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Folklor, dilbilimi ve ortaça¤ edebiyat› ile ilgili çal›ﬂmalar› ile tan›nan Francis
Lee Utley, Ohio State Universitesi ‹ngilizce bölümü üyesidir. Wisconsin eyaletinin Watertown bölgesinden olan Utley, lisans diplomas›n› Wisconsin Ünivesitesi’nden alm›ﬂ, master ve doktora derecelerini de Harward Üniversitesi’nde tamamlam›ﬂt›r. Guggenheim vakf› taraf›ndan üç kez Avrupa’ya araﬂt›rma bursu verilerek gönderildi. Avrupa’ya yapt›¤› seyahatler ve oradaki çal›ﬂmalar›, iki kitap
ve akademik dergilerde yay›mlanm›ﬂ birçok yaz›yla sonuçland›. Kitaplar›ndan
“The Crooked Rib” kad›nlar üzerindeki
ortaça¤ hicvi ile ilgili bir çal›ﬂmad›r. Bunlar›n yan› s›ra, Thoreau, Caucher, dini
edebiyat, siyasi çal›ﬂma ve ifadelerle, mit,
folklor, yap›sal dilbilim ve estetik konular›na da çal›ﬂmalar›nda yer vermiﬂtir. Profesör Utley 1950’den 1952’ye kadar Amerikan Folklor Derne¤inin baﬂkanl›¤›n›
yapm›ﬂt›r.
Folklor kelimesini duyan herkes, içgüdüsel olarak ne anlama geldi¤ini bilir;
t›pk› ﬂiirle ilgilenenlerin ﬂiirin ne oldu¤unu bilmesi gibi. Asl›nda, her iki kelimeyi
de lay›k›yla tan›mlamak oldukça zorlu
bir iﬂtir. Buna karﬂ›n, “elektron”, “sodyum klorür”, “aslan” gibi kelimeleri tan›mlama çabas› çok daha kolay bir hedeftir. ‹ﬂte ben de bir keresinde böylesi bir
çabaya girerek folklorun tan›m›n› “sözlü
olarak aktar›lan edebiyat” olarak yapt›m.
Bu tan›mlama, iﬂlevsel tan›mlama olarak
*
**
***

bilinen bir tan›mlamad›r ve en az›ndan,
benim gibi hem yaz›l› hem sözlü edebiyatla ilgilenen ayn› zamanda da bat› medeniyetinin özel bir alan›nda çal›ﬂmakta
olan Amerika’dan gelmiﬂ biri için iﬂe yarar.
Bu, sözlü edebi kültüre metin analizleri, masallar›n tarihsel ve kültürel aç›dan incelenmesi gibi farkl› yöntemlerle
yaklaﬂan di¤er uzmanlar›n da rahatl›kla
kullanabilecekleri bir tan›md›r. Birço¤umuz folklor sahas›nda yap›lacak ciddi çal›ﬂmalar sonucunda, uzlaﬂabilece¤imiz
bir tan›ma eriﬂebilece¤imiz konusunda
hemfikirizdir. E¤er folklor sadece yaz›l›
kültürün farkl› bir formuysa Cindrella gibi masallar rahatl›kla Shakespeare’in
Kral Lear’›n›n yerine veya onun yan›nda
incelenebilir, ki bu masallarda Cindrella,
Cordelia; gururlu ve kibirli babalar›na,
hiç önem vermedikleri gündelik ö¤ünlerin içindeki basit nesnelerin ne kadar
önemli oldu¤unu göstermekte ve babalar›na olan sevgilerinin de t›pk› bu nesneler
gibi dürüst ve ikiyüzlülükten uzak, basit
fakat çok içten oldu¤unu anlatmaktad›r.
Edebiyatç›lar folkloru reddetmemelidirler.
Folkloru antropolojiden ay›rmak zorunday›z.. Amerika’ya özel bu durumu
Avrupal›lar anlayamayabilir. Bir Alman
için “Volkskunde”, köylü ve k›rsal kesimde yaﬂayan insanlarla ilgili olarak yap›lan kültürel bir çal›ﬂmad›r. Öte yandan
“”Völkerkunde” bizlerin etnoloji olarak
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niteledi¤i aland›r. Bu alan Avrupa d›ﬂ›
medeniyetlerin (Hint, Çin gibi yüksek
Medeniyetler ve Afrika pigmeleri, Pueblo,
Trobriand Adalar› gibi sakl› kalm›ﬂ kültürler) bir incelemesidir. Amerika’da, Avrupa’daki gibi bir köylü s›n›f› yoktur. Bunun nedeni, zencilerin,göçebe iﬂçilerin ve
yerli iﬂçilerin kullan›lmas› ve devaml› hareketli bir s›n›f›n olmas›d›r. Durum böyle
olunca Amerika’da Avrupa’daki gibi, bir
tarla k›rsal kültür gelene¤i oluﬂmam›ﬂt›r.
Bu arada günümüzde Avrupa ve Asya’da
köylü kesimin ve yaﬂam tarz›n›n ﬂehir yaﬂant›s› karﬂ›s›nda geriledi¤i bir gerçektir.
Yine de Amerikal›lar, di¤er ülkeleri ziyaret ettiklerinde, yerel festivallerin, halk
türkülerinin zenginli¤ine ﬂahit olmakta
ve eski kültürlerin Amerika’da olan›n tersine tamamen yok olmad›¤›n› görmektedirler. Yine de durumun Amerika ve Avrupa’daki kadar bask›n olmad›¤› birçok
bölge vard›r. Nitekim Mahatma Gandhi’ye bat› medeniyeti hakk›nda ne düﬂündü¤ü soruldu¤unda bunun iyi bir fikir
olabilece¤ini söylemiﬂtir.
Bununla birlikte ço¤u birbirinden
farkl› olmas›na karﬂ›n Amerikal›lar, modern bilim ve endüstri kültüründen çok
farkl› ve hatta ona karﬂ›t bir kültüre sahip olduklar›na inanmaktad›r. Amerika’da çal›ﬂmalar Avrupa’dan baz› durumlarda zor olmakla beraber birçok eyalette
yerel halklarla ilgili bilgilerin oldu¤u arﬂivler, bu kültür ve geleneklerle ilgili enstitüler bünyesinde oluﬂturulmuﬂ kay›tlar
bulunmaktad›r. E¤itim ve sosyal de¤iﬂimin etkisi alt›nda geliﬂen bu alanlar,
halkbilimciler kadar antropologlar›n da
kullan›m alan›ndad›r. Bu ülkede Avrupa’dakinden farkl› olarak esas kabul edilebilecek veri azd›r. Amerika yerlilerinin
linguistik ve kültürel yap›lar›, atalar› ile
ilgili kaynaklar› bulunmaktad›r. Eastern
Woodland, Iroquois, Plains, Californian
ve di¤er gruplar. Amerikal› beyazlarla
yerlilerin tarihsel iliﬂkileri her zaman gurur verici olmam›ﬂt›r. Fakat yine de, anthttp://www.millifolklor.com

ropologlar›n kendi kültürlerinin hoﬂgörüsünü aﬂan davran›ﬂlar› sayesinde de¤erli
kazan›mlar elde edilmiﬂtir. Antropologlar
yerlilerle birlikte yaﬂarken onlar›n ilkel
özgün kültürlerini olanca aç›kl›¤› ile incelemiﬂlerdir. Bunu yaparken de bu kültürleri sömürü ve ilgisizli¤e karﬂ› desteklemiﬂlerdir.
Bu alan› incelerken görece¤imiz ilk
ﬂey, halk kültürünü inceleyen Avrupal›
ö¤renciler gibi, Amerikal› halkbilimcilerin de antropologlardan önemli ölçüde yararland›klar›d›r. Dolay›s›yla folklorcular›n, antoropologlar gibi, folkloru sadece
“halk edebiyat›” olarak görmeleri sürpriz
say›lmaz. Yerli kültürünü inceleyen ö¤rencilere göre folklor terimi edebi literatür anlam›nda özelleﬂtirilmelidir. “ Pirimitive lore”(ilkel bilgi) terimi genellikle
folklorcular taraf›ndan kültürün bütününe uygulan›r. Ayr›ca antropologlar da bunu do¤ru kabul ederler, Pueblo yerlileri
ve Bushmen ve Andaman adal›lar›n›n
kültürleri bizim varoluﬂumuz sebebiyle
geliﬂmektedir. O yüzden “primitive” (ilkel) terimi do¤ru de¤ildir. Böyle olabilece¤i gibi, bat›l› olmayan kültürün yerli edebiyat›n›n bu kültürde farkl› bir rol aynad›¤› düﬂünülebilir. Bu rol bizim sahip oldu¤umuz sanayi kültürünün eteklerinde
olan sözlü edebiyat›n rolünden farkl›d›r.
E¤er “primitive lore” terimini kullanamazsak Longfellow’un “Hiawata” ‘s›nda
toplad›¤› masallar› kapsamak için Richard Chase’in Virginia’dan toplad›¤› ve
kahraman›n›n ad›na Jack dedi¤i masallar›ndan ay›ramaz ve baz› temel fonksiyonel farklar› göremeyiz.
Amerikal› halkbilimciler Franz Boaz’›n, kuzey Pasifik yerlilerinden olan
North Pasific Indian, Tshimshians ve
Kwakiutls’ larla ilgili çal›ﬂmalar›ndan
çok ﬂey ö¤renmiﬂlerdir. Yak›n zamanlarda Amerikal› antropologlar, folklorun sistematik kay›tlar›n› incelemiﬂlerdir. Bu
incelemede kaynak olarak, Finli halkbilimciler Krohn ve Aarne, Norveç’ten Re-
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ider Christiansen ve Amerika’dan Stith
Thompson, Archer Taylor’un çal›ﬂmalar›n› kullanm›ﬂlard›r. Amerika’da, masallar›n yan›nda halk kültürü ile ilgilenen daha eski bir gelenek de vard›r. Bu alanda
daha eski çal›ﬂmalar Avrupa’da yap›lm›ﬂt›r. Özellikle Danimarka’da Grundtvig,
Olrik ve Dal; Almanya’da Erk, Böhme ve
John Meier. 1930’lara kadar halk ﬂark›lar› ile ilgili çal›ﬂmalar, Harvard’da profesör olan ve ‹ngiliz ve Amerikan Kültürleri aras›ndaki devaml›l›¤› gösteren Francis Jame Child merkezli yürütülmüﬂtür.
“Child”›n balad koleksiyonu, Philips
Barry, Arthur Kyle Davis ve Helen Flanders’inkiler gibi bu alanda yeterli olmaktad›r. Daha sonralar› Alan ve John Lomax ‹le D. K. Wilgus’un çal›ﬂmalar›yla
birlikte bu alandaki dikkatler Amerikal›
zenci ﬂark›lar›na çevrilmiﬂtir.
Halk edebiyat›ndaki bu profesyonel
çal›ﬂmalardan sonra, antropologlar ve yazarlar› da içine alan folklor bilimcileri
folklordan “sözlü olarak aktar›lan kültür
d›ﬂ›ndaki herﬂeyi ç›karma e¤ilimine girmiﬂlerdir. Bu konuda halen ne bir oy birli¤ine ne de bir tutarl›l›¤a sahibiz. California Üniversitesinden William Bascom,
önceleri daha dar olan tan›m› kabul etmiﬂken daha, sonra özdeyiﬂleri de kapsayan “sözel sanat” tan›m›n›, folklor yerine
kullanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Bu tan›mlar, uzmanlar aras›nda yap›lan çal›ﬂmalar› tan›mlama aç›s›ndan
daha kullan›ﬂl› ve iﬂlevseldir. Acaba tan›mlama yaparken folklor veya sözel sanat deyimlerini kullan›rken çok çeﬂitli gelenekleri, müzikleri, pazar törenlerini,
danslar›, el sanatlar›n›, tah›l ekme mevsiminde ay ›ﬂ›¤›n›n kaybolmas›n› bekleme gibi inan›ﬂlar› bu tan›mlamalar›n d›ﬂ›nda b›rakabilir miyiz? Ço¤u halkbilimci
bu tür ifadelerin insan ruhu için ne kadar
önemli oldu¤unun fark›ndad›rlar. Yine de
folklor, sistematik bir tan›mlama için
antrpologlar› beklemektedir. Her ne kadar antropologlar Melville Jacobs’un sos-
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yolojik ve Ferudgen Clackamas metinleri,
Alan Dundes’in yap›sal okumalar› (ki Levi-Strauss ve Propp’tan ilham alm›ﬂt›r)
bize kültürler aras› de¤erlendirmelerde
yard›mc› olsa da tüm Amerika’n›n halk
kültürünün aç›klanmas›nda yereli olmamaktad›r. William Bascom ve Melville
Herskovits örneklerinde görüldü¤ü gibi,
bu uzmanlar zencileri incelemiﬂlerdir. Ne
var ki, bu grup sadece Afrika kökenlileri
içine almaktad›r. Bu alanda çal›ﬂma yapan uzmanlar›n zencilerle olan iletiﬂimlerine sayg› duymaktay›z. Fakat sadece bu
çal›ﬂmalar› esas ald›¤›m›zda, bir zamanlar ‹ngiliz ve ‹skoç ayd›nlar›n Amerikan
kültürü için yapt›klar›na benzer ça¤d›ﬂ›
yorumlar yapma yanl›ﬂ›na düﬂeriz. Antropologlar Amerikan Halk Kültürünü
görmezden geliyorlarsa, t›pk› geçmiﬂteki
halk bilimciler gibi halk yaﬂant›s›n› da
görmezden geliyorlar demektir.
“Sözel olarak aktar›lan edebiyat” tan›m›ndan yola ç›karak yap›lan çal›ﬂmalar
hem folklor hem de edebiyat alan›na hükmetti¤i için dikkatli bir inceleme gerektirir. Fakat bu, kitab›n kapsad›¤› yetersiz
bir tan›md›r. Folklorla ilgilenen okullar
art›k gündelik yaﬂam› oluﬂturan maddi
ö¤elere ve halk yaﬂam›na daha fazla
önem vermeye baﬂlam›ﬂt›r. Warren Roberts’›n yerel mimari ile ilgili çal›ﬂmalar›,
Austin Fife’›n ot y›¤›n› tiplerini s›n›fland›rmas›, Louis Jones ve Cooperstown’daki köy modelleri Don Yoder’in Pannsilvania Alman kültürü ile ilgili çal›ﬂmalar› bize art›k folklorun kendisinin incelenmesinin yan›nda, folkloru çevreleyen fiziksel
koﬂullar›n da incelenmeye baﬂlad›¤›n›
göstermektedir. Ço¤u uzman, yerel inançlarla ilgili olarak iyi organize edilmemiﬂ
çal›ﬂmalar ortaya koymaktad›r. Bizim ihtiyac›m›z olan ise, Wayland Hand’›n yapt›¤› gibi Almanya ve ‹sviçre’nin mükemmel folklor atlaslar›n› incelemek ve yeni
çal›ﬂmalar yapmakt›r. Hand’›n iki cilt
olan “Popüler ‹nan›ﬂlar ve Kuzey Caroline’dan Bat›l ‹nançlar” adl› eseriyle Frank
http://www.millifolklor.com
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C. Brown’un Kuzey Caroline folkloru ile
ilgili son yedi edisyonu bize, bu ﬂekildeki
8.500 inan›ﬂ›n düzenlenmesi ve do¤rulanmas› hakk›nda ne yap›labilece¤ini gösterir. Bu çal›ﬂma “E¤er bir horoz trabzanda
öterse bu ölümün iﬂaretidir.”, “Kuzey rüzgar› esti¤inde bal›klar oltaya gelmez” gibi
inan›ﬂlar› içine almaktad›r.
Asl›nda bir kiﬂi, çal›ﬂmas›n› masal
ve baladlara da yo¤unlaﬂt›rabilir. Ama
ö¤rencilerinin, di¤er yaz›l› türler, yaz›l›
olmayan halk sanatlar›n›, geleneksel inan›ﬂlar›, gelenekleri, el sanatlar›n›, ve bu
insanlar›n yaﬂama ﬂeklini ve alt kültürlerini k›saca hepsine birden folklor dedi¤imiz olguyu ö¤rendiklerine emin olmal›d›r.
Halihaz›rda yapmam›z gereken,
halk kavram›n› ve onun iﬂlevleri olan geleneksel durumlar› (ki ev yap›m›, ahﬂap
bir yaban›n imal edilmesi süreci bir Mardi Gras kutlamas› Mark Twain’in Golden
Arm’›na modellik eden “You Got It” gibi
masallar) tan›mlamakt›r. Bir anlamda
her birimiz belli bir gelenek ve sözel mirasa sahip bir halka mensubuzdur. Fakat
hepimiz halk›n yarat›c› bireyleri ya da
aktif gelene¤in taﬂ›y›c›lar› aras›nda olmak durumunda de¤ilizdir. Ba¤›ms›z bir
sözlü gelenek ve gerçek bir yerel kültürü
ancak kitaplar›n ve medyan›n en az etkin
oldu¤u bölgelerde bulabiliriz. Örnek olarak Ozarks ve Kentucky tepeleri gibi izole da¤ topluluklar› Georgia adas› ya da
Newfoundland gibi deniz toplumlar› California’n›n meyve hasatç›lar› gibi göçebe
iﬂçiler, Maine’nin oduncu topluluklar› ya
da bat› bölgelerindeki hayvanc›l›kla u¤raﬂan topluluklar verilebilir. Bask›n kültür
hemen her zaman altkültürleri yok etmiﬂ
ya da önemli oranda zay›flatm›ﬂt›r. Fakat
biz halkbilimcilerin bu yerel kültürlerin
tamamen kaybolaca¤› endiﬂesi ﬂehirlerin
bask›s›ndan kaç›p izole topluluklar kuran
bireyler sayesinde boﬂa ç›km›ﬂt›r.
Amerika’n›n yerel kültürleri üzerindeki di¤er bir bask›; Yunan, Polonya Yahttp://www.millifolklor.com

hudi, ‹skoç, Çin, Japon ‹talyan, ‹rlanda
ve di¤er göçmen gruplar›ndan gelmektedir. 1920’lerde bu gruplar Amerikal›laﬂt›rma politikas›na tabi tutulmuﬂtur. Günümüzde ise bu alt kültürler tekrar atalar›n›n kültürüne dönmektedir. Bu durum, Amerikal› halkbilimciler için geniﬂ
bir inceleme alan›d›r. Detroit’ten Thelma
James’in Ermeni ve Polonyal› gruplar
üzerinde, ö¤rencileri ile birlikte yapt›¤›
çal›ﬂmalar ve yine Linda Degh’in Macar
göçmenleri üzerinde, Jonas Baly’in de
Litvanyal› göçmenler üzerindeki araﬂt›rmalar› bu alan› ayd›nlatmaya çal›ﬂmaktad›r.
Halk› bir alt kültür olarak tan›mlarken onu kesinlikle küçümsememeliyiz.
Ozarklar›n veya Black Belt’lerin folklorundan bahsederken, onlar› modern kültürün dokunuﬂundan tamamen uzak oldu¤unu ve bunun onlar için sadece bir dezavantaj oldu¤unu düﬂünmek yanl›ﬂt›r.
Bu topluluklar›n yaﬂamlar›ndaki gelenekler, sanatsal çal›ﬂmalar, fonksiyonel
bir rol oynamakta, izole yaﬂamlar›n› kolaylaﬂt›rmaktad›r. Birçok ﬂehirli için
ateﬂte k›zart›lm›ﬂ biberle harmanlanm›ﬂ
janbon çok çekici bir lezzettir. New Orleans’›n Mardi Gras’› da ayn› ﬂekilde sadece ticari sonuçlar› ile de¤il bu festivalin
ﬂehirli kültürü ile yak›nlaﬂmaya vesile olmas› gibi nedenlerle oldukça etkili bir role sahiptir. Amerikan halk ﬂark›lar› art›k
dünya çap›nda pazarlanan ve çok iyi gelir
getiren çal›ﬂmalar olmuﬂtur.
Bilimsel bir bak›ﬂ aç›s› söz konusu
oldu¤unda folklor ürünlerini abartmak
kadar onu küçümsemek de yanl›ﬂt›r. Çok
çeﬂitli halk ﬂark›lar› (folklrock, bluegrass,
punist) piyasalarda patlama yapmakta,
çok ciddi sat›ﬂ rakamlar›na ulaﬂmaktad›r.
Amerika’daki ticari piyasa ister denizci,
ister kovboy, ister oduncu olsun onlar›n
memleketlerindeki folklordan uzak ve
farkl›d›r. Bu farkl›l›k baz› ö¤rencilerin
belki de gerekti¤inden daha sert bir ﬂekilde “fakelore” hakk›nda konuﬂmalar›na
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sebep olur ve televizyona ve gazetelere ç›kan her ﬂeyi otantik olmad›¤› için berbat
olarak nitelerler. Fakat bu ayn› zamanda
ticari olarak pazarlama sonucu geniﬂ kitlelere ulaﬂan gazete ve televizyonlarda
boy gösteren, topluma yay›lan bu eserlerin, baz› uzmanlar taraf›ndan otantik olmamakla suçlanmas›na neden olmaktad›r.
Gerçekten de gençler sakal uzat›p,
on saatlik bir dersin ard›ndan folk gitarla
eserler icra etmeye baﬂlad›klar›nda ö¤retmenleri taraf›ndan otantik olmakla ödüllendirilmektedir. ‹nsanlar bu iﬂi sadece
bireysel amaçlar› u¤runa yapmaktad›rlar. Genç bir ö¤renci, Dave Van Ronk’un
“Mack The Knife” adl› ﬂark›y› Louis
Armsrong’dan daha otantik çald›¤›n› ifade etmektedir. Dave Van Ronck ›rk olarak
bir beyazd›r ve birçok genç gibi zenciler
için yap›lacak bir jestin, insan haklar› hareketleri için çok yararl› olaca¤›n› düﬂünmektedir. Dave Van Rok bu nedenle zenci
blues müzi¤ini icra etmektedir. Öte yandan, Armstrong’da her ne kadar “Mack
The Knife”› çalarken ruhlar dünyas›n› ve
sömürü düzenini anlat›yor olsa da, o da
ayn› ticari kayg›lara sahiptir. Armstrong’un ayn› amaçlarla besteledi¤i “Blueberry Hill” adl› parça bir halk ﬂark›s› de¤ildir, “The Three Penny Opera”dan bir
aryan›n Bertolt Brecht, Kurt Weill ve
18.yüzy›l oyun yazarlar›ndan John
Gay’in eserlerinin bir kar›ﬂ›m› niteli¤indedir. Bu ﬂark›n›n üstün baﬂar›s› yine
duygusal melodisinden de¤il de insano¤lunun kötülü¤ünü anlatan hikayesinden
kaynaklanmaktad›r.
Ve köpek bal›¤› diﬂleriyle
Görünen onlar sadece
Ve Macheath b›ça¤› ile fakat
Kimse bilmez nerdedir diye
Dove Van Ronk’un da Armstrong’un
da düﬂüncelerindeki ironi, gençlere bu
ﬂark›y› çald›klar› zaman ayn›yd›. Van
Ronk’un daha az baﬂar›l› bir sanatç› olmakla birlikte gençler aras›nda daha po-
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püler oldu¤u ﬂüphe götürmez. “Mack The
Knife”, entelektüeller için sadece popüler
bir halk ezgisiyken Armstrong için New
Orleans’dan ayr›l›rken besteledi¤i modern bir cazz parças› olmakla birlikte,
kendi yerel motiflerini taﬂ›maktad›r. Bu
nedenle Van Ronk parçay› icra ederken
halk ezgisinin otantikli¤inden uzaklaﬂabilmektedir. Yine de bu performans›n›n
kötü oldu¤u anlam›na gelmez. Ben ﬂahsen Van Ronk’u be¤eniyorum.
Bu uzun paragraflar› yazmam›n
amac›, kendi zararlar›na olan halk ezgilerini yeni yöntemlerle düzenlenmesine ilgisiz kalan halkbilimcilerin dikkatini
çekmek istememdir. Avrupa’da da halk
ezgileri tekrar bestelenip düzenlenmekte
ve çok özel bir tat vermektedir. Sir
Waltwr Scott’un “Kinmont Wille”’i yeni
bir bestedir. Coleridge’nin “The Rime of
the Ancient Mariner ” ya da Heine’nin
“Die Lorelei’si ya da Beronger’in ﬂark›lar›
gibi tekrar düzenlenmiﬂtir. Yine Scott’›n
“Wife of Ushers Will” ve rahip Percy’nin
Sir Patric Spens’i de tekrar yaz›l›p düzenlenmiﬂ eserlerdir. Öyle ki, nerede yerel
motifin bitip nerede yazar›n yorumunun
baﬂlad›¤›n› anlamak imkans›zd›r. Alman,
‹ngiliz ve Amerikal› besteciler “Edward”,”The Foggy Dew”, “The Old Ark’s
A-Moverin.”gibi parçalar› kendi halk müzikleri ile bestelemiﬂlerdi. Daha önce de
Bach ayn› olay› gerçekleﬂtirmiﬂtir. Sonuç
olarak elde edilen sanatt›r ve bir sanat teorisine göre entelektüel olarak daha aﬂa¤› kesimlerden ilham almad›¤› sürece elit
entelektüel müzik son derece rafine kalmaktad›r.
Baz› istisnalarla birlikte Amerikan
halk kaynakl› ﬂark›lar kovboylar›n, yerlilerin bufalo derisi yüzücülerinin, bal›kç›lar›n, oduncular›n ve iﬂçilerin kültüründen derlenmiﬂ ezgilerdi. 20. yüzy›lda bu
ezgiler taklit edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Genç
bir sanatç› zenci sanatç›y› bir di¤eri Woody Guthrieyi taklit etmektedir. Bilindi¤i
gibi Woody Guthire zengin bir yerel rehttp://www.millifolklor.com
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pertuara sahip, 1930-40’larda New
York’ta protest müzik yapan, ﬂu anda ise
amans›z bir hastal›kla pençeleﬂen, orjinal
ve geleneksel ﬂark›lar›yla çok sevilen bir
sanatç›d›r. Jack Elliot ve ilk zamanlar›nda Bob Dylan, Woody Guthire’› örnek
alan sanatç›lardan sadece ikisidir.
Halk kaynakl› müzik en az Shubert’in sanatsal eserleri kadar ya da ‹ngiliz Cecil Sharp taraf›ndan Kuzey Appalacianlar›ndan kaydedilen halk ﬂark›lar›
kadar de¤erli çal›ﬂmalard›r. ﬁu farkla ki,
baﬂka bir ilham farkl› bir duyuﬂ, farkl› bir
besteleyiﬂ yöntemi ile oluﬂturulmaktad›r.
Halk ﬂark›lar›n› bir k›sm› (Perroult’un
Little Red Riding Hood gibi) bestelenmiﬂtir. Fakat halk ﬂark›lar›n›n ve masallar›n›n büyük bir k›sm› isimsiz, mütevaz› bir
kiﬂi taraf›ndan sözlü olarak, ortak formüller ve konular kullan›larak sözlü ve
müzikli olarak aktif gelenek taﬂ›y›c›lar›na ulaﬂt›r›l›rlar. Gerçi Edvard Ives, orman ezgilerinin ço¤unun anonim olmad›¤›n› belirtse de çok büyük bir bölümünde
ne yazar ad› ne de zaman ve yer bilinmemektedir. E¤er ﬂansl›ysak baz› durumlarda bu eserlerin bir k›sm›n›n kayna¤›n›
bulabilmekteyiz. Hoodie Ledbetter’›n Lomaxlarla ilgili çal›ﬂmalar› Mark Azadovsky’nin Sibiryal› Vinokunova ile ilgili
çal›ﬂmalar› yine Linda Degh’in Macar
Szeklerinin son köyü olan Kakasd’la ilgili
Frau Palko çal›ﬂmalar›nda oldu¤u gibi.
Bu yarat›c›larla gerçek folklor sahas›na
yaklaﬂabiliriz. S›n›fsal yap›lar›n daha hiyerarﬂik oldu¤u ve e¤lencenin daha az
özelleﬂti¤i bu zamanlardaki masallar ortaça¤›n balad devrinden daha farkl›d›r.
Bu devirler bas›l› kitaplar›n ve kurulu orkestralar›n oldu¤u Rönesans’tan öncedir.
Bu aç›klamalardan sonra folklor için
ﬂunlar› söyleyebiliriz; temel olarak folklor
a¤›zdan a¤›za sözcükler yoluyla yay›lan
sözlü gelenek demektir. Yaz›l› olmayan
bu eserler üzerinde çal›ﬂmak bize daha
fazla bilgi ve bu bilgilerin kullan›ﬂl› bir s›n›fland›rmas›n› sa¤layacakt›r. Bu ezgilehttp://www.millifolklor.com

rin beste ya da çeviri olmas›n›n bir önemi
yoktur. Yeter ki sözlü olsun; bir halk masal› Paruoult yada Southey kaynakl› olabilir ve hala insanlar›n dilinde söylenebilir. Bir halk ezgisi 18. yüzy›l müzik salonlar›ndan ya da 19. yüzy›ldan bir saz ﬂairinin gösterisinden gelebilir. Bir masal,
Macar kitaplar›nda yaz›lm›ﬂ olabilir, oradan uzman bir kiﬂi taraf›ndan okunulup
dinleyicilerle paylaﬂ›l›r ard›ndan bir aktif
gelenek taﬂ›y›c›s› taraf›ndan yeniden söylenir daha sonra da halkbilimciler taraf›ndan hayata geçirilebilir. Ya da bir halk
ﬂark›s› Bat› Virginya’da dans kitab›na
sözlü kaynaklardan al›nm›ﬂ, buradan
New York veya Londra’da yaz›ya geçirilmiﬂ veya ﬂark›c›lardan al›nm›ﬂ olabilir.
E¤er bu çal›ﬂma tekrar sözlü gelene¤e dönüyorsa o hala bir halk ﬂark›s›d›r. Yine de
birisi ç›k›p bir masal›n, halk ﬂark›s›n›n
bir biyografiye sahip olmas› gerekti¤ini,
yaz›nsal olmayan veya yar› yaz›nsal olan
bir toplumdan kaynaklanmas› gerekti¤ini söyleyebilir. Belki bunlar müstehcen
ya da iftiral› olmas›ndan ya da baﬂka bir
nedenden dolay› yaz›lmaya uygun de¤ildir. Bu bir anlamda do¤rudur. Halk ezgi
ve hikayeleri kent kültüründe benimsendiklerinde o kültürün mal› gibi görünebilmektedirler. Fakat ne olursa olsun yine
de o eserlerin, m›s›r likörü içen, tahta sabanlar kullanan,oduncu kahveleri -ki sülfirik asit kadar serttirler- gerçek yerli
toplumlarda kendilerine ait bir yerleri
her zaman olacakt›r. Bizler, onu taklit
edebiliriz fakat ne yapt›¤›m›z›n fark›nda
olarak.
Bu fark›ndal›¤› bize sa¤layacak olan
folklor bilimidir. Bir fizyolog insan›n yaﬂam iﬂlevlerini konu edinirken, halkbilimci kendine folkloru ya da sözsel dinsel
durumlar› konu edinir. Halkbilimciler
birçok türü s›n›fland›r›r, tan›mlar ve inceler; popüler uluslar aras› masallar
(Märchen) halk ﬂark›lar›, ﬂakalar, hayvan
masallar›, baladlar,halk ﬂiiri, mitler gibi
alanlar› konu edinir. Ayn› zamanda ken-
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dine halk inançlar›n› sihir,cad›l›k sanatlar›, tar›m hayvanc›l›k, göçebe iﬂçilik sanatlar›, atasözleri, bilmeceler ve ninnileri
de konu edinir. Bir halkbilimci ayr›ca sözlü gelene¤in, do¤as› tarihsel geliﬂimi hukuki etkileri ile ilgilenmelidir t›pk› Jan
Vansina’n›n yapt›¤› gibi ve yine halkbilimciler Chaucer ve Boccacio’nun hikayalerindeki gibi Shakespeare ve Moliere’in
oyunlar›ndaki Tolstoy’un dedektif hikayelerindeki Joe Hill’in ﬂiirlerindeki masallar›n dönüﬂümüne de kay›ts›z kalmamal›d›r.
Çal›ﬂmalar s›ras›nda, yapt›¤› etkinlikleri parçalara ay›rmal› ve bir hikayenin ﬂark›n›n yap›s› ve kayna¤›n› araﬂt›r›rken tarihi ve co¤rafi bilgilerle donanm›ﬂ olmal› Freud’un merhametine,
Jung’un
arketipik
hassasiyetine,
Marks’›n ekonomiyle ilgili ince düﬂünüﬂüne sahip olmal›d›r. Folkloru hiçbir zaman
saçma inan›ﬂlar, kötü bir bilim dal›, bir
aptall›k, vahﬂilik olarak görmemelidir.
Bulabildi¤i her ayr›nt›y› araﬂt›racakt›r.
Bunu yaparken bu ayr›nt›lar›n semantik
veya resmi veya fonksiyonel bir do¤aya
sahip olmalar›ndan dolay› bir ay›r›m yapmamal›d›r. John Stuart Mill’in tüm bilimler için önerdi¤i tümevar›msal yöntemi
kullanarak bir tan›ma, bir listeye ulaﬂmal›d›r. Pasifik yerlilerinin ve Frans›zca
konuﬂan Kanadal›lar›n geleneklerini, sözel kültürlerini bilen bir antropolog ve
halkbilimci olan Marie Leach’in Folklor
Sözlü¤ü; Mitoloji ve Efsane adl› eserinde
yer alan bir metinden al›nt› yapt›m.
“Bir çocu¤a ninni söylendi¤inde ya
da bilmece, tekerleme ﬂark›lar ile e¤lendirildi¤inde okulda özdeyiﬂler fabllar anlat›ld›¤›nda, ﬂark›larda danslarda eski
geleneksel oyunlarda, her y›l yap›lan festivallerde, bir annenin k›z›na nas›l dikiﬂ
nak›ﬂ yap›labilece¤ini, ekmek ya da eski
bir kek tarifini nas›l haz›rlayaca¤›n› anlatt›¤›nda, bir marangoz nas›l bir ev ya da
ambar yap›labilece¤ini anlatt›¤›nda, karﬂ›m›za gerçek dokusuyla ve dokundu¤u
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her materyali kendine katan yöntemleriyle folklor durmaktad›r. Folklor eski
modad›r. Seri numaralar› patentleri standartlar› etiketlenmiﬂ ürünlerin egemenli¤i olan modern yaﬂant› ve endüstri karﬂ›s›nda h›zla geri çekilmektedir.”
Folklor sadece “sözlü olarak aktar›lan edebiyat ” demek de¤ildir. Bu tan›ma
ek olarak. Amerikal› oduncu kamplar›n›;
protestan kiliselerini; çiftçi festivalleri ve
fuarlar›, yayla ﬂenlikleri, karnavallar bal›kç›lar›n etkinlikleri di¤er milletlerden
insanlara nostaljik gelen Amerikan yurttaﬂlar›n›n yerlilerinin meclisleri gibi geleneksel organizasyonlar› da içine alan bir
tan›m› vard›r. ﬁehir toplumlar› ve kolejli
ö¤renciler de belli bir folklor yap›s›na dahildirler. Tam bu yap› yaz›nsal olarak
kayda geçirilmeli ancak kitaplarda sayfalar›n aras›nda donup kalmamal›d›r.
Bizlerden, insanl›k taraf›ndan ne yaz›ld›¤›n› bilenler ﬂunu da bilirler ki bunlar›n yan›nda zihnimizin ve ruhumuzun
bilinçalt›m›za görünen ve bu iki hayatiyetimize ba¤l› olarak verimli veya k›s›r kaynaklar durumuna gelen sahalar› da incelememiz gerekmektedir. Bu hayati durum bazen halk ﬂark›lar›nda ve masallar›ndad›r. Bunlar Shakespeare ya da Homer’in eserlerinden daha az kusursuz de¤illerdir. Bu eserler devaml› olarak de¤iﬂen standartlar›n fark›nda olan, yabanc›laﬂm›ﬂ entelektüeller için arad›klar› rahatl›¤› sa¤lamada en iyi ilaç olmak durumundad›rlar. Nerede ne zaman bulunursan›z oradaki sözlü gelenek folklordur.
Folklorun önemi Amerika’da ve tüm dünyadaki insanl›¤›n ve toplumlar›n oluﬂumunu sa¤lamas›nda yatmaktad›r.
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