köylerde m asallan derleye
rek m asal ile ilgili daha geniş ve derin araş
tırmaların, önderliğini yapmıştır.
Japonya'da m asallar her zaman anlatıl
mazmış. "Gündüz m asalına fare işer.” "Yaz
m asalına fare güler" gibi tabular varmış. Sa
dece bu tabular çalışma saati olan gündüz ve
ta n m işlerinin yoğun olduğu mesvimden kaç
m ak anlam ında olmayıp tabu ile birlikte m a
sallan anlatm ak için uygun zam anlarda be
lirliymiş. Son zam anlara kadar bir yandan
çoçuklara m asallar anlatılır, normal günlerde
rastgele anlatılmazmış.*
Japon m asallarında dinin etkisi çok gör
rülm ektedir. Japonların en eski ve temel
inancı Şintoizim’dir. Şintoizim bir tü r çok (ya
da tüm) tanrıcılık (politeizm Ve panteizm)'yo
ludur,2 Düzenli bir inanç sistemi olmayıp do
ğaüstü v arlıklarınsan ya da diğer canlı ruh
lar ile ilgili büyüsel ilkel inanç ve eylemlerin
toplamıdır,^
M .ö. 6. yüzyılın ikinci yansında Hindis
tan'dan dünyaya yşayılmaya başlayan Bu f
dizm, M.S. 6. yüzyılda Çin ve Kore üzerinden
Japonya'ya ulaşmıştır. H alk arasm da yaygın
olan inanç ise Şintoızm ve Budizmin karışımı
olan büyüsel ve batıl inançtır. Halk inancında
anim istik (her canlıda bir ru h bulunduğuna
varsayan) inançlar ve Şamanca (koruyucu,
*
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büyüsel, iyileştirici.) uygulamalar da vardır.4
Halk inancında mitolojideki insan şekli olan
tannlardan başka, ölü ruhlar da tanrı olmak
tadır. T annlar ve ru h lar belirli yerlerde bu
lunm aktadır. Dağda eski ağaçlarda kalan
dağ tan n sı, tarla tan n sı, ocaktaki ateş tan rı
sı, su tannsı, tuvalet tan n sı, v.b.
, 1. JAPON MASAL TARÎHÎ
Japon masal tarihinin birinci dönemi, Kociki'nin yaradılış söylencesi ve mitolojik des
tanından da (sözlü kaynaklardan M.S.712'de
derlenmiş en eski kütük) anlaşıldığı gibi, mi
tolojideki tan rılarla birlikte tavşan, tim sah
gibi hayvan m asallanaın anlatıldığı 6. yüzyı
la kadar olan dönemdir.^
ikinci dönem ise M.S. 720'de ilk Japon ta 
rihini yazan Nihonşoki'de de görüldüğü gibi,
halkın ta n n lara karşı savaştığı ve kabilele
rin çöküşü ile birlikte büyük törenlerin öne
mini yitirdiği 5.-8. yüzyıllar arasındaki dö
nemdir. Bu dönemde tannlarddh çok insanla
ra ağırlık verilmesiyle m asallarda değişme ve
gelişme başlamıştır,® Üçüncü dönemde (8.
yüzyılın sonlarında 12. yüzyıla kadar), Budiz
min etkisiyle Hoon (yardım a karşılık ver
mek), Inga (insanın bütün davranışlarının öl
dükten sonraki yeni hayatını da etkilemesi)
gibi kavram lar m asallarda da önemli bir yer
tutm uştur. Aynca fakirlerin sonunda zengin
olduğunu an latan m asallarda bu dönemde
çok görülmektedir.^ Günümüzde var olan her
türlü m asalın çoğunluğunun derlendiği dö
nem (13-15. yüzyıl) Japon masalının altın dö
nemi olan dördüncü dönemdir.®
Beşinci dönemde (.16,-19, yüzyıl ilk yansı)
ise asıl m asallann yerine fıkralar gelişmiş
tir.9
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