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Folklor’un tan›mlanmas› üzerine
çabalar, William Thoms’un 1846’da bu
sözcü¤ü ortaya atmas›yla bafllar. Ta-
n›mlar›n ço¤u bilgiyle (lore) ilgilenir-
ken, baz›s› da halk› (folk) ele al›r. Bil-
gi -malzemeyi kullanan insanlardan
çok folklar malzemesi- köken, yap›, ta-
fl›nma ve ifllevsellik ile aç›klanmaya
çal›fl›lm›flt›r. Buna ra¤men, folklorun
ne oldu¤u konusunda folklorcular›n
tam bir anlaflmaya vard›¤› söylenemez

Folklorun do¤as› konusunda sa-
dece farkl› ülkelerdeki folklorcular de-
¤il, ayn› ülkenin folklorcular› da farkl›
görüfller öne sürmüfllerdir. Standard
Dictionary of Folklore, Mythology and
Legend’in ilk cildindeki yirmi bir fark-
l› tan›m bu çeflitlili¤i ortaya koyar.
Belki de tan›mlardaki en ortak ölçüt
folklorun tafl›n›rl›¤›d›r. Özelikle folklo-
run sözlü gelenek oldu¤u ya da sözlü
gelenekte oldu¤u söylenir.

Bununla birlikte bu ölçüt baz› ku-
ramsal güçlükler do¤urur. Öncelikle,
yaz›s›z (illiterate) bir kültürde hemen
hemen her fley anlat› yoluyla tafl›n›r
ve lisan, avc›l›k teknikleri, dü¤ün
âdetleri gibi olgular kuflaktan kufla¤a
anlat› yoluyla tafl›nsa da bu tür kültü-
rel malzemenin folklor oldu¤unu pek
az folklorcu kabul eder. Hatta yaz›l›
bir kültür de bile, anlat›yla aktar›lm›fl

baz› bilgiler -traktörün, nas›l sürülece-
¤i, diflin nas›l f›rçalanaca¤› gibi- genel-
likle folklor olarak ele al›nmazlar.
Folklor d›fl›ndaki baz› malzemeler de
sözlü olarak tafl›nd›¤›na göre, sözle ta-
fl›nma ölçütü, tek bafl›na, folklor olma-
yan› folklor olandan ay›rmaya yetmez.

‹kinci olarak, folklorun baz› türle-
ri bas›lm›flt›r ve yaz›lm›flt›r, el yazma-
s› kitaplar, book marginalia, mezar
tafllar› ve geleneksel mektuplar (ala-
n›n bir “baflkas›na yollad›¤› mektup-
lar, vb.) gibi. Uygulamada, elbette pro-
fesyonel bir folklorcu bir halk masal›-
n›n ya da bir ballad›n1 yaz›l›p bas›la-
rak iletildi¤i için folklor olmad›¤›n›
söyleyecek kadar ileri gitmez. Ancak,
bir halk masal› ya da bir ballad sözlü
gelenekte hiç yer almam›flsa onun
folklor olmad›¤›n› kabul eder. Bu, bir
halk de¤erinden yola ç›km›fl edebi bir
ürün olabilir, ancak bu elbette o özgün
halk de¤eriyle ayn› fley de¤ildir. Zaten
dilden dile aktar›lan bir fleyin bu az
önce sözü edilen biçimde yaz›ld›¤› da
enderdir.

Sözle tafl›nma ölçütünün karfl›m›-
za ç›kard›¤› üçüncü güçlük vücut hare-
ketlerine dayal› folklor türlerinin aç›k-
lanamazl›¤›d›r. Yani halk danslar›n›n,
oyunlar›n›n, el-kol hareketlerinin söz-
le tafl›nd›¤›n› söyleyebilir miyiz? Bir
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çocuk, bunlar›, kendisine anlat›lmasa
da, seyrederek ya da bizzat kat›larak
ö¤renebilir. Ayn› problem sözle akta-
r›lmayan halk sanat›nda da (örne¤in,
gamal› haç gibi geleneksel simgelerde)
ortaya ç›kar. Bundan dolay› folklorun
bireyden bireye bazen dolays›z bir bi-
çimde sözle ya da davran›flla, bazen de
aralar›nda hiç bir iliflki bulunmayan
insanlar aras›nda -bir halk sanatç›s›-
n›n bir baflka halk sanatç›s›n›n bitmifl
ürününden geleneksel bir biçimi kop-
ya etmesi gibi- dolayl› olarak aktar›l-
d›¤›n› söyleyebiliriz.

Bilgiden çok halka dayal› tan›m-
lar da vard›r, ancak bunlar›n daha tat-
min edici oldu¤u söylenemez. Hâlâ,
yanl›fl bir biçimde, halk› köylü toplu-
luklar ya da k›rsal alan topluluklar
olarak tan›mlayan folklorcular vard›r.
Ayn› derecede geçersiz bir görüfle göre
de, folklor geçmiflte yarat›lm›flt›r ve
folklorun bugün varolan yan›, henüz
tamamlanmam›fl, vadesini doldurma-
m›fl yan›d›r. Bu yanl›fl görüfle göre, bu-
günün halk› yeni bir folklor üretemez,
üstelik bugünün halk› her geçen gün
folkloru daha da unutmaktad›r. K›sa
bir süre sonra da folklor tümüyle yok
olacakt›r.

Bunlara ra¤men, yeni bafllayan
birinin bile anlayabilece¤i bir biçimde
halk› ve bilgiyi bir arada tan›mlamak
mümkün. “Halk” en az bir ortak faktö-
rü paylaflan herhangi bir insan toplu-
lu¤udur. Ba¤lay›c› faktörün ne oldu¤u
önemli de¤ildir. -ortak sahiplenilmifl
herhangi bir fley, dil ya da din olabilir-
önemli olan fley, herhangi bir nedenle
bir araya gelmifl bir insan toplulu¤u-
nun kendilerinin olarak adland›rd›k-
lar› baz› geleneklerinin olmas›d›r. Te-

oride, bir topluluk en az iki kifliden
oluflur, ama genellikle ço¤u topluluk-
lar birçok kifliden oluflur. Toplulu¤un
bir üyesi öbür üyelerin hepsini tan›-
mayabilir ancak büyük bir olas›l›kla o
toplulu¤a ait gelenekleri, toplulukta
birliktelik duygusunun oluflumuna
yard›m eden gelenekleri bilir. Böylece,
e¤er topluluk a¤aç kesenler ve demir-
yolculardan olufluyorsa folklor, a¤aç
kesenler ve demiryolcular folkloru ola-
cakt›r. Topluluk Yahudi ya da Zenciler-
den olufluyorsa, folklorcu Yahudi ya da
Zenci folklorunu araflt›rabilir. Askeri
bir birim ya da bir okulda bulunanlar
bile bir halkt›r. Bir okulda bulunanla-
r›n birçok âdeti, öyküleri (fliflko atlet-
ler, tahtas› eksik profesörler, zorlu ra-
hipler, vb. hakk›nda) ve okul yaflam›n›
anlatan flark›lar vard›r. Olas›l›kla en
küçük topluluk ailedir. Ailenin gele-
nekleri de ço¤unlukla deyimleri ve ai-
le ›sl›¤› (kalabal›kta kaybolmufl bir ai-
le üyesini bulmak için) gibi fleyleri içe-
rir. Araflt›rmalar gösteriyor ki, d›flar›-
ya iyice kapal› bir ailede varolan bir
gelenek bile di¤er ailelerde de, hatta
dünyadaki di¤er topluluklar aras›nda
da bulunabilir. Bir çocu¤un süt difli
ç›kt›¤›nda uygulanan aile gelene¤i ev-
rensel bir aile gelene¤idir diyebiliriz.

Halk› bu flekilde tan›mlayan pro-
fesyonel folklorcu, Avustralya ilkelleri
ya da Amerikan Hintlileri folkloruyla
oldu¤u kadar, iflçi sendikalar› vb Ame-
rikal› ilkokul çocuklar›n›n folkloruyla
da ilgilenir. Her toplulu¤un kendi folk-
loru vard›r. Ancak soru halâ duruyor:
Folklor nedir?

Tümüyle doyurucu olmasa da,
folklor türlerinin listesinden oluflan
bir tan›m yeni bafllayan biri için en uy-
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gunu olabilir. Elbette, bu tan›m›n tam
olabilmesi için her türün teker teker
tan›mlanmas› gerekir. Asl›nda, mitler
ve destanlar gibi kapsaml› türlerin ta-
n›mlanmas› ancak bütün bir kitapla
sa¤lanabilir. Ancak, yine de afla¤›daki
listenin bir yarar› olaca¤›n› düflünüyo-
rum: Folklorun içinde mitler, destan-
lar, halk masallar›, flakalar, atasözleri,
bilmeceler, ninniler, büyüler, dualar,
ilençler, yeminler, incitmeler, at›flma-
lar, kinayeler, alaylar, dilekler, teker-
lemeler, selam ve ayr›l›k sözleri (görü-
flürüz, eyvallah gibi) yer al›r. Folklor
ayn› zamanda halk âdetini, halk dan-
s›n›, halk tiyatrosu (ve mimini), halk
sanat›n›, halk inanc›n› (ya da bat›l
‹nanc›n›), halk hekimli¤i, enstrüman-
tal halk müzi¤ini (keman ezgisi gibi),
halk flark›lar›n› (ninniler, balladlar,
vb), halk dilini (argo gibi), halk benzet-
melerini (örne¤in, «yarasa gibi kör»
benzetmesi), halk teflbihlerini («flehri
k›z›la boyamak» gibi) ve adlar› da (fla-
h›s ve yer adlar›, vb.) içerir. Halk fliiri
sözlü epikten, el-yazmas› kitap türü-
ne, mezar tafllar›na, hamam duvarla-
r›ndaki yaz›lara, limericklere,2 top
oyunlar›ndaki tekerlemelere el ve
ayak parmaklan tekerlemelerine, ço-
cu¤u dizde hoplat›rken söylenen teker-
lemelere, oyunlarda ebe seçimi teker-
lemelerine dek uzan›r. Folklor listesi
oyunlar›, iflaretleri, simgeleri, dua söz-
cüklerini (flükür sözcü¤ü gibi), flakala-
r›, halk etimolojisini, yemekleri, süsle-
meler ve el ifllerini, ev, ambar, çit tiple-
rini, caddedeki sat›c›n›n ba¤r›fl›n›,

hatta hayvanlara söylenen geleneksel
sözleri de içerir. Bunlarla birlikte, ça¤-
r›fl›m araçlar› alarak kullan›lan ve pek
yayg›n olmayan baz› biçimler (örne-
¤in, tayf›n renklerini s›ras›yla an›msa-
yabilmek için «Ray G.-Biv» ad›,3 zarf-
lar›n olur-olmaz kiflilerce aç›lmas›n›
önlemek için, mektubu yazan›n zarf›n
kapanma yerine koydu¤u mumdan
mühür, vb. (Örne¤in, «SWAK-Sealed
With a Kiss»)4 ve hapfl›rma gibi vücut
faaliyetlerinden sonra söylenen gele-
neksel yorumlar5 da bu Listeye girebi-
lir. Ayr›ca bu liste, festivallerin ve özel
günlerin (ya da tatil günlerinin) âdet-
lerini de (“Christmas”, “Halloween” gi-
bi) içerir.

Bu liste folklor türlerinden baz›la-
r›n› içeriyor. Tüm bu malzemelere de
onlar›n araflt›rmas›na da folklor diyo-
ruz. Kar›fl›kl›¤› önlemek için malzeme-
ye folklor, bu malzemenin araflt›r›l›p
incelenmesine de folklor bilimi (folklo-
ristics) diyece¤iz.

NOTLAR
1 Ballad: Ço¤unlukla eski bir öyküyü anlatan

fliir ya da flark› (Ç. N.)
2 limerick: Nükteli ya da anlams›z befl m›sra-

l›k fliir (Ç.N.)
3 “Roy G. Biv” ad›ndaki harfler renklerin bafl

harfleridir. Örne¤in R. ‹ngilizce’de k›rm›z› anlam›na
gelen “Red”i gösterir; O, portakal rengi anlam›na ge-
len “Orange” › gösterir, vb.-(Ç.N.)

4 “Sealed With a Kiss”, “öpücükle mühürlen-
mifltir” anlam›na gelir. (Ç.N.)

5 “Çok yafla!” gibi. (Ç.N.)
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