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GELENEKSEL KAHRAMAN*
Yazan: Lord RAGLAN
Çev.: Metin EK‹C‹**
Y›llar önce Oedipus hikâyesini oku
mak ve incelemek f›rsat› oldu. Hikâye
deki olaylardan pek çoğunun Theseus
ve Romulus hikâyelerindeki olaylarla
dikkat çekecek derecede benzer olmas›
gerçeği beni çok etkiledi. Daha sonra
ben, geleneksel pek çok Yunan kahra
man›n› inceledim ve bu hikâyeler parça
parça olaylara ayr›ld›klar›nda kesin baz›
olay tiplerinin bütün hikâyelerde veya
hikâyelerin çoğunda mevcut olduğunu
tespit ettim.
Bu paralelliklerin bir önemi olup,
olmad›ğ› veya onlar›n sadece kazara
oluşmuş benzerlikler olup, olmad›ğ› veya
bu tür şeylerin herhangi bir kahramana
ait olup, olamayacağ› bizim bu inceleme
de üzerinde duracağ›m›z bir konudur.
Yapacağ›m ilk iş bu hikâyeler aras›nda
paralelliklerin mevcut olduğunu göster
mek ve bu amaçla onlar› bir tabloya
yerleştirip numaraland›rmakt›r. Benim
yapt›ğ›m iş yaşad›klar› olaylar tabloya
dökülecek kadar detayl› bir şekilde anla
t›lan hikaye kahramanlar›ndan bir düzi
nesini ele almak ve bu hikayelerin çoğun
da meydana gelen olaylar› “tipik” olaylar
olarak değerlendirmektir. Bu olaylardan
baz›lar› mucizevidir, baz›lar› ise önem
siz gibi görülebilir ama bana öyle geliyor
ki, bunlar›n her biri bir paternin par
ças›d›r ve inan›yorum ki bu olaylar bir
patern (örnek) üstüne kurulmuştur. Bu
paterne ulaşt›ktan sonra, bunu klasik
dünyan›n d›ş›ndaki kahramanlar üze
rinde deneyeceğim ve sonuçlar›n benim
için olduğu gibi, size de çarp›c› geleceğini
umuyorum.
Geleneksel kahraman›n hikâyesi:
1- Kahraman›n annesi soylu bir baki
redir.
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2- Babas› bir krald›r ve
3- Baba çoğunlukla kahraman›n anne
sinin yak›n bir akrabas›d›r, fakat
4- Kahraman›n anne rahmine düşüş
şartlar› olağan d›ş›d›r ve
5- Kahraman ayn› zamanda bir tanr›
n›n oğlu olarak kabul edilir.
6- Çoğunlukla baba taraf›ndan, onu
öldürme girişiminde bulunulur, fakat
7- Kahraman gizli bir yere gönderilir
ve
8- Uzak bir ülkede evlât edinen bir
aile taraf›ndan büyütülür.
9- Kahraman›n çocukluğu hakk›nda
bize hiç bir şey anlat›lmaz, fakat
10- Kahraman yetişkinlik çağ›nday
ken, gelecekte kral olacağ› yere gider.
11- Kahraman; kral, dev, ejderha
veya vahşi bir hayvana karş› kazand›ğ›
bir zaferden sonra,
12- Çoğunlukla kendisinin selefinin
k›z› olan bir prensesle evlenir ve
13- Kral olur.
14- Bir süre herhangi bir hadise
olmaks›z›n ülkeyi yönetir ve
15- Kanunlar yazar fakat
16- Daha sonra kahraman tanr›lar›n
ve/veya halk›n›n sevgisini kaybeder ve
17- Tahttan ve şehirden uzaklaşt›r›
l›r.
18- Kahraman, esrarengiz bir şekilde
ölümle tan›ş›r,
19- Çoğunlukla bir tepenin üzerinde
ölür.
20- Çocuklar›ndan hiçbiri, eğer varsa,
onun yerine tahta geçemez.
21- Kahraman›n vücudu gömülmez,
fakat buna rağmen
22- Kahraman›n gömülü olduğu
kabul edilen bir veya daha fazla kutsal
mezar› vard›r.
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Oedipus
Annesi Jocasta (1) bir prenses ve
babas› (2) kral Laius, annesiyle hiç bir
bağlant›s› olmad›ğ›na yemin eder, fakat
içkili olduğundan (4) ve muhtemelen
Dionysus (5) karakterindeyken ilişkide
bulunur. Laius (6) onu (Oedipus’u) öldür
me girişiminde bulunur, fakat (7) Oedi
pus gizlice uzaklaşt›r›l›r ve (8) Corinth
kral› taraf›ndan büyütülür (9). Oedi
pus’un çocukluğu hakk›nda bize birşey
söylenmez, fakat (10) yetişkinlik çağ›nda
O, Thebes’e geri döner, (11) babas›na ve
Sphinx’e karş› bir zafer kazan›r. (12)
Oedipus, Jocasta ile evlenir ve (13) kral
olur (14). Bir kaç y›l Oedipus olays›z
bir şekilde ülkeyi yönetir, fakat (16)
daha sonra bir musibetin (veba) sebebi
olarak gösterilir ve (17) tahttan indiri
lerek sürgün edilir (l8). Oedipus ölümle
esrarengiz bir şekilde (19) Atina yak›n›n
da Steep Pavement ad›ndaki bir yerde
tan›ş›r (20). Onun yerine Creon tahta
geçer ki Oedipus’un tahttan indirildiği
anlam›na gelir (21) ve Oedipus’un gömü
lü olduğu yer belli diğilse de (22) onun
gömülü olduğu kabul edilen pek çok kut
sal mezar vard›r.
Oedipus yirmi iki puan üzerinden yir
mi puan al›r.
Theseus
Annesi, Aethra (1) soylu bir bakiredir
ve babas› (2) kral Ageus’dur (4). Babas›
bir hile ile Theseus’un annesiyle cinsel
ilişkide bulunmaya sevkedilmiştir. The
seus (5) Poseidon’un oğlu olarak kabul
edilir. Doğumu s›ras›nda Theseus (6)
onu öldürmek isteyen Pallantidae’den
saklan›r ve (8) annesinin babas› (dedesi)
taraf›ndan büyütülür (9). Onun çocuk
luğu hakk›nda hiç bilgi yoktur, fakat
(10) yetişkinlik çağ›nda Atina’n›n yolunu
tutar, (11) yolda bir devi öldürür (12).
Taht›n mirasç›s› iki prensesle evlenerek
tahta talip olur, fakat (13) babas›n›n
yerine tahta geçer ve (11) babas›n›n
ölümüne sebep olur (14). Bir süre bar›ş
ve huzur içinde ülkeyi yönetir ve (15)
kanunlar koyar, fakat (16) daha sonra
şöhreti azal›r, (17) Atina’dan kovulur
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ve (18) bir uçurumdan (19) onunla bir
akrabal›ğ› olmayan ve onun yerine geçen
Menestheus’un emriyle (20) at›l›r veya
düşer (21). Theseus’un gömülü olduğu
yer bilinmemektedir, fakat (22) ona ait
olduğu kabul edilen kemikler Atina’daki
kutsal bir mezarda bulunmaktad›r.
Theseus yirmi puan al›r.
Romulus
Annesi Rhea, (1) soylu bir bakiredir
ve babas› (2) kral Amilius’tur (3). Ami
lius, Rhea’n›n amcas›d›r (4) ve Rehea’y›
z›rhlara bürünmüş olarak ziyaret eder
(5). Romulus, Mars’›n oğlu olarak da
kabul edilmektedir (6). Doğumu s›ras›n
da babas› (Amilius) onu öldürme girişi
minde bulunur, fakat Romulus (7) dalga
lar taraf›ndan al›p götürülür, (8) uzak
bir yerde onu bulan üvey ailesi taraf›n
dan büyütülür (10). Yetişkinlik çağ›nda
doğduğu topraklara geri döner ve (11)
babas›n› öldürdükten ve erkek kardeşiy
le olan büyücülük savaş›ndan galip gel
dikten sonra (12) Roma’y› kurar ve kral
olur. Onunla evlenip, evlenmediği belli
değildir ve tahta ç›kt›ktan sonra kahra
manl›k gösterdiği söylenmektedir, fakat
(15) O kanunlar koyar ve (16) şöhreti
azal›r (17). Kendi karar›yla tahttan indi
rildikten sonra şehirden ayr›l›r ve (18)
Romulus atlar›n çektiği bir ateş topu
halindeki araba ile gökyüzüne götürü
lür. Onun yerine tahta geçen bir yaban
c›d›r (20). Onun vücudu bulunmam›şt›r
(21), ona bir tap›nak vard›r.
Biz Romulus’a onyedi puan veriyo
ruz.
Heracles
Annesi, Alemene (1) soylu bir baki
redir. Alemene’nin kocas› (2) Kral Amp
hitryon’dur ve Amphitryon (3) kar›s›n›n
kuzenidir, fakat Heracles (4) Zeus’un
oğlu olarak bilinir ve Zeus (4) Amphitr
yon k›l›ğ›na girerek Alemene’yle ilişki
de bulunur (6). Doğum s›ras›nda Hera,
Heracles’i öldürmeye teşebbüs eder (11).
Heracles yetişkinlik çağ›ndaki başar›
lar›ndan sonra (10) Calydon’a gider ve
(12) kral›n k›z›yla evlenerek (13) yöne
tici olur (14). Heracles orada bir kaç
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y›l sessiz bir şekilde yaşar ve daha son
ra kazara bir adam›n öldürülmesi (17)
Heracles’i yönettiği ülkeden kaçmaya
mecbur eder. Heracles, cesedinin yak›
lacağ› cenaze töreninin yap›lacağ› (18)
Oeta Dağ›’n›n tepesinde (19) kaybolur.
Oğullar› onun yerine tahta ç›kmaz (20).
Onun cesedi bulunmaz (21) ve ona bir
tap›nak yap›l›r (22).
Herucles on yedi puan al›r.
Perseus
Annesi, Demae (1) soylu bir bakiredir
ve babas› (5) Zeus’tur. Zeus (4) Demae’yle
bir alt›n yağmuru şeklinde ilişkide bulu
nur. Dedesi (6) doğumu s›ras›nda Perse
us’u öldürmeye teşebbüs eder, fakat (7)
dalgalar Perseus’u uzak bir yere götürür
ve (8) Perseus Seriphos kral› taraf›ndan
bulunup büyütülür. Onun çocukluğu (9)
hakk›nda hiç bir şey anlat›lmaz, fakat
Parseus yetişkin olduğu zaman canavar
lar› yener ve doğum yeri olan ülkeye geri
döner (10), orada babas›n› ve amcas›n›
(11) öldürür, bir prensesle (12) evlenir ve
(13) ülkesinin kral› olur (14). Perseus’un
yöneticiliği hakk›nda bir şey anlat›lmaz
ve onun sonu çeşitli şekillerde hikaye edi
lir (18), ancak bu anlat›mlardan birinde
Perseus’un taht›na geçen birisi taraf›n
dan öldürüldüğü nakledilir (20). Onun
çocuklar› Perseus’un taht›na geçmez.
Perseus’un gömülü olduğu yer bilinme
mektedir (21), fakat (22) onun olduğu
kabul edilen pek çok kutsal tap›nak,
mezar vard›r.
Perseus onalt› puan al›r.
Jason
Ad› kesin olarak bilinmeyen anne (1)
bir prenses ve baba (2) kral Aeson’dur.
Amcas› Pelias (6) doğumunda onu öldür
meye teşebbüs eder, fakat (7) O gizlice
bir yere gönderilir ve (8) Chiron tara
f›ndan bulunup, büyütülür. Bize onun
çocukluğu hakk›nda (9) hiç bir şey anla
t›lmaz, fakat yetişkinlik çağ›na ulaşt›ğ›n
da Jason bir seyahate ç›kar ve seyahat
s›ras›ndaki bir yar›şmada (11) Alt›n pös
tekiyi kazanarak bir prensesle (12) evle
nir, amcas›n› öldürür (11) ve kral olur
(13). Jason tahttan ve şehirden uzaklaş
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t›r›l›r. Jason’un ölümü (18) karmaş›kt›r
ve çocuklar› onun yerine geçmez. Onun
kutsal kabul edilen pek çok mezar› var
d›r (22).
Jason ondört puan al›r.
Bellerophon
Annesi, Eurymede (1) bir prenses ve
babas› (2) Kral Glaucus’tur, fakat Bel
lerophon ayn› zamanda (5) Poseidon’un
oğlu olarak da bilinir. Bize onun (9)
çocukluğu hakk›nda bir şey söylenmez,
fakat yetişkinlik çağ›nda Bellerophon
(10) gelecekteki krall›ğ›na yolculuk eder
(11), bir canavar› mağlup edip (12), kra
l›n k›z›yla evlenir ve (13) kral olur (14).
Onun krall›ğ› hakk›nda bilgi verilmez,
fakat daha sonra O (16) tanr›lar›n nefret
ettiği biri haline gelir ve sürgüne gönde
rilir (17). Onun kaderi (18) karmaş›kt›r,
ancak onun sonu, göğe çekilmeyle ilgili
bir olay› da ihtiva eder. Çocuklar› (20)
onun yerine geçmez; gömülü olduğu yer
(21) bilinmez, fakat (22) onun Corint’de
bir tap›nağ› vard›.
Bellerophon onalt› puan al›r.
Pelops
Annesi, Dione, bir tanr›ça ve babas›
kral Tantalus’tur (2), fakat o ayn› zaman
da Poseidon’un oğlu (5) olarak bilinir.
Babas› onu (6) öldürür ve pişirir, fakat
tanr›lar onu hayata geri döndürür. Onun
çocukluğu hakk›nda (9) hiç bir şey anla
t›lmaz, fakat (10) yetişkinlik çağ›na
uluşt›ğ›nda Pelops gelecekteki krall›ğ›na
doğru yola ç›kar, (11) kral› yener ve
öldürür, (13) kral olur. (14) Onun Olimpi
yat oyunlar› düzenlemesi (15) hakk›nda
oldukça geniş bilgi vard›r. Onun ölü
mü (18) anlat›lmaz, fakat (20) çocuklar›
onun yerine geçmez ve (22) Onun Olim
pia’da kutsal bir mezar› vard›r.
Pelops ondört puan al›r.
Asclepius
Annesi, Corins, (1) soylu bir bakire
ve babas› (5) Apollo’dur ve (6) babas›
doğumu s›ras›nda onu öldürmeye teşeb
büs eder. Asclepius (7) gizlice bir yere
götürülür ve (8) uzak bir yerde Chiron
taraf›ndan büyütülür. Yetişkinlik çağ›na
ulaşt›ğ›nda (11) Asclepius ölüme galip
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gelip kuvvetin temsilcisi olur (13) ve (15)
ilâçlar hakk›nda kanunlar koyar, fakat
(16) Zeus’un düşmanl›ğ›na maruz kal›r,
ve Zeus (18) onu bir y›ld›r›m ateşiyle
yak›p öldürür. Asclepius’un gömülü oldu
ğu yer belli değildir (21), fakat ona ait
olduğu kabul edilen belli say›da mezar
vard›r(22).
Asclepius en az›ndan oniki puan al›r.
Dionysus
Annesi, Semele, (1) soylu bir bakire
ve babas› (5) Zeus’tur ve Zeus (3) bir evli
likten dolay› Semele’nin day›s›d›r. Zeus,
Semele’yle (4) bir f›rt›na s›ras›nda ilişki
de bulunur. Hera (6) doğumu s›ras›nda
Dionysus’u öldürmeye teşebbüs eder,
fakat Dionysus (7) mucizevî bir şekilde
kurtulur ve (8) uzak bir yerde büyütülür.
Onun çocukluğu hakk›nda (9) bir şey
anlat›lmaz, fakat yetişkinlik çağ›nda O
(10) Asya’ya seyahat eder, (11) zaferler
kazan›r ve yönetici olur (13). Bir süre
(14) Dionysus rahat ve huzur içinde ülke
sini yönetir ve (15) tar›m vb. konularda
kanunlar koyar, fakat daha sonra (17)
sürgüne gönderilir. Dionysus (18) ölüme
doğru yuvarlan›r, fakat daha sonra (19)
Olympus’a yükselir. Dionysus’un (20)
çocuğu olmad›ğ› anlaş›l›r. Onun gömülü
olduğu bir yer (21) yok, fakat ona ait
olduğu kabul edilen pek çok mezar ve
tap›nak var (22).
Dionysus’a ondokuz puan verebiliriz.
Apollo
Annesi, Leto, (1) soylu bir bakire ve
babas› (5) Zeus’tur. Her şeyden önce
Zeus, Apollo’nun annesinin (3) kuzeni
dir. Apollo doğumu s›ras›nda (6) Hera
tehlikesiyle karş› karş›yad›r, fakat anne
si (7) Apollo’yla birlikte kaçar ve Apollo
(8) Delos’ta büyütülür. Apollo’nun çocuk
luğu hakk›nda bir şey (9) anlat›lmaz,
fakat yetişkinlik çağ›nda uluşt›ğ›nda
(10), Apollo, Delphi’ye gider ve orada
(11) Python’u öldürüp, kral olur (13) ve
müzikle ilgili vb. kanunlar koyar (15).
Apollo hakk›nda daha fazla bilgi yoktur.
Apollo bu kadar›yla onbir puan al›r.
Zeus
Zeus tanr› ve tanr›ça bir ailenin,
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Rhea ve Cronus (1 ve 5) çocuğu olup,
anne ve babas› kardeştir (3). Doğumu
s›ras›nda (6) babas› onu öldürmek ister,
fakat (7) Zeus gizli bir yere götürülür ve
(8) Crete’de büyütülür. Onun çocuklu
ğu (9) hakk›nda hiç bir şey anlat›lmaz,
fakat yetişkinlik çağ›na geldiğinde, Zeus
(10) Olympus’a doğru yola ç›kar, orada
(11) Titanlar’› yener (12), Titanlar’›n
k›z kardeşiyle evlenir ve (13) babas›n›n
taht›na geçip, kral olur. Zeus en yük
sek derecede, mükemmel bir yöneticilik
yapar (14) ve kanunlar koyar (15). Onun
Crete’de kutsal bir tap›nağ› varsa da
(22), özellikle tepelerin doruklar› onun
kutsal yerleri olarak kabul edilir (19).
Zeus onbeş puan al›r.
Joseph (Yusuf)
Annesi Rachel (1) sülalenin en büyük
erkeğinin k›z› ve babas› Jacop (2) sülale
nin ilk erkek çocuğu ve Rachel’in kuzeni
dir (3). Annesi adamotu yemek suretiyle
ona hamile kal›r. Çocukluğu s›ras›nda
(6) erkek kardeşleri onu öldürmeye teşeb
büs eder, fakat Joseph bir manevra saye
sinde ölümden kurdulur (7) ve M›s›r’da
büyütülür (8). Yetişkinlik çağ›na ulaşt›
ğ›nda Joseph bir rüya yorumu ve hava
tahmini yar›şmas›n› kazan›r (11) ve yük
sek mevkide bir han›mla (12) evlenerek
M›s›r’›n yöneticisi (13) olur. Joseph refah
ve huzur içinde ülkesini yönetir (14) ve
kanunlar koyar (15), fakat onun hayat›
n›n geri kalan k›sm› hakk›nda bir şey
anlat›lmaz.
Joseph oniki puan al›r.
Moses (Musa)
Ailesi (1 ve 2) Leviteler’in temel aile
lerindendir ve anne ve babas› (3) yak›n
akrabad›r. Moses ayn› zamanda Pha
raoh’un k›z›n›n oğlu olarak da bilinir.
Pharaoh (6) doğumu s›ras›nda onu öldür
meye teşebbüs eder, fakat (7) Moses
dalgalar taraf›ndan uzak ve gizli bir
yere götürülür ve (8) gizlice büyütülür.
Çocukluğu (9) hakk›nda bir şey anlat›l
maz, fakat yetişkinlik çağ›na ulaşt›ğ›nda
Moses bir adam öldürür ve Midian’a (10)
gider ve orada (12) yöneticinin k›z›yla
evlenir. Moses M›s›r’a dönerek (11) Pha
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raoh’a karş› bir dizi büyüyle zaferler
kazan›r ve bu başar›lar›ndan sonra (13)
yönetici olur. Onun yönetimi bir süre
için (14) başar›l›d›r ve O kanunlar koyar
(15), fakat daha sonra (16) Jehovah’›n
sevgisini kaybeder ve (17) liderlik konu
mundan uzaklaşt›r›l›r ve (18) esraren
giz bir şekilde (19) bir dağ›n tepesinde
kaybolur. Çocuklar› (20) onun yerine
geçmez. Moses’in gömülü olduğu bir yer
(21) yoktur, ancak onun gömülü olduğu
kabul edilen kutsal bir yer vard›r (22)
Moses yirmibir puan al›r.
Elijah (‹lyas)
Bir yağmur yağd›rma (11) yar›şma
s›ndan sonra, Elijah bir tür diktatör (13)
olur. Başar›l› bir (14) dönemden sonra
ona karş› (16) bir ayaklanma ve tuzak
vard›r. Elijah, Beersheba’ya (17) kaçar
ve daha sonra (18) esrarengiz bir şekil
de kaybolur. Bir yere gömülmemişse de
(21), onun gömülü olduğu kabul edilen
(22) kutsal bir mezar vard›r. Onun doğu
mu ile ilgili şartlar hakk›nda bilgi sahibi
değiliz.
Biz ona dokuz puan verebiliriz.
Sigurd veya Siegfried
Annesi, Sieglinde, (1) bir prenses ve
babas› (2) Kral Siegmund’dur ve babas›y
la annesi kardeştir (3), ve babas› annesiy
le (4) bir başka kad›n k›l›ğ›nda ilişkide
bulunur. Yetişkinlik çağ›nda (11) Siegfri
ed bir ejderhay› öldürür, (12) bir prenses
le evlenir ve (13) yönetici olur. Bir süre
için Siegfried (14) mutluluk ve refah için
dedir, fakat daha sonra (16) ona karş› bir
darbe olur ve Siegfried öldürülür.
Siegfried sadece dokuz puan al›r,
fakat ben daha tam bir hikâye olmas›
gerektiğine, ancak o hikâyenin zamanla
k›salt›lm›ş olabileceğine inan›yorum.
Arthur
Annesi, Igraine, (1) bir prenses ve Igra
ine’nin kocas› (2) Cornwall Dükü’dür.
Ancak, Arthur (5) Uther Pendiagon’un
oğlu olarak da bilinir ki Uther, Igraine’y
le (4) Dük’e benzemek suretiyle veya
onun k›yafetinde ilişki kurar. Doğumu
s›ras›nda Arthur için aç›kça bir ölüm teh
likesi söz konusu değildir, ancak Arthur
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(7) gizli bir yere götürülür ve (8) ülkenin
uzak bir yerinde büyütülür. Onun çocuk
luğu (9) hakk›nda bir şey anlat›lmaz,
fakat (10) yetişkinlik çağ›na uluşt›ğ›nda
Arthur Londra’ya doğru yolculuk eder,
(11) büyülü bir zafer kazan›r ve (13) kral
seçilir. Daha başka zaferlerden sonra
Yuvarlak Masa’n›n (Round Table) mirar
c›s› olan Guinevere ile (12) evlenir. Bun
dan sonra Arthur (14) olays›z bir şekilde
hükümdarl›k eder, fakat daha sonra (17)
başka ülkelere gider ve yokluğu s›ras›n
da tahttan indirilir (16), Arthur ölümle
karş›laş›r (18). Çocuklar› (20) onun yeri
ne geçmez.
Arthur onalt› puan al›r.
Nyikang
Nykang, Beyaz Nil (White Nile) Shil
luk’un geleneksel kahraman›d›r ve onun
hikayesi belli ölçülerde yukar›daki hika
ye tipine uyar.
Nyikang (2) bir kral›n oğludur ve
annesi (1) bir timsah prensesidir.
Onun çocukluğu hakk›nda (3) bir şey
anlat›lmaz, ancak yetişkinlik çağ›na ulaş
t›ğ›nda erkek kardeşi onu mağlup eder,
onu ölümle tehdit eder ve bunun üzerine
(10) Nyikang başka bir ülkeye gider ve
(12) bir kral›n k›z›yla evlenir. Gerçek ve
büyüyle ilgili bir çok (11) zaferden sonra
Nyikang kral olur. Bir süre için O rahat
ve huzur içinde (14) krall›k yapar ve
(15) kanunlar koyar, fakat sonuçta halk›
(16) ondan şikayete başlar. Bu şikayet
lerden bunalan Nyikang (18) esraren
giz bir şekilde kaybolur. Onun vücudu
gömülmemiştir (21), bununla birlikte
ona ait olduğu kabul edilen kutsal bir
(22) mezar vard›r.
Nyikang oniki puan al›r.1
Asl›nda geleneğin kahraman›n›n
hayat› daha fazla say›da olaya ayr›labi
lir.
-Ben yirmiiki tanesini esas ald›m,
fakat bir kişi taraf›ndan bunlar kolayca
artt›rabilir ve bu olaylar bana gelene
ğin hikayesinin bir hikâye olduğunu,
gerçek bir insan hayat›n›n gerçek olay
lar› olmad›ğ›n›, fakat dini hüviyeti olan
önemli bir kişinin hayat›ndaki ve mesle
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ğindeki ritüel olaylar olduğunu düşün
dürüyor. Bu şahsiyetlerin hiç birisinin
hikâyesi gerçek olaylar› takip etmez ve
benim hayat hikayelerini aktard›ğ›m
kahramanlar›n hiç biri gerçek değildir.
San›yorum ki onlar›n hayat›, onlar ger
çekten yaşam›şlarsa ve yaşad›klar› olay
lar geniş anlamda ritüel bir karakterin
faaliyetleridir veya onlar›n hikâyeleri
ritüel bir tipe uygun hale getirilmek için
değiştirilmiştir.
Bu durum hakk›nda daha sonra söy
leyeceğim daha çok şey vard›r. Şu anda
yapacağ›m şey ise, geleneğin kahrama
n›n›n hayat›ndaki -benim tipik olarak
kabul ettiğim- bu olaylar›n içine doğru
gitmek ve onlar›n önemleri hakk›nda
düşüncelerimi ifade etmektir.
Kaydedilmesi gereken ilk nokta bu
olaylar›n kesinlikle bu üç gruptan birine
dahil olmas›d›r -Kahraman›n doğumuy
la alakal› olanlar, tahta ç›kmas›yla ala
kal› olanlar ve ölümüyle alakal› olanlar.
Buna göre bu olaylar “âyin pasajlar›”n›n
üç temel prensibine karş›l›k gelir- doğum
la ilgili ayinler, tahta ç›kma veya bir
şeye başlamadaki ayinler ve ölümle ilgili
âyinlere karş›l›k olduğu söylenebilir. Bu
konu hakk›nda dokuzuncu noktaya gel
diğimizde daha fazla şey söyleyeceğim;
şimdi baştan başlayal›m.
Moses’in durumu d›ş›ndakilerde kah
raman için bir soyluluğun söz konusu
olmas› kaydedilmesi gereken ilk nok
tad›r. Buna göre bu ilk noktaya bağl›
olarak kaydedilmelidir ki; kahraman›n
her zaman soylu bir ailenin oğlu olmas›,
hemen hemen bütün hikayelerde anne
sinin ilk çocuğu olmas› ve babas›n›n bir
tanr› olmas› durumu d›ş›nda, babas›n›n
da ilk çocuğu olmas› ve bir kaç istisna
d›ş›nda kahraman›n babas› iki defa evle
nir. Tabii ki bunlar›n hepsinde şahane
olan bir şey yoktur - krallar›n çoğu tek
evlilik yapan ailelerin en büyük çocuk
lar›d›r- fakat ben bu nokta üzerinde
durmak istiyorum, çünkü bu nokta kesin
olarak ortaya ç›kan paternin bir parças›
gibi görünüyor. Bu tipte bir masallaşt›r
ma var ki onda kahraman, bir prenses
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ve taht› kazansa da normal bir doğumla
dünyaya gelir, fakat ben bunun başka
kaynaklardan türetilmiş bir yap› oldu
ğunu san›yorum. Bu tip bir anlatmada
sadece merkezdeki olaylar grubu anlat›l
m›şt›r ve bu yap›n›n türetilmiş olmas›n
dan dolay› kahraman›n doğumu önemsiz
hale gelmiştir.
Kahraman›n ailesinin pek çok durum
da birbirinin yak›n akrabas› olmas› ger
çeği çok yayg›n bir geleneğe göre kral
lar›n k›zkardeşleriyle evlenmesini akla
getirir. Bu durum hakk›nda başka bir
yerde yazm›şt›m.2
Kahraman›m›z›n içinde bulunduğu
şartlar oldukça şaş›rt›c›d›r. Heracles
durumunda olduğu gibi, bir tanr› kah
raman›n babas›n›n şeklini ald›ğ›nda, bu
durum bize özel bir durum olan Pha
raoh’› hat›rlat›r, kraliçesine bir tanr›
k›l›ğ›nda yaklaş›r. Bununla birlikte,
bizim ele ald›ğ›m›z hikâyelerde tanr›la
r›n girdiği kabul edilen şekiller birbirin
den oldukça farkl›d›r. Tanr› bir f›rt›na
şeklinde, bir kuğu şeklinde veya alt›n
yağmuru şeklinde ortaya ç›kabilir. Bir
kahraman› tanr›lar›n soyundan birine
bağlaman›n, kahraman›n başar›lar› ve
kahramanl›ğ›yla bir ilgisi yoktur, fakat
bir prensesin kendi kocas›n›n, bir tanr›
k›l›ğ›na girmek suretiyle, prensesle ritü
el birlikteliğiyle alakal›d›r şeklinde bir
sonuç ç›karabiliriz. Bir insan›n kendini
nas›l bir alt›n yağmuru şekline sokarak
şekil değiştirdiği tam olarak aç›k değil
dir; bir aç›klama yapmak gerekirse; biz
bunu bir kişi karanl›k bir odada yaln›z
ken üzerine güneş ›ş›klar›n›n düşmesine
izin verilmesi şeklinde olduğunu tahmin
edebiliriz, ama bu aç›klama sadece bir
tahmindir.
Şimdi kahraman›n doğumu s›ras›nda
hayat›na kast edilmesine geldik ki bu
durum hemen hemen bütün hikayelerde
meydana gelir ve çok aç›k bir şekilde
paternin bir parças›d›r. Hepimiz Phoeni
cian durumundaki Moloch’a bir kurban
olarak en büyük oğlunun yak›lmas› âyi
ni biliyoruz. Öyle görünüyor ki, hikayele
rimizde bir çocuğu kurban etmeyle ilgili
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bir hile var ve baz› durumlarda çocuğun
yerine bir hayvan kurban edilmektedir.
Daha bir bebek olan kahraman› öldür
meyi deneyen çoğunlukla babad›r ve bu
gerçek, incelediğimiz hikâyeleri Abra
ham (‹brahim) ve Iasac (‹sak)’›n hikâye
siyle ayn› yere getirir. Moses’›n hayat›
na k›yma girişimi, diğer kahramanlar›n
hayat›na k›yma girişimlerinde olduğu
gibi, doğum s›ras›nda yap›lm›şt›r, fakat
Abraham ve Iasac’›n hikayesi gösteriyor
ki ; Yahudiler bir zaman için bu âyini
çocuklar› buluğ çağ›nda uygulam›şlar
d›r. Kaydetmeliyiz ki, Iasac’›n yerine bir
koç kurban edimiştir.
Jacop (Yakup) babas›n›n önünde
keçi derisinden bir kösele giyerek orta
ya ç›kar ve Joseph (Yusuf) keçi kan›na
bulanm›ş özel bir elbise giyer. Çocuğun
öldürülmüş gibi anlat›lmas›nda bir hile
bulunduğunu tahmin edebiliriz. Bu işle
me tâbi olan şey kurban edilen bir keçi
nin derisine sar›lmakta ve onun kan›na
bulanmaktad›r. Böyle bir ayin hikaye
lerimizden baz›lar›n› mesela Pelop’un
hikayesini ve ayn› zamanda Faithful
Hound ‘un3 (Sad›k Taz›) yayg›n hikâyesi
ni, daha iyi aç›klar. Romulus, Moses ve
Perseus durumlar›nda ise Japon mitolo
jisindeki gibi, bebek yaştaki kahraman
bir şekilde suda yüzmeye b›rak›l›r. Buna
göre biz, hileli kurban etmenin çeşitli
formlar kazand›ğ›n› düşünmek zorunda
y›z. Fakat normalde bu uygulama, baba
taraf›ndan yerine getirilen bir ayindir.
Sahte bir ölümle ac› çektikten sonra,
kahramanlar›m›z›n hepsi uzak bir yere
götürülür veya başka bir kral taraf›n
dan yahut da Jason ve Asclepius’un
durumlar›nda olduğu gibi Chiron tara
f›ndan büyütülürler. Eğer biz Chiron’un
prensin resmi hocas›na veya lalas›na
verilen bir rütbe, ad olduğunu kabul
edebilirsek, ikinci durumu anlamak
daha kolayd›r, fakat hikayelerin çoğun
da anlat›lan üvey baba başka bir ülke
veya şehrin kral›d›r. Bu durum çeşitli
ihtimalleri düşündürtmektedir. ‹lk ihti
mal, krallar›n oğullar›n› başka bir kral
taraf›ndan büyütülmek üzere gönderme
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lerinin, Hakon Adalstein’in hikayesinde
okudumuz gibi, gerçek bir uygulama
olduğudur. ‹kincisiyse, benim başka bir
yerde ileri sürdüğüm4, fakat kesinlikle
emin olmad›ğ›m bir durumdur ki; prens
ler kay›npederlerinin tahtlar›n›n vari
sidir, fakat resmi evlat edinme yoluyla
kay›npederlerinin oğullar› olurlar. Bu
durum onlar›n doğumda ülkelerinden
uzaklaşt›r›lmalar› hilesini gerekli k›la
bilir. Üçüncüsü ise ikincisinin tersidir.
Teorik olarak prensler babalar›n›n yeri
ne geçmemekte, fakat uygulamaya göre
geçmiş gibi görünmekte, ancak onlar
payitahttan uzak bir yerde büyütülüp,
yabanc›lar gibi temsil edilmektedirler.
Bu mesele benim yapabildiğimden çok
daha fazla inceleme gerektirmektedir.
Şimdi biz; kahraman›n çocukluğu
hakk›nda bir şey anlat›lmaz, başl›ğ›nda
toplad›ğ›m›z 9.noktaya geldik. Bu nokta
önemsiz gibi görünebilir, çünkü, tabii ola
rak, çocukluğu hakk›nda hiç bilgi sahibi
olmad›ğ›m›z pek çok meşhur insan var.
Bununla birlikte, böyle durumlarda onla
r›n çocukluğuna eşit olarak, doğumla
r›yla ilgili şartlar hakk›nda da hiç bilgi
sahibi değiliz. Biz onlar›n doğum yeri
ve tarihini bilebiliriz, ama bütün bildi
ğimiz bundan ibarettir. bizim inceleme
konusu ettiğimiz kahramanlar içinse
durum oldukça farkl›d›r. Onlar›n doğu
mu oldukça dramatik olaylar serisinin
merkezi durumundad›r ki, bu olaylar
kayda değer detaylarda anlat›lmakta ve
eğer olmuşsa böyle olaylar çok nadiren,
gerçekte yaşam›ş insanlar›n hayat›nda
vuku bulur. En umulmad›k şeyler kah
raman›m›z›n baş›na doğumu s›ras›nda
gelir ve yine bu en umulmad›k şeyler
kahraman›m›z yetişkinlik çağ›na erişir
erimez olur, fakat o zamana kadar ona
hiç bir şey olmaz. Benim tahmin ettiğim
gibi, eğer kahraman›m›z tarihi bir kahra
man değil de bir figürse, yani ritüel bir
figürse, bu durum herkesin düşünebilece
ği gibidir. Çünkü genel bir kural olarak
çocuklar doğumlar›yla, buluğ çağ› veya
yetişkinlik çağ› aras›ndaki ayinlere ait
ritüellerde yer almazlar. Geleneksel kah
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raman›n hikayesi, eğer doğru bir şekil
de anl›yorsam, kahraman›n ritüel geliş
mesinin hikayesidir ve bundan dolay›
hayat›na ait k›s›mlardan onun ritüel
bir gelişme göstermediği k›s›mlar›n boş
veya karanl›k olarak b›rak›lmas› uygun
dur. Ben, onun çocukluk dönemine ait
karanl›k noktalarla, genellikle onun tam
bir kral olarak yerini almas›ndan sonra
meydana gelen karanl›k noktalar› karş›
laşt›rabilirim.
Yetişkin olur olmaz kahraman›n yetiş
tirildiği ülkeden, hükümdarl›k yapacağ›
ülkeye doğru hemen bir yolculuğa ç›k
mas› gerçeği tabii ki problemle ilgili bir
husustur ve ben bu konuyu 8. noktada
inceledim. Diğer taraftan, kahramanan
zaferlerinin çoğunun genellikle ya bu
yolculuk s›ras›nda meydana gelmesi ki ben bunu da daha önce belirtmiştim
- ya da başka bir şekilde onun ulaşmak
istediği yere vard›ğ›nda hemen meyda
na gelmesi de kayda değer bir gerçektir.
Kahraman›n yabanc› bir ülkeden tahta
doğru belli bir gelişme kaydeder ve onun
bütün başar› ve zaferleri bu gelişmeyle
ilgilidir.
Bu durum bizi kahraman›n zaferle
rine götürür ve benim daha biraz evvel
bahsettiğim, ismiyle söylemek gerekirse
geleneksel kahraman›n başar›lar› hak
k›nda bir noktay› vurgulamak isterim ki
geleneksel kahraman›n zaferleri, tarihi
kahraman krallar›n zaferlerinden farkl›
şekilde, her zaman kahraman›n tahta
ç›kmas›ndan önce gerçekleşir. Bir başka
kayda değer gerçek is, geleneksel kah
raman›n bir savaş meydan›nda hiç bir
zaman bir zafer kazanmamas›d›r. Onun
her hangi bir orduyu temsil etmesi duru
mu çok nadir görülen bir şeydir ve kah
raman›n bir orduya sahip olduğunda o
orduyu eğittiği veya herhangi bir şekilde
onu yönettiği de kesinlikle belirtilmemiş
tir. Tarihteki bir kral›n savaşç› olmas›
n›n anlam› onun kumandan olduğunun
belirtilmesidir ve bu özellik ilkeller için
geçerli olduğu gibi, gelişmiş toplumlar
için de geçerlidir. Tarihin büyük fatihle
rini ele ald›ğ›m›zda, belli bir s›ray› takip
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eden rütbeler, Argyraspides, Onuncu
Legion akl›m›za gelir.5 Fakat geleneksel
kahraman hiç bir zaman bir kumandan
değildir. Onun bütün zaferleri, sadece
olağanüstü büyülü yar›şmalar olmay›p,
eğer bunlar gerçek bir kavgada kazan›
lan zaferler olarak anlat›l›yorsa, bunlar
diğer krallara veya canavarlara, ejder
halara veyahut da hususi bir şöhrete
sahip vahşi hayvanlara karş› girişilen
teke tek kavgalardaki başar›lard›r. Gele
neksel kahraman alelade bir adamla
veyahut da alelade hayvanlarla kavga
etmez. Eğer onun savaşt›ğ› varl›k bir
kral ise, bu kral onun yerine geçeceği
krald›r, bu krallar, Oedipus ve Romu
lus’un durumlar›nda kendi öz babalar›
d›r, diğer durumlarda ise kahraman›n
gelecekteki kay›n babas›d›r. Kahrama
n›n kavga ettiği dev veya canavar›n, bu
şekle girmiş, hükümdar olmas› da muh
temeldir veya başka bir ifadeyle, yöne
timde bulunan kral ünvan›n› ve hayat›n›
savunmak için hususi bir maske veya
k›yafet giymek zorunda kalm›ş olabilir.
Bu noktaya daha sonra temas edeceğim,
ama şimdi ilk olarak büyülü yar›şmaya
gececeğim ki bu durum bazen gerçek
bir kavgadan daha önemli gibi görünür.
Oedipus bir bilmeceyi çözerek; Theseus
ise bir labirentten ç›kmak suretiyle taht›
kazan›r. Üç Yahudi kahraman›n sihirle
kazand›klar› zaferler ise yağmur yağd›r
mayla ilgilidir. Joseph başar›l› bir hava
tahmini yapar, Moses yağmur yağd›rma
n›n da içinde bulunduğu bir dizi yar›ş
mada başar› kazan›r ve Elijah yağmur
yağd›rma yar›ş›nda Baal peygamberini
(peygamberlik iddias›nda bulunan kişi
yi) mağlup eder. Tabiat unsurlar› üzerin
de güç sahibi olma kutsal (olduğu iddia
eden) kral›n en değişmeyen karakteris
tiğidir ve öyle görünüyor ki hikayelerde
anlat›lan pek çok durumda tahta talip
olan aday bir yağmur yağd›rma s›nav›n
da başar›l› olmak zorundad›r.
Bu sebeple, kahraman›m›z taht için
yeterli olduğunu iki şekilde ispatlamak
zorundad›r. Kahraman›m›z ya yağmur
yağd›rmak ve bilmece çözmek gibi konu
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larda haz›rlanan bir s›nav› geçmek veya
hut da yönetimde bulunan krala karş›
bir zafer kazanmak zorundad›r. Bu s›na
v›n, sonucu önceden belirlenmiş gerçek
bir savaş veya yapmac›k bir savaş olup
olmad›ğ› konusunda kesin bir şey söy
leyemeyiz. Kesin olan pek çok durum
var ki onlarda belli bir zaman sonunda
veya gücü azalmaya başlad›ğ›nda kral
öldürülmektedir. Kral ve rakiplerinin
eşit silahlara sahip olduklar› adil bir
kavgan›n anlat›ld›ğ› durumlar da olabi
lir, fakat böylesi durumlara ait deliller
belirsiz olmaktan öteye geçmemektedir.
Çeşitli hikayelerin gösterdiği şey ise,
yaşl› kral›n âdetlere göre öldürüldüğü
ve onun yerine geçen kişinin, kral›n
ruhunun içine girdiği zannedilen kurt,
ay› veya y›lan gibi bir hayvan› öldürmek
zorunda kalmas›d›r.
S›navlar› geçip, zaferler kazand›ktan
sonra kahraman taht›na varis olduğu
kişinin k›z› veya dul kar›s›yla evlenir
ve kral olur. Bu noktadan hareket edile
rek, taht›n çok s›k bir şekilde kad›nlar
vas›tas›yla el değiştirdiği kabul edilmiş
tir ve yönetimde olan kraliçe veya kral
soyundan gelen prenses, muhtemel bir
durumda olabileceği gibi, sadece evlen
mek suretiyle taht› kocas›na tevcih
edebilmektedir veya bir başka ifadeyle
kraliçeyle evlenmeyi başaran herhangi
bir adam, kendi soyu ne olursa olsun,
doğrudan kral olur ve herhangi bir kişi
nin kral olmas›n›n tek yolu kraliçeyle
evlenmektir. Böyle bir zan, hikayelerde
ki delillerin çok daha ilerisine gitmek
tedir ki bu durum, yani kral›n kendi
seceresi sayesinde, kendisini besleyip,
büyütenler sayesinde ve kazand›ğ› zafer
ler sayesinde tahta talip olup, oturabi
leceğini gösteriyor. Öyle görünüyor ki,
kraliçeliğe sahip olmak için gerekli bir
tak›m şartlar olduğu gibi, krall›ğa sahip
olmak için de kabul edilmiş gerekli baz›
şartlar vard›r. Kraliçenin eski gerçek
kral›n k›z› olup olmad›ğ› hakk›ndaki
bilgimiz, gerçekten kral›n eski kral›n
oğlu olduğunu tam olarak bilmemizden
daha kesin değildir. Her iki durumda da
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bir adaptasyon merasimi mevcut olabi
lir. Her halukarda kahraman›m›z›n bir
prensesle evlenmesi ve ayn› zamanda
taht›n sahibi olmas› gerçeği onun eşine
bağl› bir evlilikte taht›n sahibi olduğunu
ispatlamaktan çok uzak bir gerçektir.
Bu durum sadece başka kaynaklardan,
ad›yla söylemek gerekirse bir “hieros
gumos”6un taç giyme merasimi veya
tahta geçme törenin esasl› ve oldukça
önemli özellikte bir yap›ya sahip olud
uğu hakk›ndaki bilgimiz gerçeğini vur
guluyor olabilir. Herhangi bir yaşta veya
herhangi bir ülkede bir adam›n sadece
kraliçeyle evlenmek suretiyle kral oldu
ğunu gösteren hiç bir anlatma bilmi
yorum, şimdiye kadar öğrenebildiğim
kadar›yla, tahta geçecek olan kişinin
her zaman ilk önce sahip olmas› gere
ken şey; ya kral veya kraliçe soyundan
gelmek veyahut da baz› başar›lar göster
mek veya baz› s›navlar› geçmiş olmakt›r.
Kahramanlar›m›z›n hepsinin bu yollar›n
hepsinde gerekli şartlara sahip olduk
lar› görülüyor. Günümüz Avrupas›’nda
bile evlilik, tahta varis olma hakk›n› hiç
bir zaman sağlamaz. Gerekli şartlara
sahip olmayan kimselerle evlenen prens
ler veya prensesler mukavale yapar.
Yani bu demektir ki; morganatik evli
likler olarak adland›r›lan evlilikte, bu
evliliği yapanlar yaln›z eşlerini tahta
yükselmek şans›n› kaybetmekle kalmaz,
ayn› zamanda kendilerinin de taht üze
rindeki haklar›n› kaybederler. Kral ve
kraliçenin ritüel fonksiyonlar›n›n bugün
külerin sahip olduğundan çok daha fazla
olduğu dönemlerde kurallar›n daha zay›f
olduğunu düşünmek mümkün değildir.
Buna göre kahraman›m›z, taht› elde
edişinin bir k›sm› olarak taht›na geçtiği
kişinin k›z› veya dul kar›s›yla evlenir.
Daha sonra kahraman›m›z ne yapar?
Tahta ç›kmadan önce kendisini olduk
ça cesur ve girişken göstermiş olmas›n
dan dolay› onun hemen fetihler yapma
ya girişebileceği, bir imparatorluk ve
hanedanl›k kurabileceği, tap›naklar ve
saraylar yapt›rabileceği, geniş bir hare
me sahip olabileceği ve genellikle tarihi
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fatihlerin davrand›ğ› veya davranmaya
çal›şt›klar› gibi davranabileceği zannedi
lir. Ancak, geleneksel kahraman, bütün
diğer durumlarda olduğu gibi bunda da,
tamamen tarihi kahramanlara z›t bir
şekilde hareket eder.
Geleneksel kahraman hiç bir zaman
savaşa gitmez, krall›ğ›n›n s›n›rlar›n›
genişletmez, hiç bir zaman hiç bir şey
yapt›rmaz. Geleneksel kahraman hiç bir
şey yapmaz. Geleneksel hikâyeyi başla
tan ve bitiren olaylar›n geleneksel hika
yeden uzak olarak, onun yönetiminin tek
hat›ras› çoğunlukla ona ait olduğu kabul
edilen kanunlar›n geleneksel nizam›d›r.
Bir gerçek olarak, bunun yan›nda kanun
lar›n bir nizam› yüzlerce, binlerce y›lda
derece derece meydana gelen değişmenin
her zamanki ürünüdür ve bu nizam hiç
bir şekilde tek bir kişinin eseri değildir.
Justin veya Napolion dönemindeki bir
adam kanunlar›n nizamlaşmas›na sebep
olabilir veya onlar›n oluşumunu değiş
tirebilir, fakat hiç bir zaman bu türden
nizamlar içinde bulunan kanunlar›n hep
sinin veya bir k›sm›n›n, monarşiler tara
f›ndan kullan›l›p kullan›lmad›ğ› tam ola
rak bilinmemekle birlikte, monarşilerin
bunu yapmad›ğ› iyi bilinen bir gerçektir.
Diğer taraftan, Sir James Frazer taraf›n
dan çok aç›k bir şekilde gösterilmiştir
ki “On Emir”(Ten Commands), onlar›n
bilinen şekliyle, Moses ile hiç bir şekilde
alakal› olamaz, çünkü orijinal On Emir
onlar› ilk defa her kim yazd›ysa tama
men farkl›d›r.7 Böylece daha aç›k bir
şekilde ortaya ç›kmaktad›r ki geleneksel
kahramana kanun koyuculuğun isnad
edilmesi sadece bu kanunlar›n kutsal
ve çok eski olduklar›n› söylemenin baş
ka bir yoludur. Bu noktadan sonra biz,
önemli bir gerçek olan peri masal› kahra
man› ve pek çok tarihi kahramana z›t bir
şekilde anlat›lan geleneksel kahraman›n
sürgün edilip, krall›ğ›ndan uzaklaşt›r›l
mas› ve esrarl› bir şekilde öldürülerek
işine son verilmesi konusuna geliyoruz.
Böyle bir son, kahramanlar›m›z›n çoğu
nun baş›na gelir ve böyle bir son onlar
için söz konusu olmad›ğ›nda, onlar›n
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sonuyla ilgili k›s›m karanl›kta b›rak›l›r.
Joseph’›n durumunda bile babas›n›n ölü
müyle kendi ölümü aras›nda olanlar hak
k›nda bize hiç bir şey anlat›lmam›şt›r.
Sahip olduğu makam› kaybetme ve esra
rengiz ölümün geleneksel kahraman›n
normal kaderi olduğu sonucuna varabi
liriz. Ancak, burada çözülmesi gereken
bir nokta vard›r ki, o da kahraman›n hiç
bir zaman gerçek anlamda vuku bulan
bir dövüşte mağlup edilmemesidir. Taht›
bir kavgay› kazanarak elde etmesinde
olduğu gibi, bir kişi, onun taht› kaybet
mesinin de bir kavgay› kaybetmesinin
sonucunda meydana gelmesini bekleyebi
lir fakat geleneksel kahraman›n baş›na
hiç bir zaman böyle bir şey gelmez.
Oedipus babas›n› öldürür ve anne
siyle evlenir, bir kişi onun oğullar›ndan
birinin veya başka bir prensin onu öldü
rebileceğini ve Jocasta ile evlenebileceği
ni veya eğer Jocasta çok yaşl›ysa, Anti
gone’yle evlenebileceğini ve bu suretle
kral olabileceğini düşünebilir. Ancak,
Oedipus’un yerine tahta geçen Creon,
kâhini Oedipus’a karş› getirmek sure
tiyle bunu yapar ve diğer pek çok kah
raman›n durumunda da gördüğümüz
gibi kahraman bir tanr› ile bozuşur ve
bunun sonunda olabilecek en kötü duru
ma düşer. Belki de bir aç›klama olarak,
kahraman yaşlanmaya başlad›ğ›nda
veya krall›ğ›n›n olgunluk döneminin biti
minde (Sir Frazer tarih öncesi Yunanis
tan’›ndaki krallar için bu süreyi sekiz y›l
olarak tespit etmiştir) yaşl› kral›n mağ
lup olacağ› önceden belirlenmiş olan bir
sihir yar›şmas› vard›r. Kaydedilmelidir
ki, kahraman›n gözden düşmesi yavaş
yavaş değil, aniden olan bir şeydir; bir
süre için kahraman aç›k bir şekilde güç
ve kuvvetinin zirvesindedir ve daha son
ra hem tanr›lar hem de insanlar ona
karş›d›r.
Bundan sonra üzerinde duracağ›m›z
husus, durumlar› özetlenen geleneksel
kahramanlar›n kaderleriyle veya sonla
r›yla hiç bir zaman kendi yönettikleri
şehirlerde karş›laşmamalar›d›r. Özetledi
ğimiz durumlar›n çoğunda kahramanlar
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gerçekten tahttan indirilir ve payitaht
şehrinden uzaklaşt›r›l›r, diğer durumlar
da ise kahramanlar kutsal bir görevde
b›rak›larak, sahip olduklar› krall›ktan
uzaklaşt›r›l›rlar. Daha sonra Oedipus,
Theseus, Heracles, Bellerophon, Diony
sus ve Moses’›n hikayelerinde görülen
“bir tepenin üstü” konusu vard›r. Romu
lus ve Elijah’›n kral› taş›yan araban›n
yanmas› sonucunda ortadan kaybolma
lar› ve Asclepius’u öldüren y›ld›r›m›n
birbirine bağl› olarak ele al›rsak, kutsal
kral›n canl› veya ölü olarak tepenin doru
ğuna dikilen ve y›ğ›lan odunlar›n üstün
de yak›lmas› ve kutsal kral›n belli, belir
siz bir şekilde dumanlar ve alevler içinde
göğe çekildiğine inanma âyinlerin en çok
kullan›lan şeklidir sonucuna varabiliriz.
Bu durumda mağlup edilen insan veya
hayvan›n mağlup edilmesi ve onun ken
di baş›na kalmay›p yerine geçen birisi
taraf›ndan öldürüldüğü, ancak mutlaka
yeniden dünyaya geldiğinin farzedildiği
aç›kt›r.
Kahraman›n yerinin çok nadir ola
rak oğlu taraf›ndan doldurulmas› vera
setin kad›n taraf›na geçtiği farzedilerek
aç›klanabilir. Bu durumda onun yerine
k›z›n›n geçmesi söz konusudur, fakat bu
söz konusu edilemez. Kral sadece sekiz,
dokuz y›l yönetimde bulunmuşsa ve taç
giyme töreni s›ras›nda evlenmişse, çocuk
lar› daha çok küçük olacaklar› için onun
yerine geçmeleri aç›kcas› mümkün değil
dir; fakat bu çocuklar›n babalar›n›n yeri
ne geçen kişinin yerine geçmeleri müm
kündür ve bazan meydana gelen çocu
ğun, baban›n yerine geçmesi durumu da
bu olmal›d›r. Creon hikayesini anlamak
güçtür, fakat onun Oedipus’tan önce ora
da olduğu ve Oedipus’un yerine geçtiği
ve kendi yerine de oğullar›n›n geçtiği
anlaş›l›yor. Perseus öldürülmüş ve yeri
Proetus taraf›ndan doldurulmuş ve o da
Perseus’un oğullar› taraf›ndan öldürül
müş ve bu çocuklar taraf›ndan taht ele
geçirilmiştir. Aegisthus, Agamemnon’u
öldürerek taht›na oturur ve sekiz y›l
sonra Orestes, Aegisthus’u öldürüp onun
yerine tahta ç›kar. Theseus ve Jason’un
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hikayelerinde de benzer olaylar vard›r.
Sparta’da yönetici iki aile vard›r ve
onlar›n her biri iki krall›ktan birini kur
muştur ve tarih öncesi dönemlerde her
şehrin birbiriyle yer değiştiren bir kral›n
içinden yetiştiği yönetici iki aileye sahip
olduğu mümkün gibi görünüyor.
Geleneksel kahraman›n hayat›yla ilgi
li son nokta ise, kahraman›n çoğunlukla
esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu
ğu farzedilmesine rağmen, kahramana
ait olduğu kabul edilen bir mezar bulun
mas›d›r ve bazan bu mezar birden fazla
da olabilir. Bu ortadan kaybolmay›, ben
mumyalama olarak izah etmeye çal›ş
t›m, fakat krallar mumyalanm›ş olsa
lard›, mumyalama teriminin çoğunlukla
kullan›lan anlam›na göre onlar bir türbe
ve gömülü olduklar› bir yere sahip ola
mazlard›. Çünkü bilmekteyiz ki, her tür
lü dini şekilde bir mezar veya türbenin
temel özelliği bu yerin ad›na yap›ld›ğ›
kutsal kişinin kemiklerini veya en az›n
dan kemiklerin bir k›sm›n› ihtiva etme
sidir. Ölünün yerinin düzenlenmesiyle
ilgili Yunan gelenekleri ve onlar›n öbür
dünya ile ilgili inançlar› hakk›nda, tabii
ki bu konu üzerinde pek çok şey yaz›l›p,
çizildi, fakat burada benim esas olarak
ele ald›ğ›m husus geleneksel kahraman
hikâyeleriyle ilgili âyinlerin varl›ğ› veya
muhtemel varl›ğ› ve bu ayinlerin bana
göstereceği şeylerdir. Yani alelade insan
lar gömülürken krallar›n vücutlar› yak›
l›r, fakat onlar›n vücutlar› tamamen
yak›lmay›p kemikleri b›rak›l›r ve bu
kemikler gömülür. Farkl› zeminlerde
de olsa, yazd›klar›n› görmediysem de bu
görüşün yaklaş›k otuz y›l önce Dürpfeld
taraf›ndan ortaya at›ld›ğ›n› san›yorum.
Herhangi bir şekilde benzeri gelenekler
dünyan›n çeşitli yerlerinde bulunmak
tad›r.
San›yorum ki, şimdi sizi çeşitli gele
neksel kahramanlar›n hikayeleri aras›n
daki paralelliklerin önemsiz tesadüfler
olmayacak kadar çok fazla olduğu ve
onlar›n ritüele ait yaratmalar olarak
aç›klanabileceği konusunda ikna ettim.
Bütün bu kahramanlar›n mitik olduğu
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sonucuna varabilir miyiz? Benim şah
si fikrime göre onlar›n çoğu her nas›l
olmuşsa tamamen mitlere aittir, fakat
ben bu fikre bir şekilde farkl› bir bak›ş
aç›s›yla ulaşt›m.O hiç bir şekilde, benim
biraz önce size sunduğum gerçeklerden
anlaş›ld›ğ› gibi değildir. Büyük ‹sken
der’in (Alexander the Great) annesiy
le bir y›lan şeklinde ilişkide bulunan
Zeus’un oğlu olduğunu söylediğimizde,
biz onun mitik olduğu sonucuna varma
d›ğ›m›z gibi, Heradot’u okuduğumuzda,
Cyrus’un doğum s›ras›nda öldürülmesini
emreden anne-babas›n›n da mitik olduğu
sonucuna varam›yoruz. Cyrus’un mitik
olduğu sonucuna varamay›z. Bizim ulaş
t›ğ›m›z sonuç, en az›ndan benim ulaşt›
ğ›m, şablon bir hayat›n kahraman için
bilindiği ve ister methiyeden veya saf bir
inanmadan kaynaklans›n bir kahrama
n›n hayat›n›n tipe uygun hale getirilmek
zorunda olmas›, mitik olaylar›n gerçek
tarihi kahramanlar›n hikayeleri içine
de sokulmuş olmas›d›r. Ancak, bu ger
çekten de anlaş›lacağ› üzere erken döne
me ait kahramanlar mitik kahramanlar
olmak zorundad›r ki diğer türlü mitik
tip doğamazd›. Bu görüşe karş› ortaya
at›labilecek olan yaln›z ve tek alternatif,
ki bu bana göre mümkün değildir, Oedi
pus’un gerçek bir tarihi karakter olup,
babas›n› öldürerek annesiyle evlenmiş
olmas› ve devam›ndaki olaylard›r, fakat
bana göre bu böyle olmay›p, Oedipus
hikayesinin tamam› önceden belirlenmiş
kesin bir ritüelin bir parças› olmal›d›r.
Freudçu aç›klamaya gelince, k›saca
söylemek gerekirse, bu aç›klama yeter
sizdir. Çünkü bu tür bir yorumu yirmiiki
olaydan sadece ikisini değerlendirmeye
almakta ve kahraman›n annesiyle, k›z
kardaşi veya en büyük kuzeniyle evlen
mesine bakmaks›z›n hikayenin geri
kalan k›sm›n› ayn› kabul etmektedir.
Bu, hepimizin maruz kalabileceği bir
yaln›ş olan hususi bir olay ve hususi bir
özellik üzerinde yoğunlaşmak ve herşeyi
gözard› etmektir ki ben bu hataya düşme
mek için mümkün olan her şeyi yapt›m.
Bu şekilde davranmak klâsikler üzerinde
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çal›şan bir çok araşt›rmac›n›n yapt›ğ› bir
davran›şt›r. Homer ve Attic dramac›lar
hakk›ndaki bir tart›şmada klâsik dönem
üzerinde çal›şan araşt›rmac›lar gelenek
sel kahramanlar›n gerçekten yapt›klar›
kabul edilen şeylerin ne olduğu üzerinde
yoğunlaşma eğiliminde olmay›p, şairle
rin o kahramanlar›n ağ›zlar›na koyduk
lar› sözler üzerinde yoğunlaşmay› tercih
etmektedirler. Bu konuda onlar kahra
manlar›n karekter olarak incelenmesi
gerektiğini iddia etmekte ve bunun sonu
cunda da bütün büyük şairlerin sanat
lar›n›n tamam›n›n eski kahramanlar›n
ağz›na yeni kelimeler koyarak yalan
söylemek olduğu gerçeğinden habersiz
gibi davranmaktad›rlar. Korkar›m ki
klâsik dönem araşt›rmac›lar›n›n objektif
düşünceli olmaktan ziyade, romantik
düşünceli olduklar› iddias› bir gerçektir.
‹liad’› veya Thebes’e Karş› Duran Yedi
ler’i (Seven Against Thebes) okumak bizi
duyguland›r›r. Burada duyulan tatmin,
Define Adas›’n› (TreasureIsland) okuyan
küçük bir çocuk taraf›ndan tecrübe edi
lenle tam olarak ayn› tipte bir duygudur
ve klâsik dönem araşt›rmac›lar› bu ikisi
nin ayn› olduğunu kabul etmeye yanaş
m›yor ve yalanc› bir tarihin alt›na sağ›
n›yorlar. Bu s›ğ›nma, aç›kças› hayat›n
temel özelliklerinin teke tek kavgalar,
evlenmek için kaçmalar veya kaç›rmak
ve ejderhalar›n yaşad›ğ› bir “Kahraman
l›k Çağ›”na (Heroic Age) inanma şeklini
almaktad›r. Benim görüşüme göre, bir
zamanlar hayat›n küstahça konuşma
ve bir şeylerin alt›na s›ğ›nmak suretiyle
oluştuğu bir “Komik Çağ” (Comik Age)
ve aş›klar›n her zaman nihai bir sona
ulaşt›klar› bir “Trajik Çağ” ( Tragic Age)
olduğunu kabul etmek de “Kahramanl›k
Çağ›”n›n var olduğunu farzetmek kadar
mant›kl›d›r. Bunlar›n her üçü hakk›nda
bizim sahip olduğumuz bilgi şairlerden
derlenmiştir ve şairler tarihi gerçekler
le ilgilenmezler. Çok az insan tarihi
gerçekle ilgilenir. Tarihçiler taraf›ndan
her zaman vurgulanmaktad›r ki, insan
lar gerçekle ilgili “Edebi Yaratma”y›
(Fiction) tercih eder, fakat onlar›n bu
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edebi yaratmadaki faraziyenin en küçük
esas›n bulunmad›ğ›n› anlamak için yap
malar› gereken şey, en yak›nda bulunan
ödünç kitap alabilecekleri bir kütüphane
ye girmektir. Homer’in eselerinin okun
mas›n›n sebebi okuyucular›n onun tari
hi doğruluğunu görmek istemelerinden
kaynaklanmaz, fakat onun okunmas›n›n
sebebi Homer’in iyi hikayeler yazma
s›ndan kaynaklan›r ve bu hikayelerin
hiç bir tarihi temele dayanmad›ğ› tam
olarak anlaş›ld›ğ›nda bile insanlar onun
eserlerini okumaya devam edeceklerdir.
NOTLAR:
* Bu makalenin ‹ngilizcesi için bkz. Alan Dun
des (Ed.).The Study of Folklore. London
and New York: Prentice Hall, 1965. pp.
142-157.
** Yard.Doç.Dr. Metin Ekici halen Ege Üni
versitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyat› Bölümü, Halk Bilimi Anabilim
Dal›’nda Öğretim Üyesi olarak görev yap
maktad›r.
1- Lord Raglan’›n “Kahraman (The Hero)”
başl›ğ›n› taş›yan kitab›nda bas›lan bu
makalenin daha geniş şeklinde Raglan
puanlar› değiştirmiştir ve buna göre Nyi
kang 12 yerine 14 puan al›r. 20 puandan
21 puana yükseltilen Moses d›ş›nda, diğer
leri hep daha aşağ› puanlarla değiştiril
miştir: Oedipus 22 (20); Romelus 18 (17);
Perseus 18 (16); Jason 15 (14); Pelops 14
(13); Siegfried 11 (9) ve Arthur 19 (16).
Buna ilave olarak üç tane daha kahrama
n›n hayat› da tabloda yer alm›şt›r. Watu
Ganung (Javal› bir kahraman, 18 puan);
Llaw Llawgytfes (Keltik Kahraman›, 17
puan); Robin Hood, 13 puan. (Editötün
Notu)
2- Bkz. Lord Raglan, Jocasta’n›n Suçu (Jocas
ta’s Crime), London, 1993. (Editörün
Notu)
3- Bu hikaye Masal Tipleri’nin 178. olup, bu
tip Sad›k Hayvan Rashly’nin öldürülmesi
(The Faitful Animal Rashly Killed) başl›
ğ›n› taş›r. Bu masal›n en yayg›n formu,
Tip 178A, Llewellyn ve Köpeği (Llewellyn
and His Dog), Brahman ve Mongoose (The
Brahman and Mongoose), Köpek, sahibi
nin çocuğunu bir y›ldan korur. Köpeğin
kanl› ağz›n› gören baba, yaln›ş bir şekilde
köpeğin çocuğu yediğini sanar ve cesur
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45-

6-

7-

hayvan› öldürür. (Bu k›s›m editörün notu
dur.)
Raglan, op.cit., p. 195.
Bu ima etmeler geniş bir asker grubu
na karş› zafer kazanan bir lideri göste
rir. Örneğin; Roma’daki Onuncu Legion
askerleri ordudan ayr›lmak ve maaşla
r›n ödenmesini talip ettiklerinde, Julius
Cesar legiona kendisi karş› durur ve onu
yasaklar. Cesar onlar› asker olarak kabul
etmek yerine, ülkesinin vatandaşlar› gibi
görmeyi daha uygun bulmuştur ki bu
durum onlarda büyük bir utanç yaratm›ş
ve legion askerleri çar çabuk esteklerini
değiştirmiş ve Cesar’a bağl›l›klar›n› ifade
ederek aflar›n› istemişlerdir. Bkz. Sueto
nius taraf›ndan yaz›lan “Oniki Sezar’›n
Hayat› “ adl› eserin 70.bölümündeki Juli
us Cesar k›sm›. (Editörün Notu).
Yunanca olan bu terimin anlam› kutsal
veya dini bir evliliğin, ki bu evlilikte
çoğunlukla eşlerden biri veya her ikisi de
oyuncu tanr›lar› temsil eder. Çoğu kez de
evlilik sonras›ndaki cinsel ilişki (gerdek)
aç›k bir yerde olur ki taklidi büyünün
(imatative magic) prensiplerine göre (ben
zer şeyleri yapmak, benzer şeyler üretir
kural›), çiftleşme ritüel davran›ş›ndaki
doğurganl›k miras› zirai verimliliği sağ
layacakt›r.
Oniki ciltlik klasik sihir, gelenek ve olağa
nüstü inanmalar›n topland›ğ› “The Gol
den Bogh” (Alt›n Ağaç Dal›) çal›şman›n
meşhur derleyicisi olan Sir James Fran
zer,bunalr›n yan›nda folklor üzerine daha
pek çok esere imza atm›şt›r. Bunalr›n
en önemlilerinden birisi “Folklore in the
Old Testament” (Eski ‹ncil’de Folklor),
3 Cilt; (London, 1918) dir ki bu eser
de Franzer ‹ncil’de anlat›lan yarat›l›ş,
tufan ve diğer baz› olaylar›n çok say›da
paralelini nakleder. Franzer’in Musa ve
Decalogue’nin çeşitli versiyonlar› hakk›n
da yapt›ğ› incelemenin daha k›sa bir
versiyonu, Franzer’in çal›şmas›n›n tek bir
cilt halinde, ayn› isimle New York’ta 1923
y›l›nda yay›nlanan daha yeni şeklinde de
yer alm›şt›r. Bkz. Sir James Frazer. The
Golden Bough. New York, 1923. ss. 360363.(Editörün Notu)
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