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Gençlerin Kültür Emperyalizmine
Kapıldıklarına Dair Yapılan
Suçlamalar Yanlıştır. Çünkü Bu
Emperyalizmin İçine Onlan Atan
Bizi eriz

O

SORU: Folklor
nedir: Ne olduğunu
amacını açıklama
sınız?
Folklor artık
herkesin bildiği
bir kavram olmuş
tur. Fok halklor
da bilgi bilimi
dir. Kısacası Folk
lor halkla ilgili
olan herşeyle il
gilidir. _alkın ge
lenekleri halkfn
inançları duygula
rı folklorun konu
su içine girer.
îlk zamanlar,
masallar, bilmece
ler atasözleri ele
alınmıştır. Folklo
run konuları bunlar
zannedilmiştir.
Bugün ise ait
olduğu toplumun ge
leneklerini, göre
neklerini, sanatla
rını, becerilerini*
toparlayan ve onla
rı gene ait olduğu
topluma, kültürün
gelişmesi, yüksel
mesi yönünde yar
dımcı olmak için
yol^ çıkmış bir bi
limdir.Halka ait
plan tüm bilgile
ri binlerce, onbinlerce yıl önceki ve.
rileri toplamaktan
ayrı olarak arşiv
lemekte çok önem
li bir görevdir.
Amacı konusun
da ise şöyle bir açıklamada bulunayım
Folklor yüzyüzelli senelik bir
bilim dalıdır.Konu
sunu azçok rahatlık
la söylüyoruz. Hal
ka ait olan herşey,
Bütün bilimler hal
ka fayda sağlamak
için ortaya çıkar.
Amaçları budur.Folk
lor da insanlığa
fayda sağlamak için,
diri İnsanların çok

öteden beri, belki
yüzbin 'yıldan beri
biriktirdiği kültür
leri toplayarak, tek
rar insanların fay
dasına sunmak için
dir.
örneğin ekini
insan bulmamış ol
saydı, insan bugün
yaşamamış olacaktı.
Ama ekini örğenen
insanlık, yiyece.
ğini biriktiriyor,
bütün kış yiyebili
yor.
Yani çok eski
dönemlerden günümü
ze öyle şeyler ge.
tirmişizki onlar bi
zim yaşamımızı sağ
lıyor.
Niçin böyle
oturuyoruz, niçin
şöyle yürüyoruz.
Bir insanın yürüyü
şünden o insanın
hangi ulustan böl
geden olduğunu anla
yabiliriz. Bir jest
bir el hareketi,
bir insanın yürüyü
şü insanlığın bin
lerce yıldan beri
biriktirdiği şey_
lerdir. Folklor bun
l a n inceler, bun
ları ele alır ve
tekrar insanlığın
hizmetine sunar.
Folklor bütün
bilgileri, yaşayan
insanlardan toplar.
Tarih veya Arkeolo
ji bilgileri, kalın
tılardan, fosiller
den, Arkeolojik ka
zılardan toplar.
Tarihin, Arkeoloji
nin metodu budur.
Folklorun metodu
ise yaşayan insan
dan bilgi toplamak
tır.
Bir çiçeği
alalım. Çiçeği ban.
çeden koparıp vazo
ya yerleştirdiği
miz zaman çiçek ar

tık yaşamıyor.ölmüş
tür. Folklor'un in.
celeme konusu ola
maz artık. Folklor
çiçeği bahçede in
çeler. Yağmurun al
tında, güneşin al
tında inceler.
Folklor toplumu
çiçek örneğinde ol
duğu gibi yaşayan
insanlardan inceler
Yaşayan insanlarla
ilişkiye girerek
bilgi toplar.
SORU: Folklor
araştırmalarının
uluslaşma ile bir_
likte başladığını
biliyoruz« Nedenini açıklayabilirini

Kısacası yöne
ticiler, ulusal bağ
l a n , birliği güçlen
dirmek, halkı daha
yakından tanımak için ve daha iyi yö
netmek için folklor
araştırmalarına önem
vermişlerdir,
Hitler bile,
"halkı iyi_tanına
yan insan iyi yöne
tici olamaz" demiş

YÖNETİCİLER, ULUSAL
BAĞLARI, BİRLİĞİ GÜÇLENDİRMEK, HAL
KI DAHA YAKINDAN TANIMAK IC1N VE
DAHA İYİ YÖNETMEK 1CIN FOLKLOR
ARAŞTIRMALARINA ÖNEM VERMİŞLERDİR
siniz?
Bu araştırmala
rın uluslaşma ile
birlikte başlaması
bir tesadüf değil
dir. Nitekim bu
araştırmaların baş
ladığı 1946 yılında
dünyada pek çok
ulus vardı. Ve ulus
lar ulusal güçleri
ni, ulusal bağları
> \, güçlendirmek
vt halkı yakından
tan. «ak istemişler
dir.
L\r yönetici,
bir kra'1 veya yöne
ticiler, halkı yö
netebilmex için hal
kı tanımak mecbu
riyetindedir. Halka
eğilme hareketi
(folklor) halkı ta
nıma hareketi günün
birinde esas demok
rasinin, gerçek de
mokrasinin de kurul
masına yol açacak
tır. Çünkü bu araş
tırmalar, halka eğilme hareketleri
halkın kendisini
de tanımasına yol
açacaktır.

tir.
SORU: Kapalı
köy ekonomilerinin
kırılması ve paza
ra açılması ile Ulu
sal birçok öğe, ge
lenekler kaybolmak
tadır. Bu bir tehlikemidir.
BAYKURT: Folk
lor bir bakıma ge
lenekleri toplama
bilimidir. Ve gele
nekierin gitmesi
ile birçok şeyleri
de kaybetmekteyiz.
Ama bu çağda
geleneklerimizi mut
laka olduğu gibi
yaşatacağız iddia
sında olamayız, Za
ten yanlıştır bu.
Kaldı ki istesek de
istemesek de gele
nekler değişime uğ
rayacaktır.
Ancak kapalı
köy ekonomilerinin
parçalanması ve pa
zara açılması nede
niyle hiç vakit şe
çirmeden, geçmişi
miz olan gelenek
lerimizi, görenek
lerimizi saptamalı-

