FOLKLOR VE POPÜLER KÜLTÜR *
Yazan: M.Trefor OWEN
Çeviren: Selcan GÜRÇAYIR**
Ço¤u akademik disiplinde, alan›n
geliﬂmesine öncülük eden ve bir deniz
yolculu¤undaki kaptan gibi bizi yönlendiren temel prensiplerin baz›lar›n›, zaman zaman gözden geçirmek yararl›d›r.
Ne kadar yol ald›k ve ne yöne do¤ru gidiyoruz? Bu konunun deniz yolculu¤uyla
temel benzerli¤i olmas›na ra¤men do¤rudan konu ile ilgili de¤ildir, hatta yan›lt›c› olabilir, çünkü gemi kaptan›ndan
farkl› olarak biz sadece denizdeki yönümüzü de¤il, durumumuza bakarak y›ld›zlar› ve iﬂaret ›ﬂ›klar›n› da de¤iﬂtirebiliriz.
Entelektüel dünya bizim yönlendirmelerimizle sürekli de¤iﬂir; bilimsel çal›ﬂmalar›m›z› yönlendiren fikirler ve
kavramlar daimi özelliklere sahip de¤ildir, yine de ﬂimdiki sorunlar›m›z›n d›ﬂ›nda etkilere cevap verirler. Derinlemesine
düﬂünüldü¤ünde birisi, di¤er disiplinlerde oldu¤u gibi folklorda da böylesine yeni periyodik yön belirlemelerin -sadece
yarars›zl›¤›n› de¤il- gereklili¤ini vurgulamal›yd›. Bilim dünyas› de¤iﬂmez de¤ildir ve en az›ndan folklor disiplini kültürel ve entelektüel de¤iﬂimlerin ›ﬂ›¤›nda
yeni pozisyonunu çizmelidir. Bu bildiride
yapmak istedi¤im ﬂey, folklor terimiyle
yükselen baﬂlang›çtaki baz› problemlerle, disiplinin de¤iﬂen ba¤lam› aras›ndaki
iliﬂki üzerinde düﬂündürmektir. Folklor
isminin verildi¤i dönem ve sosyal durum
ﬂimdi bizim sahip oldu¤umuz dünyadan
oldukça farkl›yd›, peki bu terim hâlâ geçerli ve kullan›ﬂl› m›? Hemen eklememe
izin verin onun terk edilmesini önermi*
**

yorum bundan ziyade ona birtak›m yap›c› ve yarat›c› sorular sorulmas›n› öneriyorum.
Folklor teriminin 1846 y›l›nda
W.J.Thoms taraf›ndan ortaya ç›kar›l›ﬂ›n›n, ayd›nlanma için oluﬂturulacak alana yeni bir isim verme olarak tan›mlanmas› Peter Burke taraf›ndan k›saca “insanlar›n keﬂfi” ﬂeklinde tan›mlamas›yla
sonuçlanm›ﬂt›r. Aç›kças›, Thoms bu bilim dal›ndan, “popüler antikite veya popüler edebiyat”a, “edebiyattan öte bir bilim dal›” ibaresini ekleyerek ve onun,
çok yerinde Saksonca bir birleﬂik sözcük
olan Folklor (Folk- Lore) -insanlar›n bilgisi- ﬂeklinde adland›r›labilece¤ini önererek söz etti. Bu yüzden yeni bilim dal›n›n (ya da yeni maske içerisindeki eski
bilim dal›) daha baﬂlang›c›nda, bugün
fark›na var›lan bir belirsizlik taraf›ndan
kafas› kar›ﬂt›r›lm›ﬂ görünür, “Bilgi” antikitelerden ve Thoms’un di¤er modelindeki edebiyattan da (popüler edebiyat) oldukça farkl›d›r. “Bilgi” ‹ngilizce’de “ö¤renmek” fiiliyle ayn› kökten gelir. Oxford
Dictionary “bilgi” kelimesinin arkaik anlamlar›n› ilk olarak “doktrin” daha sonra
“derin bilgi” ve “bilginlik” olarak verir ki
aralar›nda Thoms’un yüklemeyi umdu¤u hiçbir nüans yoktur. Üstelik, konumuzla daha ilgili anlam›, hayvan bilgisi,
kuﬂ bilgisi, hayalet bilgisinde oldu¤u gibi “bir konu hakk›nda gelenekler ve gerçekler bütünüdür.” Bu yorumu takip etseydik folklor, halk hakk›nda bir bilgi
olarak görülebilirdi, t›pk› “kuﬂ bilgisi”nin kuﬂlar hakk›ndaki bilgiyi göster-
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di¤i gibi. Devam eden çal›ﬂmalarda halkbilimine zarar veren bu belirsizlik de¤ildir, bilakis yaz›l› olmayan ürünleri de
içermesine ra¤men edebi bir olgu olarak
folklor ile sadece yaz›l› ve sözlü ﬂekillerden de¤il, ayn› zamanda gelenekler, törenler, ritler, pratikler ve geleneksel do¤a performanslar›, müzik, sanat ve dans
gibi davran›ﬂsal unsurlar› da içeren folklor aras›ndaki ikiliktir. W. J. Thoms’un
adland›rmas›, onun amaçlad›¤›ndan
farkl› olarak bu yeni alana gereksiz ve
talihsiz k›s›tlamalar koymuﬂtur. “Gelenek” ve onun ima etti¤i her ﬂey sonradan
akla gelen bir düﬂünce gibi gelir, “Folklor”a daha geniﬂ bir alan› kapsamas› için
bir sonuna bir kelime ilave edilir. “Folklor ve gelenek”te oldu¤u gibi
Folklor teriminin davran›ﬂsal yorumu, belirli bir türün edebi olgular›ndan
ayr›lamamas›na ra¤men, görenek ve törenlerin ötesinde insan eliyle, alet ve
edevat kullan›larak üretilmiﬂ geleneksel
eser örnekleriyle birlikte ekonomik davran›ﬂlara kadar, -baﬂka bir deyiﬂle- sanat ve onun ürünlerine de¤in uzan›r.
Thoms ve arkadaﬂlar› folklor ürünlerinin maddi boyutlar›na hiç ilgi göstermemiﬂ göründüler. ‹lk insanlar eliyle yap›lm›ﬂ ürünlerle baﬂlayan ve onlar›n oluﬂumlar›nda kullan›lan metotlar›n geçmiﬂi üzerinde çal›ﬂan arkeologlar çok sonralar›d›r ki biz maddi kültürümüze, anonim güzel sanatlar ve günlük faydal› eﬂyalar terimlerine olan ilgimizi bunlara
borçluyuz. Thoms’un ortaya ç›karmay›
amaçlamamas›na ra¤men baz› modern
folklor tan›mlar›, bu gibi maddi olgular›
içine almak için geniﬂler. Folklor bu yüzden halkbilgisi ve gelenekler ve zanaat
ve sanat olur ve yine bundan dolay› zanaat ve sanat aras›ndaki s›n›r› çizmek
çok zordur. Ve daha sonra geleneksel olgular üzerinde bilim adamlar›n›n y›llar
süren araﬂt›rmalar› vas›tas›yla tan›mlanan bütün di¤er “halk” kategorileri gelir.
-halk hekimli¤i, halk giyimi, halk ﬂark›-
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s› gibi.- Aç›k bir ﬂekilde görülüyor ki,
folklordaki “bilgi” unsuru folklorcular›n
çal›ﬂt›¤› fenomenle bo¤uﬂmak için yetersiz bir kavramd›r. Kesinlikle bugün bunun hakk›nda bir ﬂeyler yapabilmek için
oldukça geçtir: bilimsel terimler kristalleﬂir ve asl›nda fosilleﬂir. W. J. Thoms
çeyrek yüzy›l sonra yani 1870 lerde yaz›yor olsayd›, geliﬂmekte olan antropoloji
bilim dal›nda Sir Edward Tylor taraf›ndan ima edilen kültürün yeni konseptine
baﬂvurup baﬂvurmayaca¤› konusunda
düﬂünmek oldukça ilginç olacakt›r.
Thoms’un yaratt›¤› orijinal ‹ngiliz-Sakson tamlamas›n›n olas› baz› dezavantajlar› olmaks›z›n -Türkçe’nin de içinde yer
ald›¤›- di¤er modern diller taraf›ndan
ödünç al›nan “Halk Kültürü” terimi folklor kelimesinin gereksiz belirsizli¤inden
kaç›nmak için kapsaml› bir terim olarak
adapte edilmiﬂtir. Gerçekten “halk kültürü” ‹skandinavyal›, Alman ve daha geniﬂ bir kültürel yaklaﬂ›m› benimseyen
baz› Amerikal› bilim adamlar› (özellikle
Robert Redfield) taraf›ndan benimsendi.
Y›llar geçtikçe ‹ngiltere’de folklor büyük
yetersizli¤ine ra¤men antropoloji ve etnolojiden ayr›lmaya baﬂlad›. 1840’larda
Thoms yazarken, Raymond Williams’›n
belirtti¤i gibi, “kültür” terimi antropologlar›n amac›na hizmet eden geniﬂ anlamlar kazanm›ﬂt›. Raymond Williams
bir yaz›s›nda “endüstri”, “demokrasi”,
“s›n›f”, “sanat” ve “kültür” gibi “anahtar
kelimelerin” 19. yüzy›l›n ilk yar›s›nda
modern anlamlar›yla beraber ortak kullan›ld›¤›n› göstermiﬂtir. “Kültür” “do¤al
büyüme e¤ilimi” olmaktan ç›karak baﬂta
insan›n e¤itim süreci oldu ve daha sonra
e¤itimin içindeki her ﬂey kültür anlam›n› kazand›. Toplumda entelektüel geliﬂmenin genel kabulünden dolay› kültürün tamam› “sanatlar›n geneli” anlam›na geldi ve sonra ilk antropologlar taraf›ndan yaﬂam›n maddi, manevi ve entelektüel tüm biçimleri için kullan›ld›.Gerçekten, sonraki antropologlar taraf›ndan
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kültürdeki kavramaya iliﬂkin unsurlar
üzerinde vurgulama, kavram›n s›n›rland›r›lmas›nda bir gerilemeye iﬂaret emiﬂtir.
Thoms’un adland›rmas›n› kullanan
folklorcular›n akl›n› kar›ﬂt›ran zorluk
sadece bilgi ve kültür belirsizli¤i de¤ildir. Bir s›fat olarak halk, antikal›¤›yla,
de¤ilse bile arkaik anlamlar›yla da mant›ks›z bir seçimi ortaya koyar. Halk kelimesinin ilk anlam› ‹ngilizce’de, Almanya
ve ‹skandinavya’da hakim olan kullan›m› dikkate al›nmaks›z›n bütün nüfus
olarak benimsendi. Modern ‹ngilizce’de
halk kelimesi aristokrasi ve yüksek s›n›f
karﬂ›s›nda s›radan insanlara gönderme
yaparak s›n›rl› bir anlam da kazand›. Yine kültür konusunda oldu¤u gibi, birisi
anlamdaki de¤iﬂmenin toplumdaki de¤iﬂimin yans›mas› oldu¤unu tart›ﬂabilir.
Normal kullan›mda, halk kelimesi ilk
olarak geleneksel unsurlar› içinde bar›nd›ran k›rsal, aﬂa¤› s›n›f anlam›nda iﬂçi
s›n›f›na karﬂ› olmak için Thoms’un fikirlerini duyurdu¤u bir çok geliﬂmenin yaﬂand›¤› endüstrileﬂme süreci taraf›ndan
yarat›lm›ﬂt›. Folk “halk” sadece bütün
insanlar›n karﬂ›s›ndaki belli bir grup de¤il, ayn› zamanda bu gruptaki k›rsal unsurlar dolay›s›yla iki misli belirsizdi. S›ras› gelmiﬂken söylemeliyim ki, bu Alman ve ‹skandinav dillerinin kaç›nd›¤›
bir s›n›rlamayd›. ‹ngilizce’de “folklore”
kelimesini oluﬂturan iki kelimede çok esnek olmas›na ra¤men, folklor kelimesi
daha aç›k bir anlam kazand›. Sadece bir
tarafta kültürün di¤er tarafta bilginin
yer ald›¤› de¤iﬂmez bir boyutu de¤il, ayn› zamanda bir uçta k›rsal nüfus olarak
görülen halk, di¤er uçta bütün bir nüfus
olarak görülen halk›n yer ald›¤› ayn› derecede önemli iki de¤iﬂmezi vard›. Folklor bu iki büyük unsurun vurgulanmas›na ba¤l› olarak anlamda k›rsal halk›n
bilgisi olarak k›s›tl› olabilir veya alan
olarak bütün uluslar›n kültürü kadar
geniﬂ olabilirdi. Pek çok ülkede özellikle
http://www.millifolklor.com

de bu bilim dal›n›n üniversite düzeyinde
resmi olarak okutulmad›¤› Britanya’da
bu konu, bireysel araﬂt›rmac›lar›n s›n›rl› ilgisine göre ve onun entelektüel geliﬂmesinin zarar›na bu iki uç aras›nda bocalamaktad›r.
“Halk hayat›” teriminin sunumu
k›smen folklora ve onun maddi kültür
de¤erlerinde kurdu¤u edebi önyarg›ya
olan hoﬂnutsuzlu¤u yans›tt›. “Halk hayat›” 1886’dan önce J. S. Stuart Glennie
taraf›ndan kullan›lm›ﬂ olmas›na ra¤men, onun ‹ngilizce’de yayg›n kullan›m›
‹kinci Dünya Savaﬂ›ndan sonra ‹skandinav etkisi alt›nda gerçekleﬂti. “Bilgi” kelimesinin yerine “hayat” kelimesinin
kullan›lmas›yla dikkate de¤er bir araﬂt›rma alan› sa¤lanmas›na ra¤men, ‹ngilizce’deki halk kelimesinin belirsizli¤i
halen problem ediliyordu ve baz› durumlarda oldukça tuhaf anlamlar kazan›yordu. “Hayat” unsurunun kayboldu¤u ve
“halk” kelimesinin bu gibi problemler
yaratmad›¤› bir çok Avrupa dilinde, Avrupa’da ‹ngiltere’den daha önemli bir
yer tutan etnoloji terimi, kapsaml› çal›ﬂmalarda genellikle “Avrupal›” ya da “bölgesel” ön adlar›n› alarak “halk hayat›”
teriminden daha s›k kullan›lmaya baﬂland›. Britanya’da ve ‹rlanda’da Halk
Hayat›n› Araﬂt›rma Dernekleri gazetelerinin ve derneklerinin isimlerinde “halk
hayat›” baﬂl›¤›n›n kalmas› konusunda
uzlaﬂt›lar fakat y›ll›k bask›lar›n› “etnolojik araﬂt›rmalar gazetesi” alt baﬂl›¤›yla
sundular. Avrupa’da (‹ngiltere hariç) tan›mlanan ve yorumlanan etnoloji,
1920’de Britanya’da, varsay›lan tarihin
aﬂ›r›l›klar›ndan temizlenmesi ﬂeklinde
belirlendi ama tarihin yönelimi geniﬂçe
korundu. ‹ronik bir ﬂekilde Britanya’da
geniﬂ Amerikan etkisi alt›nda halk hayat› teriminin kullan›m›, kabul edilebilir
(hem de eskiden yerleﬂmiﬂ) alternatif
olan etnolojiye karﬂ› kaybetti¤ini yeniden kazand›. Hiç ﬂüphe yok ki etnolojinin her ﬂeyi kapsayan yap›s› -kültürün

139

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 65

modern tan›mlar›n›n yan› s›ra geleneksel halk unsurlar›n› da kapsayan- halk
yaﬂam› çal›ﬂmalar›ndaki bu iﬂleyiﬂler
içinde ortak kabulü bulamad›. Tart›ﬂman›n bu ba¤lam›na göre, kabul bulan her
iki terim günümüzdeki durumun ç›kmazlar›ndan biridir.
Bu fikir mücadelesine en son katk›
Britanya’da genelde geliﬂmiﬂ (veya geliﬂmekte olan) toplumlar›n popüler kültürleri üzerinde ayr›nt›l› çal›ﬂmalar›n› son
on y›ld›r yürüten tarihçilerden geldi. Peter Burke’nin 1500-1800 y›llar› aras›ndaki dönemi konu alan Yeni Ça¤ Baﬂ›nda Avrupa Halk Kültürü adl› kitab› çok
say›daki kültür tarihi çal›ﬂmalar›nda,
popüler kültürün önemini vurgulad›.
Onun belirtti¤i gibi popüler kültür “baﬂlang›çta olumsuz bir ﬂekilde resmi olmayan kültür, elit olmayanlar›n kültürü,
Gramsci’nin adland›rd›¤› gibi “orta s›n›f”
kültürü olarak tan›mland›.”
Folklor kendisinden kavramlar ve
metotlar ödünç almak için do¤al bir bilim dal› olarak tan›n›rken, halkbilimciler merkezi olarak “halk”la, sözel geleneklerle ve ritüellerle u¤raﬂ›rlar, Peter
Burke popüler kültüre karﬂ› al›nan politik ve sosyal tav›rlarla ilgili materyalleri
kapsamak için vizyonuna daha geniﬂ biçim verir. Ayn› olguya bakarak daha küçük bir “kanvas” (plan) üzerinde çal›ﬂan
di¤er tarihçilerin yaklaﬂ›mlar›yla resmedilen sosyal ba¤lamla u¤raﬂmak budur.
Burke’den farkl› olarak, neredeyse ayn›
materyal üzerinde çal›ﬂmalar›na ra¤men, bu tarihçilerin bir bilim dal› olarak
folklor hakk›nda söyleyebilecekleri çok
az bir ﬂeye sahip olduklar› görünüyordu.
Bu ilk bak›ﬂ da oldukça garip gelebilir,
fakat yorumlar ortaya ç›kt›¤›nda durum
ikiye katlanacakt›. Tarihçiler taraf›ndan
popüler kültür üzerine yap›lan araﬂt›rmalar›n ilk s›ralar›nda yer alan çal›ﬂmalar›n ço¤u (E. P. Thompson’nun “avam
kültürü” adl› dikkate de¤er bahsi hariç)
Britanya’da ortaya ç›kan 19. yy. endüst-
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riyel toplumlar›n› anlamak için bir çabayla baﬂlad›. 1970’lerin yeni sosyal tarihinde merkezi öneme sahip, pek çok yönlerine de¤inilen hangi konular popüler
kültür olarak adland›r›labilirdi.
Bir nesil önce kendi çal›ﬂma alanlar› d›ﬂ›nda, bunun gibi bir olgu üzerine
çal›ﬂan tarihçiler için; din, adi suç, sendikac›l›k, iﬂ kurallar›, müzik, e¤lence, güçlü toplum Cartizm’i (1838-1948 y›llar›
aras›nda Büyük Britanya’daki bir politika hareketiydi), okur yazarl›k, alkol karﬂ›tl›¤›, cinsel ahlak, boﬂ vakitler ve tatiller k›saca 19. yy.’daki eski ve yeni her
ﬂey çekicili¤ini korudu. 19. yy. toplumu
önceden bilinmeyen endüstrileﬂme taraf›ndan yarat›lan de¤iﬂik ﬂekillerdeki ve
say›daki manifestolarla (az önce bilgi
verdi¤im gibi) alt üst edildi. Bilim adamlar›, siyasi tarihin derli toplu iﬂlenmiﬂ
alan›ndan, önceki bilim adamlar›n›n
görmezden geldi¤i, fakat ﬂimdi tarihle ilgili oldu¤u ilk defa anlaﬂ›lan zanaatkarlar›n yaﬂam›n›n kar›ﬂ›k çal›l›klar›na
surlar›n üzerinden t›rmand›lar. Yeni
keﬂfedilen popüler kültür daha önce üzerinde çal›ﬂ›lm›ﬂ olan yüksek s›n›f kültürüne bir alternatifti. Biraz gerçekçi olmak gerekirse ikincil kültürdü. Peter
Burke’nin çarp›c› sözleriyle, “E¤itimliler
için ikinci ve di¤erleri için ise tek kültür
olan popüler kültür herkesin kültürüydü.” Kiﬂilikleri k›rsal oldu¤u kadar endüstriyel ve ﬂehirliydi, kompozisyonunda bando (brass band) maskeli soytar›lar
(Christmas mummer) kadar önemliydi.
Halkbilimciler, güncelle baﬂlamalar›na
karﬂ›n, ilgileri daha sonra öncekilere
do¤ru geniﬂledi, tarihçiler, bu olgular›
eski ça¤dakilerle ilgisini hesaba katmaks›z›n incelediler.
Halkbiliminin çok az etkiye sahip
olmas›n›n bir nedeni, popüler kültürün
tarihçiler taraf›ndan kavram olarak kullan›lmas› di¤erleri de yirminci yüzy›lla
ortak de¤erlere sahip olmas›, yayg›n sinema çal›ﬂmalar›, okunan ﬂeyler, gelehttp://www.millifolklor.com
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nekler, pop müzik, radyo - televizyon, gazetecilik, toplu geziler ve ça¤daﬂ yaﬂam›n di¤er özelliklerini harekete geçirmesidir. Britanya’daki Aç›k Ö¤retim Üniversitesi (Open University), bütün bu
türleri farkl› aç›lardan yans›tan popüler
kültürü bir çoklu disiplin kursuyla tan›tm›ﬂt›r. Dar kal›plar içerisindeki folklor
terimi, modern toplumlarda ‹ngiltere ve
Amerika’da de¤erli çal›ﬂmalar›n devam
etmesine ra¤men, konular ve ilgiler
amalgam›nda (kar›ﬂ›m) küçük bir yere
sahiptir.
Halkbilimciler, pek çok tarihçinin
di¤er s›n›rl› kavramlara oranla tercih etti¤i albenili popüler kültür kavram›n›n
kullan›m›n› artt›rmal› m›yd›? “Popüler”
terimi kesinlikle endüstri öncesi ve köylü kültürleri ile olan alakas›, ayn› zamanda nüfusun ço¤unlu¤unu kapsamas›ndan dolay› “halk” teriminin dezavantajlar›na sahip de¤ildir. Bir jenerasyon
önce antropologlar, Latin Amerika’da,
Avrupa’n›n baz› bölümlerinde ve Asya’da, verimlili¤ini kan›tlayan analitik
kavramlar olarak köylüleri keﬂfettiler,
Afrikal› köylüler mi oralardayd› yoksa
birisi onlar› oldukça farkl› bir kategorideki terimle örne¤in kabilesel olarak m›
düﬂünmeliydi? aralar›nda bunun Afrika’yla bir ilgisinin olup olmad›¤›n› tart›ﬂt›lar. “Popüler” terimi bana, köylüye
ve halka ait olanlara tepeden bakmak
için fazla uysal görünüyor. Fakat 20.
yüzy›l›n sonlar› ba¤lam›nda popüler kültür tamam›yla folklorla ilgili midir?
Folklor s›n›rlanmak için geleneksel popüler kültür olarak m› yorumlanmal›d›r
yoksa s›n›rs›z m› olmal›d›r? ‹malarla bugünün olgular›yla baﬂ edemeyen, sosyal
ve kültürel ﬂartlar›n de¤iﬂimiyle tarihi
bir disiplin olan folkloru tart›ﬂmak için
bir f›rsat var. Öte yandan ço¤u halkbilimci, kendi araﬂt›rma alanlar›, zaman
zaman ayn› tarihi güçler taraf›ndan yarat›lan geçici ça¤daﬂ olgular içinde yer
alsa bile, alanlar›n› tarihi kültürde tehttp://www.millifolklor.com

mel bulan materyallerle u¤raﬂan bir bilim dal› olarak görme e¤ilimindedir. Bu
ba¤lamda 1982’de UNESCO’nun himayesinde gerçekleﬂtirilen, uzmanlar›n kat›ld›¤› Uluslararas› bir konferansta ulaﬂ›lan, gelene¤in rolünün folklorun en
önemli merkezi oldu¤unun vurguland›¤›
tan›m› kaydetmek ilginç olacakt›r. Bu
tan›ma göre “Folklor (daha geniﬂ bir
anlam içinde, geleneksel kültür)
toplumun beklentilerini onun sosyal ve kültürel kimli¤ine uygun ifadelerle yans›tan ve içerisindeki kal›plar› ve de¤erleri sözlü olarak, taklit yoluyla ya da di¤er ﬂekillerde
nakleden grup merkezli ve gelene¤e
dayal› grupsal veya bireysel yarat›d›r.” (vurgu çevirmene aittir.)
Hiçbir tan›m de¤iﬂmez bir ifade de¤ildir ve Thoms’un tan›m›yla, UNESCO’nun bilim adamlar›n›n tan›m›n›n
karﬂ›laﬂt›rmas› dünyadaki de¤iﬂik ülkelerde yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucunda
eklenen yeni boyutlar› da yans›t›r. Özellikle, folklorun toplumun de¤erleriyle
iliﬂkisi suretiyle sosyal temellerinin fark›nda oldu¤u ortadad›r. Belki de vurgulamam›z gereken anahtar kavram popüler kültürden daha çok UNESCO’nun tan›m›nda önerdi¤i geleneksel kültürdür.
Her ﬂeyden evvel, bence, bu kavramlar›n
verimli oldu¤u sürece kullan›lan ve etkilili¤ini kaybetti¤inde baﬂtan at›lan ya da
bilenen iﬂ aletlerinden daha farkl› olmad›¤›n› hat›rlamal›y›z. Belki de popüler
kültürde bir nesil önceki köylü kültürü
gibi, folklorda oldu¤u gibi di¤er kavramlar› kullanarak, bugün bize yabanc› gelen bir ﬂekilde onun geleneksel olgular
üzerindeki çal›ﬂmalar›n› takip ederek
gelir geçer bir moda oldu¤unu kan›tlayacakt›r.

141

