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Mite yönelik düﬂüncelerden birincisi, mite karﬂ› bak›ﬂ aç›s›n›n, do¤runun
taﬂ›y›c›s› olarak edebî/tarihî gerçe¤i veya
mecazî/sembolik do¤rular› taﬂ›mas›na
yöneliktir. Birçok insan toplulu¤u, geleneksel hikaye anlatma biçimini, en az
iki kategoriye ay›r›r: Birincisi, gerçek
olan ve günlük hayatta tekrarland›¤›na
inan›lan hikayeleri içerir (mitler, efsaneler). ‹kincisi, kurgusal hikayelerdir
(halk hikayeleri). Fakat bu oldukça durgun ve belirli bir tan›md›r. ﬁimdiye kadar mitlerin bir noktada do¤ru olabilece¤ine inan›ld›¤› gibi, daha sonra bu düﬂünce böyle olmam›ﬂt›r. Do¤ru oldu¤una
art›k inan›lmayan bir mit, sona erer mi?
Mitin ciddi bir tan›m›n› yapmak için
inanmak gerekli bir kriter midir? Mecazî veya sembolik olsa bile, gerçe¤in iki
türlü modeli var m›d›r? Mitleri, düzenli
dinlerin parças› oldu¤u ﬂeklinde geniﬂletmek genellikle do¤ru görülmez. Baz›
yerli gruplar›n inand›¤› ya da bir ﬂekilde
do¤ru oldu¤unu sand›klar› bir mite, bir
analizci inanmaz. Biz analizciler, böyle
ak›l yürütmelerle din veya bilime sahip
olurken, di¤er milletlerin mitleri oluﬂmuﬂtur. Buradaki yanl›ﬂ, biz analizcilerin de do¤rulu¤una inan›p inanmad›¤›m›z mitlerimizin olmas›d›r. Mitlerin do¤ruluk de¤eri hakk›ndaki tart›ﬂmal› soru,
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ile Homeric Tanr›lar›n z›tl›¤›n›n anthropomorphismini kuran ilk Yunanl› düﬂünürlere kadar gitmektedir. Fakat mit,
Homer’den daha eskidir ve Tanr›lara
inan›lan bir dünyaya aittir. Mitteki bu
inanç, Homer’de göz ard› edilen mitlerin
bu dinî gerçekli¤i, ilkel mitolojilerde tam
tersine oldukça canl›d›r ve yerliler taraf›ndan sa¤lanan birçok sarih belgelerin
tan›kl›¤›nda mitler taraf›ndan ispat edilmiﬂtir.
Caddo dilinin Kuzey Amerika’daki
bir kabilesi olan Pawnee’ler, “yanl›ﬂ hikayeler”den “do¤ru hikayeleri” ay›r›rlar
ve dünyan›n baﬂlang›c›yla ilgili olan ilk
parçalar› “do¤ru” hikayelerin içinde kabul ederler. Burada bulunan kutsal varl›k olan aktörler; do¤aüstü, cennetlik ya
da cehennemliktir. Sonra, mütevaz› bir
do¤um ile insanlar›n kurtar›c›s› olan,
onlar› açl›k ve felaketlere maruz b›rakan
canavardan kurtaran, soylu ve faydal›
iﬂler yapan ulusal kahraman›n mucizevi
seyahatleriyle ilgili olan anlat›mlar gelir. Bunu takiben, sihirbazl›k-hekimlik
dünyas›yla ilgili ve insanüstü güçlere sahip büyücülü¤ü anlatan hikayeler ile ﬂaman yaratmalar›n›n nas›l yap›land›¤›n›
aç›klayan anlat›lar gelir. “Yanl›ﬂ” hikayeler, bozk›r kurdu (Dorsey 1906) Coyote’nin istismar› ve ö¤retici seyahatlerden
farkl› olanlard›r. Böylece, “do¤ru” hikayelerde kutsal ve do¤aüstü konularla ilgilenirken, di¤er yandan “yanl›ﬂ” olanlarda din d›ﬂ› konular ele al›n›r. Baz› Kuzey Amerikan mitolojilerinde Coyote, elle çekilen k›zaktaki uzmanl›¤› ve hilekârl›¤›yla son derece popülerdir (Linderman 1931).
Bu meyanda, çok anlaml› olan,
Pawnee ve Caddo’ya benzer ﬂekilde anlat›lan Wichita’dan bir hikaye vard›r. Bu,
çok iyi bilinen hikayeler Coyote ve rakibi aras›ndaki çekiﬂmeleri anlat›r (Dorsey 1904). Bu çekiﬂmeler/yar›ﬂmalar, geceleyin ateﬂin yan›nda oturarak, karﬂ›l›kl› hikayeler anlatmak suretiyle olur.
Belirli bir noktada, Coyote’nin rakibi
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yorgunluk belirtileri göstermeye baﬂlar
ve bildikleri s›n›rs›zm›ﬂ gibi tereddüt etmeksizin ya da ara vermeksizin devam
ederken, Coyote’nin anlatt›klar›na karﬂ›
yeni hikayeler bulmakta zamanla yavaﬂlar. Sonunda yenildi¤i için kendi kendine dövünür ve ölür. Coyote kazan›r çünkü, Coyote’nin hikayeleri “yanl›ﬂ/uydurulmuﬂ” yap›dad›r ve ço¤u belirsizdir.
Söylenen, ad› geçen rakiplerinin ço¤u
“do¤ru” olan olaylar› anlatanlard›r ve
bunlar fazlad›r. Burada görünen Coyote’nin hikayeleri, al›ﬂ›ld›¤› üzere, sözünde durmamak, kad›nlara tecavüz etmek
gibi konular› içerir. Muhtemelen hayali
seyahatlerinin hikayeleri olarak da görülebilir. Gerçek olan biçimleri istedi¤imiz kadar geniﬂletmek kolay olacakt›r.
Wichita’lar›n bizzat kendilerinde, dünyan›n baﬂlang›ç tarihi ve baﬂlang›ç ile
birlikte yeterli bulunan “eski” hikayeler,
“yeni” olanlardan, ça¤›m›z›n davran›ﬂ
ﬂeklini gösteren ve onlar için “do¤ru hikayeler” olarak adland›r›lan ilk biçimlerdir2. Benzer bir ﬂekilde, Oglala Dakota Kuzey Amerika’da Bat› Sioux ailesinin bir kabilesini, “kabile hikayeleri”
olarak ay›r›r. Bu hikayeler, gerçekten
vuku bulan tarihi olaylar, “do¤ru ve e¤lenceli hikayeler” olarak düﬂünülen ve
gerçek de¤eri olmayan saf buluﬂlar, ‹ktomi’nin bütün seyahatlerinde oldu¤u gibi
Coyote’ye benzeyen bir biçimidir3 (Beckwith 1930). Benzer bir ﬂekilde Iroquois
olan Cherokee, kutsal mitler (dünyan›n
baﬂlang›c›, cennetlik bedenlerin yarat›lmas›, ölümün kayna¤›) ve din d›ﬂ› hikayeler aras›ndaki ayr›l›klar› komiklik,
hayvanlar›n anatomik ve fizyolojik özellikleri ile aç›klar (Mooney 1900).
Ayr›ca, Avustralya’da, kuzeybat› sahilinde Lagranga Bay kabilesi Karadjeri’ler aras›nda, mitolojik ça¤da üzerinde
durulan kutsal hikayeler ve özellikle
baﬂlang›çlar› boyunca yeni oldu¤u düﬂünülen kozmogonik içerikli olanlar “do¤ru” olarak bilinir/düﬂünülür (Piddington
1932). Afrika’da Herero’lar aras›nda, ka-
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bileyi bölen farkl› gruplar›n baﬂlang›c›nda anlat›lan hikayelerin, tarihi olarak
do¤ru olabilece¤i düﬂünülür ve bunlar
sonuç olarak, gerçekte hiçbir temeli bulunmayan veya komik hikayelerden az
ya da çok ayr›l›rlar (Viehe 1902). Togoland zencileri, baﬂlang›ç hikayelerine
“tamamen gerçek” olarak inan›rlar (Cardinall 1931). Haussa’lar, benzer bir ﬂekilde destanlar› ya da tarihi anlatmalar›
ve hayali insan ya da alelade hayvanlara ait hikayeleri ay›r›rlar (Meek 1925).
Mitler, mevcut olan evrensel, dinsel
ve üstün insan oluﬂumlar›n› anlatan hikayelerin kesin bir ﬂekilde baﬂlang›c›d›r.
Ayr›ca, “do¤ru” olan hikayeleri, bu hikayelerin sahibi olan ve anlatanlar›n “yanl›ﬂ” hikayelerden aç›k bir ﬂekilde ay›rd›¤›n› görüyoruz; farkl›l›k önemli olmayacak derecede muhtevaya dönüktür. Fakat, mitin do¤al olan etkileri, göze çarpan harici iﬂaretlerle de kedini göstermektedir. Esasen, Pawnee ve Wichita
aras›ndaki ﬁamanlar›n birleﬂmelerini
içeren baﬂlang›ç hikayeleri, yanl›ﬂ hikayelerde olmayan bir tören ve gelecek
aras›ndaki süre boyunca belirli-kesin
kutsal seremoniler ﬂeklinde ezberlenir4
Bunun yan› s›ra, yanl›ﬂ›n z›dd› olan gerçek hikayeler, küçük bir toplulu¤un huzurunda ve geceleyin anlat›lan cennetlik
insanlar, Cherokee hikayelerinin yarat›c›lar› aras›nda genel bir özellik de¤ildir
(Mooney 1900). Uto-Aztek ailesinin bir
dilini konuﬂan, Kaliforniya ile New Mexico bölgesinde yaﬂayan Pima’lar aras›nda mitler, kad›nlar›n oldu¤u yerde anlat›lmazd›. Dünyan›n var oluﬂu, Pima’lar›n ortaya ç›k›ﬂ›, bunlar›n; cinlerle, ﬂeytanlarla ve vahﬂi hayvanlarla mücadelelerini peﬂ peﬂe dört gecede anlatan mitleri sadece birkaç uzman bilir5 (Russell
1908). Sonuç olarak, tam olmayan yanl›ﬂ
veya eksik hikayeler, her zaman ve her
yerde nesilden nesile farkl› olmayan bir
ﬂekilde ezberletilirken, “do¤ru” hikayeler için geçerli olmayan bu durum k›ﬂ›n
ve sonbaharda, istisna olarak da yaz
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mevsiminde6 ve günün herhangi bir saatinde de¤il, genellikle akﬂam ve gece
vakitlerinde anlat›l›r7.
Mitin sadece bir kurgu olmad›¤›
böylece aﬂikârd›r, mitler fabl de¤ildir,
“do¤ru hikayeler” bir tarihtir fakat, yanl›ﬂ olanlar da bunun tersidir. Hekimlik
ve tedavi edici güçlerle olan iﬂbirli¤i,
ayinlerin baﬂlang›c›, dua, yerleﬂme ve
avlanma iste¤i, hayvan ve bitki türleri,
hayat ve ölüm, dünyan›n ve insan›n kökeni, nesnelerin baﬂlang›c›na ait olan etkili olaylar›n hikayelerini içeren muhtevalar› yönünden gerçektirler. Toplumun
mevcut yap›s›na ba¤l› bulunan, baﬂlang›c› ve temeli ﬂu andaki hayat›m›za ba¤l› olan bütün bu olaylar›n tarihi, günümüz zaman›ndan çok uzakt›r. Mitte, ﬂaﬂ›rt›c› bir ﬂekilde seyahatlerdeki rolleri
oynayan kutsal veya di¤er insanüstü
varl›klar, ﬂüphelenilmeyen gerçekliktir;
çünkü mit, bir baﬂlang›çt›r.
Mit sadece kutsal oldu¤u için de¤il,
ayn› zamanda, muhtevas›ndaki somut
dinî kuvvetler sebebiyle do¤ru bir tarihtir. Baﬂlang›ç mitlerinin ezberlenmesi,
kendisi de inanç oldu¤undan, hayat›n
geliﬂmesi ve korunmas› için inanca dönük kutlamalar›n sonuna katk› sa¤lar.
Mitik ça¤ hikayelerinin baﬂlang›ç seremonileri süresince, çeﬂitli Avustralya
topluluklar› aras›nda anlat›lanlar, bireysel klanlar›n ilk önderleri olan Totemik
atalar›n›n sonsuz seyahatleridir. Çünkü
bunlar, hayat› sürdürmekten baﬂka, kabile geleneklerinin kuvvetlendirilmesini
ve farkl› Totemik türlerin artmas›n› sa¤lar. Dünyan›n yarat›l›ﬂ›n› anlatmak,
dünyan›n korunmas›na yard›m eder; insan›n, toplumun ya da kabile grubunun
menﬂeinin anlat›lmas›, insan türünün
korunmas›na yard›mc› olur. ﬁamanistik
uygulamalar ve ayinlerin oluﬂumunun
ezberlenmesi, etkisi ve süresini temin
etmek için bir güce sahiptir. Böylece, antik Mezopotamya’da “yarat›l›ﬂ destan›”n›
Akitu ya da yeni y›l törenlerinde ezberlemek, yarat›c› hareketin tekrarlanmas›
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gibiydi; dünya tekrar yarat›lm›ﬂ gibi, yeni y›l ile yeni bir yarat›ﬂ hareketi taraf›ndan baﬂlat›lan yeni bir zaman halkas›
olarak en iyi ﬂekilde baﬂlat›ld›8.
Mitler do¤ru hikayelerdir; mitlerin
do¤rulu¤unun ne mant›ksal bir kayna¤›,
ne de bir tarihsel s›ralamas› vard›r. Daha çok, büyüye dayal› düzenlemeler olmak üzere, bütün dinlerin üstündedir.
‹nanc›n bitimi için mitin etkisi, dünya ve
hayat›n korunmas›, eski manâda mitoslar›n gücü, fa-bula’n›n bir “efsanevî” anlat›m olarak de¤il de, gizli ve haz›r bir
güç olarak fa-tum’un9 gücünü daha kökensel gösterdi¤i için benzerdir. “Öyle oldu¤u ve bu nedenle öyle oldu¤u” ﬂeklindeki ifade, Eskimo’lar›n Netsilik kabilesinde büyü gerçe¤inin kuvvetli bir ﬂekilde anlat›ld›¤› ve söyleyenlerin sahip oldu¤u yapma gücünü gösteren bir cümleydi. “Hem gerçek tarihlere hem de bütün dinî düﬂüncelerin kayna¤›” olan Netsilik anlatmalar›na, özellikle at›fta bulunuyordu (Rasmussen 1931).
Mitin bu “ar›nd›rma” gücü, anlat›m›nda iliﬂkili oldu¤u uygulamalarda da
yans›t›l›r. Arizona’n›n güneydo¤u Yavapai’leri aras›nda, ölen Tanr›’n›n hikayesini dinleyen hiç kimse hastal›¤a yakalanma10 riskini takip etmedi. Anlat›c›,
hikayesini bitirdi¤i zaman her bir dinleyici, rahats›zl›¤›ndan kurtulabilece¤ine
inanarak rahatlamak amac›yla kendisini sarsacak ve s›kacakt› (Gifford 1932).
Bat› ve kuzeybat› Yavapai’leri aras›nda,
en yaﬂl› kiﬂi, geceleyin, hikaye anlatmay› bitirdi¤i zaman, kendisini dinleyen
genç erkeklere ve k›zlara; “ﬂimdi kalk›n
ve ﬂafak sökmeden önce yüzlerinizi y›kamak için nehire koﬂun, çünkü bu ‘büyük
hikaye’dir, bunu yapmazsan›z kusurlu
olacaks›n›z” diyor (Gifford 1933). Benzer
bir ﬂekilde, Cherokee’ler aras›nda, herhangi biri, geceleyin Kanati ve Selu mitlerini anlatt›¤› zaman, bütün aç›klama
ve yorumlar›yla, hububat ve oyunun kökenini (kutsal bir efsane “gerçek hikaye”) anlatt›¤› zaman, dinleyenlere, ﬂafak
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sökmeden evvel bir ﬂeyler yemeksizin,
“önce suya gidin ve büyücü suyun kenar›nda ayinle meﬂgul olurken siz banyo
yap›n” (Mooney 1888) (Pettazzoni 1953)
diyor. Ya da benzer bir anlat›c›ya (Mooney 1900) göre, geceleyin, hikayelerden
sonra;
Bütün topluluk, papaz kenarda ezberden dualar okurken, yedi kez suya
dal›p, yükselen güneﬂe karﬂ› su yüzüne
do¤ru çamurlu sudan ç›kt›ktan sonra,
papaz elindeki kemik diﬂli tara¤› ile ç›plak derisini kaﬂ›r, çocuklar veya dinleyiciler, akan nehire do¤ru giderler.
Bu sarsma, y›kanma hareketleri,
dinlerken gerilmiﬂ olan insanlar› zararl›
etkilerden kurtarmak için yap›lan iﬂlemlerdir. Di¤er bir de¤iﬂle, bu meﬂguliyet
süresince rahats›z edilenler Yavapai’ler
aras›nda Tanr›n›n ölümü gibi u¤ursuz
olaylar, dinleyicinin ölümüne neden olan
duygusal bir gücün olabilece¤ini akla getirir.
Kurtuluﬂ, anlat›m›n sonunda s›k
s›k kullan›lan baﬂl›ca usûldür. Thonga’lar aras›nda, bir Bantu anlat›c›s›, hikayesinin sonunda insan ›rk›n›n atas›
olarak ilk kad›n ve ilk erkek olan Gwambe ve Dzabana için, “Gwambe ve Dzabana’ya git, uzaklaﬂ” (Junod 1927) gibi bir
ifadeyle hitap eder. Berber’ler aras›nda
da, kabileden kabileye göre anlat›m›n
baﬂlang›ç ve bitim usûlleri de¤iﬂir. Fakat
genellikle, sözlü olarak, do¤aüstü bir güce sahip olanlar›n (“Tanr› düﬂmanlar›m›za kötüyü, bize iyili¤i verebilir”) demesiyle; sonuç k›sm›nda da, çakal ya da
baﬂka bir k›s›m hayvan karakterlere kötü etkileri geçirmek için apotropik anlama sahip olan bir usûlle biter11.
Kurtuluﬂu sa¤lamak için tasarlanan benzer bir prensiple; y›kanmak, soyunmak, kan çekilmesi, yanmak, kusmak ve tükürmek gibi hareketlerle günah itiraf› yönetilir. Bütün bunlarla, günahkâr, günah› yerine koymay›, kendinden atmay› ya da arkas›ndan sarsarak
ç›karmay› amaçlar ve böylece günah›n›
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itiraf eder. Günah› kelimelere yerleﬂtirmekle, günah› akl›na gelir ve çok edebî
bir anlamla onu ifade ederek kendinden
uzaklaﬂt›r›r12. Ayn› prensiple de s›k s›k
vücut organlar›n›n etkisi ve hayallerin
bask›s› alt›nda kald›¤› rüyadan da kurtulur. Eskilere göre bu kaç›ﬂ, özellikle
deniz suyunda temizlenmek13, büyüleyici Kirke'lerin Argonautica of Apollonios
of Rhodes (›v, 663), 670)14 deki gibi yararl›yd›. Ayr›ca baﬂka bir faydal› süreç,
Chrysothemis (El. 424, foll., cf. 644, fol)
ile ilgili olan Klytaimestra’n›n rüyas›n›n
Sophokles’in Electra’s›nda bildirdi¤i gibi
aç›k havada ve güneﬂ ›ﬂ›¤›nda rüyay› anlatmakt›15. Eskiler, güneﬂte görülen rüyalar› anlatman›n bir kurutuﬂ töreni
olarak bilindi¤ini söylüyor. Canavarlar›n
kal›nt› halindeki ﬂüphesinden ve rüyada
görülen bir hayaletten ya da geceleyin
güneﬂi parçalayan ve kendi karanl›k ülkesine geri dönen hayaletten bir insan›
kurtarmak için halâ ayn› yöntem kullan›l›yor.
Avc›l›kla geçinen insanlar aras›nda
hayvan hikayeleri ve av mitlerinin, av
partileri s›ras›nda söylenmesi sebepsiz
de¤ildir. Bu ﬂekilde Pawnee’ler aras›nda
aç ve sald›rgan bufalolardan halk›n›
kurtaran mitik bir kahraman›n “do¤ru
hikayeleri” sefere ç›kan avc›lar taraf›ndan ezberlenmektedir. Çünkü, günlük
avlanmadaki baﬂar›y› temin için bir güce sahip oldu¤u, bu nedenle de insanlar›n akl›na yerleﬂti¤i ve yüksek sesle anlat›lan her gerçe¤in mitte yakaland›¤›
söylenir (Dorsey 1906). Benzer bir ﬂekilde, Hindistan’›n merkezi do¤u k›sm›ndaki Chote Naqpur Kolarian’lar› olan Korwa’lar, avlanmaya gitmeden önce, av giriﬂimlerinin daha baﬂar›l› olmas›na katk›da bulunmas› için birbirlerine av hikayeleri anlatmaya al›ﬂ›kt›rlar (Russell
1916). Sibirya’n›n çeﬂitli topluluklar›
aras›nda (Buriat’lar, Altay ve di¤erleri)
avc›lar, hikayelerini halka aç›k mekanlarda anlatmazlar. Çünkü, söylendi¤i
kadar›yla, hayvanlar›n do¤al koruyucu-
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su olan a¤ac›n ruhu ile avc›lar baﬂar›s›zl›¤a yol açan sebepleri unuturlar (Zelenin 1932). Fakat bu, anlat›c›lar›n gerçek
anlam›n› kaç›rd›klar› ikincil bir usa vurma yöntemidir. Bunlar asl›nda hayvanlara dönük bir hipotezden sonra, özel
türleri koruyan koruyucu ruhlar› çekmek, cezbetmek için söylenmiﬂ olmal›d›r
(Harva 1938).
Ço¤unlukla Sibirya ve Altay avc›lar›n›n anlatt›klar›, esas›nda hâlâ, Güney
Afrika yerlilerinin mitlerindeki gibi,
hayvan hikayelerinden ibarettir. Yerlilerin kaya resimleri de birçok hayvan figürlerini ve av sahnelerini gösterir. Ayn›
büyülü prensip içinde mitlerin sunulmas› olarak bu temsiller de geçerlidir; figürler, resmedilen bir ﬂeyin kayna¤›na yeniden inilmesini ilerletmek için uygun
olan duygusal bir güçle oluﬂturulur. O,
hayvan›n ço¤almas› ya da eﬂit bir ﬂekilde av ürününün itibar›d›r. Çizilen ya da
boyanan büyünün küresi, figürün çevresi için söylenilen söz gibi ayn› güce sahiptir ve bir kiﬂinin suretine malik olan
herhangi birisi, türlerin bütün fertlerinin gücüne sahip olan, hayvan ya da bitki türleri orijinli mitlerle iliﬂkilidir16.
Ço¤unlukla hayvan figürleri ve av
sahnelerini gösteren neolitik, mezolitik,
paleolitik ve prehistorik dönem avc›lar›n›n en eski kaya resimleri birbirine oldukça benzerdir. Bunlar, bizim için grafik sanat›n›n en eski abideleridir. Benzer
bir ﬂekilde, hayvan hikayeleri (Zelenin
1932) Aesop fabllar›ndan avc› mitlerine
kadar, anlat›m ﬂekilleri yönünden en eski örnekler olarak gösterilir.
Fakat bu ilkel toplum hâlen, dinî
bir yap›dayd›. Bunlar kesinlikle, Frazer’in düﬂündü¤ü dinden önceki büyülü
dönem gibi, büyüden önceki dinî dönemde de¤ildi. Yarat›c› oluﬂumun büyük figürlerinin baﬂlang›c› olan mitler; hayat›n ve ölümün, dünyan›n ve insanl›¤›n
yarat›c›lar› olarak, düﬂündü¤üm anlama
daha yak›nd›r. Fakat, üstün oluﬂ fikri,
önceki mitik düﬂüncenin saf bir mant›kî
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görüﬂü olarak, W. Schmidt’in önerdi¤i gibi tamamen keyfi bir yap›d›r. Mit öncesi
devre, L. Levy-Bruhi’nin mant›k öncesi
evresinden ne daha fazla, ne de daha az
soyut de¤ildir. Düﬂünen insan ayn› zamanda hem mant›kla hem de mitle iliﬂkilidir. Andrew Lang’›n düﬂündü¤ü gibi,
hiçbir mit, saf düﬂüncenin inanc› de¤ildir. Büyü gibi mit de halihaz›rda dinîdir.
‹lkel insanlar aras›nda yarat›c› üstün
oluﬂ fikri anlam taﬂ›mamaktad›r. Fakat,
baﬂlang›ç mitinin bir ﬂekli ve mitin karakterindeki yap› gibi s›hrî ve dinîdir17.
Hayat›n gerçekli¤i oldu¤u için, mit oldukça güvenilirdir ve güvenilir oldu¤u
kadar da gerçektir. Çünkü, kabile hayat›n›n özelli¤i ve dünyan›n kuruluﬂu, mit
olmadan devam edemeyecektir. Di¤er taraftan, mit, baﬂlang›ç “aç›klamas›”n›n
yaﬂayan bir ﬂekli olarak, orijinal bir “ilâhi önsöz” ﬂeklinde, bu dünya olmaks›z›n
devam edemez18. Ayn› zamanda “güvenilir” olan mitte dünyan›n oluﬂumu çok
önemlidir. Bundan baﬂka, mit esas›nda
varl›¤›n› sürdürebilir, fakat yaﬂayan bir
mit art›k do¤ru de¤ildir. O art›k “do¤ru”
bir hikayeye dönüp sona ermiﬂtir.
Halihaz›rda ifade edildi¤i kadar›yla, Coyote’nin hikayeleri, Kuzey Amerika’n›n çeﬂitli topluluklar› aras›nda “hatal›” d›r. Onun serüvenleriyle ilgili olan
anlat›mlar iyi bir örnek olmas›ndan baﬂka; hileleri, entrikalar›, doland›r›c›l›k ve
yalanlar›, ahlaks›zl›klar›, kur yapmalar›
ve seviﬂmeleri, her türlü kabal›klar›, kibirlilikleri içermesiyle, baﬂlang›ç mitlerinin tesiri olan do¤ru hikayelerdir. Fakat, Coyote figürü sadece bu de¤ersiz niteliklere sahip de¤ildir; Coyote, s›k s›k
bir tür hakim olarak ortaya ç›kar. Bu hakimiyetle insanl›¤›n yard›mc›s›, kanun
koyucusu, sosyal kurumlar›n kurucusu
ve hatta bazen de bir yarat›c› olarak görünür. Bu görünme, en üstün varl›¤›n
karﬂ›s›nda ve ikincil olarak oluﬂur19.
Coyote’nin görünüﬂünün kar›ﬂ›k ve
ters tabiat›, bu biçimini yükselten birleﬂik bir süreçle sonuçlan›r. Asl›nda Coyo-
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te, hayatlar› her ﬂeyin ötesinde avlanmaya ba¤l› olan ilkel dünya avc›lar›na
kadar iner; di¤er bir de¤iﬂle Coyote baﬂlang›çt›. Öteki Kuzey Amerika mitolojilerinde oldu¤u gibi yüce oluﬂun temeliydi. Fakat bu dünya geçti¤i zaman, hayvanlar›n ya da bitki ve av oyunlar›n›n
efendisi olarak yüce oluﬂ da geçer (Baumann 1938). Coyote, yerini baﬂka bir
yüce oluﬂa b›rakt›¤› zaman, yarat›c›, Coyote’nin rakibi ve açgözlü düﬂman› olarak itibars›z bir biçimde yaﬂad› ve efsaneler, bundan böyle, yarat›l›ﬂ mitinin güvenilirli¤i karﬂ›s›nda hatal› oldu¤u için
yeni yüce oluﬂla karﬂ›laﬂt›.
Mitlerin inan›lmaz bir hale dönecekleri, di¤er bir de¤iﬂle “güvenilirliklerini” kaybettikleri ve “yanl›ﬂ hikayeler”
durumuna döndükleri bir gün gelecek.
Bu durum, dünyalar›n› ilk bulunduklar›
y›k›nt›lar üzerine kurduklar›nda, dönüﬂümlerin yok oldu¤u zaman vuku bulacak. Bu esas›nda ayr›l›klar›n ve yeniden
birleﬂmelerin, çözümsüzlüklerin ve yeniden do¤uﬂlar›n, sürekli devam eden hayat ve ölümün sürmesi, tarihin nas›l tekamül etti¤inin ifadesidir. ‹ç bozulman›n
veya güçlü d›ﬂ kuvvetlerin tesiriyle dünya da¤›ld›¤› zaman ve bir di¤eri onun y›k›nt›lar› üzerinde yükseldi¤i vakit, bir
kültür biçiminin zay›flad›¤› zaman veya
baﬂka bir kültür taraf›ndan iﬂgal edildi¤i zaman, kurumsal yap›n›n organik akrabal›¤› bir bitiﬂle sonuçlan›r. Da¤›t›lm›ﬂ, ayr›lm›ﬂ, parçalanm›ﬂ olan bütün
seçilmiﬂlerini kaybederler ve merkezi
kuvvetlere karﬂ› bir faaliyet içine düﬂerler. O zaman, mitler de karakterlerinin
ideolojisi olan gerçek dinî özelliklerin ve
yabanc› yeni yap›lar›n aras›ndaki parçalar durumundad›r.
Bu, bütün din d›ﬂ› anlatmalar›n,
kutsal olmad›¤› anlam›na gelmez. Edebî
görüﬂ aç›s›ndan belki de en ilginç olan›
baﬂlang›c›ndan din d›ﬂ› olmas›yd›. Sadece uydurmaya dayal› kurgusal olanlar
kesinlikle “yanl›ﬂ hikayeler”dir. Fakat
bunlar›n yan› s›ra mit olmaktan oldukça
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uzak olanlar da vard›r. ﬁöyle ki, “do¤ru
hikayeler”, “e¤lendirici hikayeler”20 baﬂlang›çtaki gibi hayâli (efsanevî) oldular.
Bunun gibi ayn› süreçte Coyote, yarat›c›n›n düﬂman›ndan sonra, ﬂeytan›n uzak
bir habercisi, “hâlâ inkâr eden ruh” ﬂeklinde maskara edilerek ve hileli bir ﬂekilde dejenere edildi. Bir zamanlar ayinsel
bir icra olan drama tarz›, baﬂka bir edebî türü, dünyevî bir hale getiren ayn›
yoldu. Di¤er bir k›sm›nda, resim sanat›n›n hür oldu¤u tarih öncesi ma¤aralar›n
baﬂlang›çta mevcut olan sihri, zamanla,
küçük çocuklar21 için bir oyun ﬂekline
dönüﬂür22.
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NOTLAR
1
Dinler Tarihi üzerine makaleler, Raffaele
Pettazzoni taraf›ndan (Lieden 1954), s. 11-23, E. J.
Brill’in izniyle bast›r›ld›. Makalede, asl›nda “Verita
del mito” baﬂl›¤›yla Studi e materiali di storia delle
religioni 21 (1947-48), 104-126, yay›mland›.
2
Sayfa 20-22.
3
Iktomi’nin efsanevî dönemi (Iktomi Assiniboin’ler aras›nda, Isginki Iowa’lar aras›nda, Istinike
Ponca ve Omaha’lar aras›nda). Ayr›ca bak›n›z, J. R.
Walken, “The Sun Dance and Other Ceremonies of
the Oglala Division of the Teton Dakota”, Anthropological Papers of the American Museum of Natural
History, cilt 16, no 2, (New York 1917), 164.
4
Dorsey, The Pawnee, sayfa 13, 141 ve Dorsey,
Mythology of the Wichita, s. 16. Muzon Tinguian’lar›
aras›nda, (bak›n›z F. C. “Cole, Traditions of the Tinguian: A Study in Philiphine Folk-lore”, Aç›khava
Müzesi Yay›nlar›, no 180 (Chicago 1915), s. 6. Büyücü hikayeleri, Tanr›ya sunulan hayvanlar›n kurban
edilmesi için yap›lan haz›rl›klar› anlat›r.
5
Berberler aras›nda hikayeleri anlatanlar
yaﬂl› kad›nlard›r ve erkekler asla dinleyiciler aras›nda bulunmazlar. Bak›n›z, B. Basset, Essai sur la
Litterature des Berberes, (Algeries 1920), s. 101.
6
Berberler aras›nda hikayeler günlük olmay›p, yaz›n ve k›ﬂ›n anlat›l›r (Basset, Essai, s. 103).
Azizona Yavapai’leri aras›nda mitler, k›ﬂ›n büyük
f›rt›na tehlikesinden korunmak için yaz mevsiminde
ve geceleyin anlat›l›r. Bu, sadece güneydo¤u Yavapai’leri aras›nda yayg›nd›r. Bak›n›z, E. W. Gifford,
“The South-Eastern Yavapai”, Kaliforniya Üniversitesi Amerikan Arkeoloji ve Etnoloji Yay›nlar›, cilt 29,
no 3 (1932), 212. Tam tersine, bat›daki ve kuzeydo¤udaki Yavapai’ler aras›nda mitler, geceleyin ateﬂin
etraf›nda, yaﬂl› erkekler taraf›ndan son bahar ve k›ﬂ›n anlat›l›r, (Gifford, “North-eastern and Western
Yavapai Myths”, Journal of American Folklor 46
(1933), 347). Tinguian’lar aras›nda mitik dönemin
Luzon hikayeleri genellikle ya¤mur olmayan dönemde söylenir, (Cole, Traditions of the Tinguian, s.
5).
7
Bukaua’lar (Yeni Gine’nin Papua’lar›) aras›nda hikayeler, tah›l ve patates gibi ürünlerin olgunlaﬂt›¤› sezon boyunca akﬂamleyin söylenir. Bak›n›z, Neuhauss, Deutsch Neu-Guinea, cilt 3, sayfa
479, aktaran Levy Bruhl, La Mythologie Pirimitive
(Paris 1935), s. 116. Kaliforniya’da sahil kenar›nda

Millî Folklor

Y›l: 14 Say›: 53
yaﬂayan Yuki’ler aras›nda mitler, “gece hikayeleri”
olarak isimlendirilir. Çünkü, gün boyunca denizin
kabarma riski olabilece¤ini hat›rlatmak ve söylemek için “k›ﬂ geceleri” anlat›l›r. Bak›n›z, E. W. Gifford, “Coast Yuki Myths”, Journal of American Folklore (1937), s. 116. Kaliforniya Miwok’lar› aras›nda
mitler, ya¤›ﬂlar›n baﬂlad›¤› sezonda ve daima geceleri, yaﬂl› insanlar taraf›ndan söylenir. Bak›n›z, C.
Merriam, The Dawn of the World (Cleveland 1910),
s. 15, aktaran Van Deursen, Der Heilbringer (Groningen 1931), s. 28-30. Güney Bantu’lar› olan Tonga’lar aras›nda hikayeler gündüz de¤il geceleri anlat›l›r. E¤er gündüz anlatan olursa bu kiﬂinin saç› dökülecek ve kel olacakt›r (bak›n›z, H. A. Junod, The
Life of a South African Tribe, 2. Bask›, cilt 2 (Londra 1927), s. 211). Sibirya ve Altay’›n avc› insanlar›
aras›nda hikayeler, av partisine ç›kt›klar› dönemin
ilk gecesinde anlat›l›r. Yenisey Ostiaklar› aras›nda,
yaz›n hikayeler anlatmak yasaklanm›ﬂt›r. Bu zamanlar f›rt›nalar›n esti¤i dönemlerdir. Abhazya ve
Kafkasya’n›n di¤er insanlar› aras›nda ve göçebe
olan baz› ‹ran topluluklar› aras›nda, gündüz hikaye
anlatmaya karﬂ› insanlar engellenmektedir. Bak›n›z, Zelenin, “Die religiöse Funktion der Volksmarchen”, Internationales Achiv für Ethnographie 31
(1910), 21. Ayn› gelenekler ve yasaklar hem Akdeniz
ülkelerinde hem de Avrupa’n›n baﬂka yerlerinde,
destanlar için de geçerlidir: Hikaye anlatan ‹rlandal› kad›n, gündüz hikayelerini söyleyemeyecektir.
Çünkü kötü bir ﬂans getirdi¤ine inanmaktad›r. Bak›n›z, Bolte-Polivka, Anmerkungen zu den Kinder
und Hausmarchen der Brüder Grumm, cilt 4, s. 5.
8
“Babilonia” Confessione die peccati, cilt 2,
(Bologna 1935), s. 91; benim makalemde de, “Der
babylonische Ritus des Akitu und das Gedicht der
Weltschopfung”, Eranos-Jahrbuch 19 (1951), 40430.
9
Kaliforniya’n›n sahil Yuki’leri aras›nda, hikaye anlat›rken, de¤iﬂmeyen bir düﬂünceyi esrarengiz bir formül ile ortaya koymak için, küçük de¤iﬂmeler olmaks›z›n her kelimeyi ezberden okuyup saymak gerekmektedir, (Gifford, in Journal of American Folklore, (1937), s. 116). Kaliforniya’n›n Miwok’lar› aras›nda mitler, kuﬂaktan kuﬂa¤a, eklenerek ya da ç›kar›mlar yap›larak insanlar›n din tarihini yapar, (Merriam, The Dawn of the World, s. 15).
Sudan’›n Haussa’lar› aras›nda, anlat›c› yeni hikaye
metinlerini anlat›nca, dinleyiciler eksik ya da yanl›ﬂ
olan kimi yerleri düzeltirler, (Meek, The Northern
Tribes of Nigeria, cilt 2, s. 153).
10
Güney Kaliforniya’n›n çeﬂitli topluluklar›
aras›nda mit, ortak Tanr›n›n ya da kahraman›n ölümüdür (ve yeniden do¤mak); Luiseno, Diegueno,
Mohave ve di¤erleri. Bak›n›z, Constance Goddord
Du Bois, The Religion of the Luiseno Indians, Kaliforniya Üniversitesi Amerikan Arkeoloji ve Etnoloji
Yay›nlar›, cilt 8, no 3, (Berkeley 1908), 145; T. T. Wa-
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terman, The Religious Practices of the Diegueno Indians, Kaliforniya Üniversitesi Amerikan Arkeoloji
ve Etnoloji Yay›nlar›, cilt 8, no 6, (Berkeley 1910), s.
338; A. L. Kroeber, “Two Myths of the Mission Indians of California”, Journal of American Folklore 19
(1906), 314; R. Pettozzoni, Miti e Leggende, cilt 3,
(Turin 1953), s. 201.
11
Basset, Essai, s. 104.
12
Bak›n›z, Confessione dei peccati, cilt 1-3,
(Bologna 1929-36) ve cilt 1-2, (Paris 1931-32). Ayr›ca
bak›n›, “Confession of Sins: An Attempted General
Interpretation”, içinde Raffaele Pettazzoni, Essays
on the History of Religions, (Leiden 1954), s. 49.
13
Aeschylus Parsae, 201; Aristophanes Frogs,
1340.
14
Morocco’nun do¤du¤u zaman, onlar›n kötü
rüyalardan uyanmas›, (E. Doutte, Magie et religion
dans L’Afrigue du Nord, (Paris 1909), s. 408). Do¤u
Afrika Bantu’lar› olan Akamba’larda, herhangi bir
kötü rüya görülürse, derinden etkilenilir, d›ﬂar›ya
vurularak ifade edilir: “Çirkin rüyam beni uzaklara
götürür belki ve derinden etkiler”. Bak›n›z, G.
Lindblom, The Akamba, (Uppsala 1919-20), s. 212.
15
Euripides Iphigeneia in Taurus 43.
16
Panama’n›n Isthmus Cuna’lar› aras›nda, belirli yarat›k türlerinin kökenini anlamak için bir formül; bitkilerin kökenini bilmek ve iyileﬂtirici hareketin baﬂar›s› için gerekli miktarda çaba sarf etmek,
(Erl Nordenskiöld, “La Conception de L’âme chez les
Indiens Cuna de L’Istheme de Panama”, Journal de
la Societe des Americanistes (1932), s. 6, 15, 24).
17
Bak›n›z, “Myths of Beginning and CreationMyths” içinde Pettazzoni, Essays, s. 26-27.
18
Goethe’nin Faust’undan hareketle bir sahneden bahseder, bölüm 1, baﬂlang›ç, kendinden geçme.
19
Kaliforniya’n›n Maidu’lar› (kuzey-do¤u) aras› için bak›n›z, R. B. Dixon, Maidu Texts (1912), s. 4;
onun, “System and Sequence in Maidu Mythology”,
Journal of American Folklore 16, (1903), s. 32; R.
Dangel, “Der Schöpferglaube der Nordcentralcalifornier”, Stude e materiali di storia della religioni 3,
(1937), 31.
20
“Argomento di riso e di trastullo”, Giacomo
Leopardi’nin ﬂiirinden.
21
Kitab›m›n birinci bölümü, I Misteri, (Bologna 1924).
22
Alice C. Fletcher ve Fr. La Plesche, The
Omaha Tribe, Amerikan Etnoloji Bürosunun Yermi
Yedinci Y›ll›k Raporu, (Washington D. C. 1911, s.
197; P. H. Meyer, “Wunekau, oder Sonnenverehrung
in Neuguinea”, Anthropos (1932), s. 427; W. Krickeberg, “Das mittelamerikanische Ballspiel u. seine religiöse Symbolik”, Paideuma 3, no 3-5 1948) 118.
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