M‹T YOKSULLAﬁMASI VE “BAYRAM DEDE” M‹T‹
Getting Mythless and the Myth of "Bayram Dede"
Pauvreté de mythe et mythe de “Bayram Dede”
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ÖZET
Dünyada mitler yeniden önem kazan›yor ve mitin gerçek üstü dünyas›, gittikçe gündelik hayata yerleﬂiyor. Bat›l› ülkeler, ekonomik zenginlikleri ve bu alandaki bilimsel araﬂt›rmalar› sayesinde kendi mit ve ritüellerini küreselleﬂtirmek için çaba harc›yorlar. Buna karﬂ›l›k, Türk ve Do¤u mitleri, sosyal ve kültürel hayattaki önemlerini günden güne kaybediyorlar. Do¤ulu araﬂt›r›c›lar, kültürlerinin yer yüzünde yok olmamas› için, yerel mitlerini ça¤daﬂlaﬂt›rmay› ve küreselleﬂtirmeyi denemelidirler. Bunun için, özellikle çocuklara
hediye verme uygulamalar›n›n yayg›n oldu¤u mitik bayramlardan, yeni ve ça¤daﬂ mitler oluﬂturmak için yararlan›lmal›d›r.
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RÉSUMÉ
Les mythes regagnent l’importance dans le monde entier et l’univers irréel du mythe s’instale de plus
en plus à la vie quotidienne. Les pays occidentaux cherchent à mondialiser leurs mythes et leurs rituels grâce à ses richesses économiques et à ses recherches scientifiques dans ce domaine. Par contre, les mythes oriantaux et turcs perdent de jour en jour l’importance dans la vie sociale et culturelle. Les chercheurs orientaux doivent essayer de moderniser et mondialiser les mythes locaux pour que leurs cultures ne disparaissent
pas sur la terre. Pour cela, il faut particulièrement profiter des pratiques des fêtes mythiques qui sont données des cadeaux aux enfants pour reformer des mythes contemporains et modernes.
Mots-clés
Mythe, Rituel, Fête, Patrimoine national, Mondialisation

Dünyay› günden güne tek tipli hale
getiren ve ilhâm›n› kimi H›ristiyanl›k de¤erlerinden alan kültürel küreselleﬂme olgusu karﬂ›s›nda ulusal kal›t›n (ulusal kal›t
ve küreselleﬂme için bkz. O¤uz 2001) korunmas› yönteminin içe kapanma olmamas› gerekti¤i, bunun aksine olarak ulusal› küreselleﬂtirme yöntemlerinin geliﬂtirilmesi gerekti¤i konusu ne yaz›k ki Türkiye’de henüz oluﬂmuﬂ ve olgunlaﬂm›ﬂ bir
kültür stratejisi düﬂüncesi de¤ildir.
Türk kültür de¤erlerinin yaﬂamas›n›
sa¤laman›n “de¤iﬂime direnerek, korumak”la mümkün olabilece¤i düﬂüncesi ile,
bu de¤erlerin mitik kökenlerine itiraz temelinde oluﬂan “yok sayma” e¤ilimi, birbirine taban tabana z›t iki yaklaﬂ›m gibi görünse de, paradoksal bir iﬂbirli¤i içinde,

Bat›ya yönelen Türk toplumunun arkaik
dönemlerinden ve Do¤u kültürlerinden
kaynaklanan ritüellerini yok etmektedir.
Kültür araﬂt›rmalar› ve ça¤daﬂ dünyan›n elde etti¤i deneyimler göstermiﬂtir
ki, bir toplum hangi uygarl›k seviyesinde
bulunursa bulunsun, çevresindeki gündelik yaﬂant›y› ve s›radanl›klar› de¤iﬂtiren,
insan› ola¤an üstü varl›k ve unsurlarla tan›ﬂt›rarak gizemli bir atmosfer yaratan
mitik ve ritüelistik dünyadan kopamamaktad›rlar. Nitekim, XIX. ve XX. yüzy›llarda özellikle Bat› dünyas›n› derinden
sarsan maddesel gerçekçili¤e dayal› pozitivist ak›m›n, “en gerçek” yönünde ilerlemesi beklenirken, mitlerin dönüﬂü ile “gerçek
üstü” karﬂ›s›nda eski anlam ve önemini yitirmeye baﬂlad›¤› tart›ﬂmas› ortaya ç›k-
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m›ﬂt›r. Son yüzy›llarda Uygarl›k bak›m›ndan sa¤lanan geliﬂmeleri, biraz da Bat›n›n
kendi kendini abart›l› biçimde “reklâm” etmesinin etkisinde kalarak, “insanl›¤›n büyük de¤iﬂimi” biçiminde yorumlamak, mitler ve ritüeller üzerine çal›ﬂanlar aç›s›ndan de¤erlendirilince görülür ki, maksad›n› aﬂan yaklaﬂ›mlara kaynakl›k etmiﬂtir.
Gelecekte Do¤u kültürlerinin yerel renklerini ve bir ulusun ulus olarak tan›mlanmas›n› sa¤layan “ulusal kal›t” unsurlar›n›
yok edebilecek ve onlar› Bat› kültürü içinde erimeye itebilecek sonuçlar do¤urmas›
tehlikesi bulunan bu yaklaﬂ›mlar, esin
kaynaklar› Bat› mit ve ritüelleri olan “küreselci sermaye”nin iﬂini kolaylaﬂt›rmakta, tüketim toplumu yaratmak için yap›lan
küresel ölçekli dev reklâm kampanyalar›ndan “sebeplenen” kimi “yerel sermaye”
sahipleri ise, bu “ﬂimdilik” yapay ama gelecekte ola¤an hale gelecek ve dinsel derinlikler kazanacak olan mit ve ritüel
transferlerini desteklemektedir.
Türk toplumunu etkileyen kimi siyasal ve kültürel ak›mlar aras›nda “ulus” ve
“ulusal kal›t” kavramlar›n›n tan›mlanmas›nda “asgari müﬂterek” denilen en alt düzeyde dahi bir anlaﬂman›n olmamas›na
ra¤men, birilerinin “dinsel referans kaynaklar›m›zda yok”, ötekilerinin “Bat› referans kaynaklar›m›zda yok” diyerek, toplumsal yayg›nl›¤› tart›ﬂmas›z olan Türk
mit ve ritüellerini yok etmede z›mni bir
anlaﬂma düzleminde “azami müﬂterek”
içinde hareket ettikleri görülür. Yüzy›llar
boyunca “geleneksel” din yorumcu ve vaizlerinin “hurafe” veya “ﬂamanist kal›nt›” diyerek toplum d›ﬂ›na itmeye çal›ﬂt›¤› ‹slam
öncesi kültürel birikimlere dayanan Türk
mit ve ritüelleri kaybolmuﬂ veya sosyal
hayattaki etkisi azalm›ﬂken, günümüz
“ultra” din yorumcular›n›n Arap kayna¤›ndan gelen dinsel bilgilerle oluﬂan veya
biçimlenen mit ve ritüelleri “paganist” veya “putperestlik ça¤›” kal›nt›lar› olarak ele
almalar›, mitsel yoksullaﬂma döneminin
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ikinci basama¤›n› oluﬂturmuﬂtur. “Ultra”
din yorumcular›n›n Arap kayna¤›ndan
geldi¤i san›lan mitlere, ‹slâm dininin kutsal kitab›n› referans göstererek karﬂ› ç›k›ﬂlar›, ‹slaml›k öncesi Türk mitlerini öldüren din yorumcular› taraf›ndan “her uygulaman›n kutsal kitapta bire bir karﬂ›l›¤›n›n olmas› gerekmez, baz› konular toplumsal uzlaﬂma ile ortaya ç›kan dinsel görenek ve gelenek uygulamalar›d›r” denilerek reddediliyorsa da, “geleneksel” yorumcular›n “ultra” yorumculardan daha “medyatik” olamamalar› nedeniyle, ‹slâm kaynakl› mitlerin yok oluﬂ süreci h›zlanmaktad›r. Bu çok yönlü sald›r›lar karﬂ›s›nda
bunalan veya etkilenen, öte yandan mit ve
ritüelsiz yaﬂamas› mümkün olmayan toplum ise, Bat› sosyal veya dinsel tarihinden
kaynaklanan mit ve ritüelleri benimsemekle bir uzlaﬂma zemini aramaya ve ritüelistik ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya çal›ﬂmaktad›r. Bu karﬂ›l›kl› mit yok etme savaﬂ›n›n vahim sonuçlar› veya kimin iﬂine yarad›¤› konusu, ulusal kal›t stratejisi oluﬂturma sorunsal› içinde ele al›nmal›d›r.
Noel Baba ve kimi H›ristiyanl›k mitleri etraf›nda ﬂekillenen y›lbaﬂ› ritüelleri,
bütün dünyada oldu¤u gibi Türk toplumu
aras›nda da yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. Ça¤daﬂ tüketim toplumu taraf›ndan, ﬂimdilik “eski y›ldan yeni y›la geçiﬂ” sevinci ekseninde uygulanan bu ritüellerin, yaﬂamas›n› anlaml› k›lan ve Bat› kültüründe referanslar›
bulunan mitik ve dinsel arka plân›n da uygulamaya paralel olarak gelecekte yay›lmas› ve benimsenmesi do¤ald›r. Yeni y›l
kutlamas›, asgari “takvim” bilgisi olan
kültürlerde, belli mitolojik gerekçelere dayanan ve kimi ritüellerle ortaya konan bu
yönüyle de s›radan bir uygulamad›r. Yeni
y›la giriﬂte tören düzenleme uygulamas›n›n yer yüzündeki yayg›nl›¤› ile mit ve ritüellerin benzerlik veya farkl›l›¤›n›n ayr›
konular olmas›na ra¤men, olgunun Bat›
H›ristiyan mit ve ritüelleri lehine manipüle edilip edilmedi¤i sorunsal› üzerinde du-
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rulmamaktad›r. Türk toplumunun yeni y›la geçiﬂ sevinci içinde Noel Baba ve öteki
H›ristiyanl›k mitlerinin yerinin ne oldu¤unu sorgulayabilecek ulusal kal›t stratejisi
geliﬂtirilemedi¤i veya bu konuda uzlaﬂma
sa¤lanamad›¤› ve ulusal kal›t›n küreselleﬂtirilmesi düﬂüncesiyle Türk mitlerinin
ça¤daﬂlaﬂt›r›lmas› hedeflenmedi¤i için,
Türk yeni y›l kutlamalar›na Noel Baba yerine Boz Atl› H›z›r Baba’n›n ikame edilip
edilemeyece¤i konusu tart›ﬂma zemini bulamamaktad›r.
Dünyay› saran “ça¤daﬂ ritüeller”,
ça¤daﬂ insan›n hayat›n› ve ihtiyaçlar›n›
göz önüne alan ve uygulanabilir hale getirilen, büyük oranda Bat› H›ristiyan toplumunun sosyal olaylar›ndan ve dinsel tarihinden kaynaklanan ritüellerdir. Son dönemlerde tüketim toplumu yarat›lmas›
stratejisi içinde geliﬂtiren özel gün kutlamalar›n›, bir grubun bakt›¤› gibi sadece
hediyeleﬂmeyi zorunlu k›lan kapitalist tuzaklar olarak yorumlamak, yeterli de¤ildir. Örne¤in, H›ristiyanl›k d›ﬂ› toplumlara
“Sevgililer Günü” olarak sunulan günün
H›ristiyan toplumlarda “Saint Valentin
Günü” oldu¤u ve erken dönem H›ristiyanl›k mitlerinden ve azizlerinin hayatlar›ndan esinlenilerek popülerleﬂtirildi¤i gerçe¤i gözden uzak tutulmamal›d›r. Bu kutlaman›n zamanla Saint Valentin miti etraf›nda H›ristiyanl›k de¤erlerini kabul veya
be¤eniye dönüﬂmesi, H›ristiyanl›k d›ﬂ›
toplumlarda ulusal kal›t stratejileri aç›s›ndan “kültürel yok oluﬂun ayak izleri”,
“kültürler aras› etkileﬂimin do¤al sonuçlar›” veya “kültür de¤iﬂtirmenin olumlu görünümleri” olarak m› de¤erlendirilmelidir?
Bu ve benzeri konularda düﬂünce
üretilememesi, yerel mit ve kültürlerden
kaynaklanan ça¤daﬂ ritüeller yarat›lamamas› ve bunun yerel sermaye sahiplerine
benimsetilememesi etaplar›, sorunun ana
unsurlar›n› oluﬂturmaktad›r.
Ulusal kal›t›n ulus olarak kimli¤imi-
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zi oluﬂturan ve tan›mlayan temeller oldu¤u ve ulusal kal›t›n korunmas›n›n ça¤daﬂlaﬂt›rma ve ulusaldan küresele do¤ru yayma ile mümkün olabilece¤i gerçe¤i, de¤erlerini küreselleﬂtiren kültürler dikkate
al›nd›¤›nda daha iyi gözlenebilir. Ulusal
kal›t›n toplumu bir araya getiren en belirgin unsurlar› aras›nda mitler ve bunlardan kaynaklanan ritüeller ilk s›ralarda
yer almaktad›r. Mitler ve dinsel inançlardan kaynaklanan toplumsal törenler olarak insanl›¤›n ritüellere olan ihtiyac›n›n
de¤iﬂmezli¤i, uygarl›k düzeyi bak›m›ndan
öne geçmiﬂ toplumlarda gözlenmiﬂtir. Eski
mit ve ritüellerin yerlerini yenilerinin almas› olgusu do¤ru yorumlanamad›¤›ndan
zaman zaman mit ve ritüellere duyulan ihtiyac›n ortadan kalkt›¤› düﬂünülmüﬂ ise
de, bu düﬂüncelerin geçersizli¤i, mit ve ritüellerin ne oldu¤unu (Dundes 1984, Günay 1990, Rappaport 1997) ve toplumlar
için önemini sorgulayan mit araﬂt›rmalar›
uzmanlar›n›n bildi¤i bir konudur.
‹slaml›k öncesinde “Atl›-Göçebe”, ‹slâml›k döneminde “Yerleﬂik-Köylü” yak›n
dönemde “Bat›l›-Kentli” diye tan›mlayabilece¤imiz uygarl›k süreçlerinde Türk mitleri yarat›lm›ﬂ veya biçimlenmiﬂ ve bunlar
ritüelistik törenlerle toplum hayat›na kazand›r›lm›ﬂt›r. Toplumlar›n yeni mitler yaratmas› ve bunlar› toplumsal uzlaﬂ› ve kat›l›mla ritüelistik uygulamalara dönüﬂtürmesi kolay de¤ildir. Mit ve ritüeller inanç
arka plân›ndan desteklendikleri için, ça¤daﬂ toplumlar›n kurgulad›¤› mitlerde bile
dinsel referanslar önemli yer tutmaktad›r.
Bat› kültüründe ça¤daﬂlaﬂt›r›lan ve bütün
dünyaya sunulacak tarzda biçimlendirilen
“Noel Baba” veya “Saint Valentin” mitleri
böyledir.
Son dönemlerde dünyay› saran ve tamam› Bat› din ve kültüründen kaynaklanan “özel gün” uygulamalar›n›n kapitalist
sermayenin tüketim toplumlar› yaratma
çabalar›n›n ürünü oldu¤u ﬂeklindeki de¤erlendirmeleri ‹slam kaynakl› bayramlar
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ba¤lam›nda yorumlayacak olursak, sonucun söylenenden daha farkl› oldu¤unu görürüz. Her ne kadar bütün Müslüman ülkelerde Ramazan ve Kurban bayramlar›,
“bayram haz›rl›klar›”, “hediyeleﬂme” ve
“misafir a¤›rlama” gibi kültürel göstergeler bakam›ndan Türkiye ile bire bir paralellik göstermese de, bayramda temiz giyinme, yeni giysiler giyme gibi reddedilemez al›ﬂkanl›klar, hemen hemen bütün ‹slam toplumlar›nda görülmektedir. Bask›n
Bat› kültürünün ve medyan›n rüzgar›n›
arkas›na alan sermaye sahiplerinin, yeni
özel günler icat ederken ve büyük paralar
harcayarak bunlar› tan›tmaya çal›ﬂ›rken,
Dünya üzerinde iki milyara yaklaﬂan nüfusuyla ‹slam ülkelerinin reklâms›z, tan›t›ms›z hatta biraz da horlanarak sürdürdü¤ü bayram ritüellerini, tüketim al›ﬂkanl›klar›n›n korunmas› ve geliﬂtirilmesi aç›s›ndan neden görmedikleri sorusu, “paran›n dini yoktur” vecizesi ile birlikte de¤erlendirilmelidir. Fransa’n›n stratejik araﬂt›rmalar›n› yürüten bilim kuruluﬂu olan
ve k›sa ad› CNRS olan Le Centre National
de la Recherches Scientifiques (Bilimsel
Araﬂt›rmalar Millî Merkezi) taraf›ndan
yay›nlanan “La fête du mouton” (Koyun
Bayram›) adl› yaklaﬂ›k 350 sayfal›k araﬂt›rma, Fransa, Belçika ve ‹ngiltere gibi
Bat› ülkeleri ile Faseli, Cezayireli (ülke
adlar›n›n bu ﬂekilde kulan›m› için bkz.
O¤uz 2002) ve Türkiye gibi ‹slam ülkelerindeki Kurban Bayram›n› özellikle tarihi
kaynaklar› ve güncel durumuyla inceleyen
ciddi bir eser olarak, Kurban Bayram›n›n
mitik ve ritüelistik kaynaklar›na e¤ilir ve
bu bayram›n ‹slam dünyas›ndaki etkinli¤ini vurgular.(Brisebarre 1998). K›saca
söylemek gerekirse Bat›, Do¤unun kültür
kaynaklar› ve bunlar›n uygulamalar› hakk›nda Do¤ulular›n sand›¤›ndan daha fazla
bilgiye ve bilimsel araﬂt›rmaya sahiptir ve
dolay›s›yla kapitalistlerin bu büyük “hazine”yi cehaletleri nedeniyle de¤erlendiremedikleri düﬂünülemez. Buradan hareket-
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le, Bat›l› sermayedar›n kendi kültürünü
küreselleﬂtirme bak›m›ndan belli bir tavr›n içinde oldu¤u veya en az›ndan öteki
kültürlerden gelebilecek küreselleﬂtirme
önerilerine kapal› oldu¤u söylenebilir. Bunun karﬂ›s›nda Do¤ulu sermaye sahiplerinin özgün olmay› düﬂünmeksizin Bat›l› ortaklar›n›n kültürel etkisinde kalmalar› ve
kendi toplumlar›nda Bat› mit ve ritüellerini “tüketim toplumu yaratma ülküsü” do¤rultusunda yaymaya çal›ﬂmalar›, genelde
Do¤unun, özelde Türk topluluklar›n›n mit
yoksullaﬂmas›na neden olmaktad›r.
Bugün özellikle Türkiye ölçe¤inde
Türk toplumu, “geleneksel” din yorumcular›n›n ‹slaml›k öncesi, “ultra” din yorumcular›n›n Arap kültüründen kaynaklanan
‹slamî dönem mit ve ritüellerini etkisizleﬂtirmeleriyle ortaya ç›kan mit yoksullaﬂmas›n›n do¤al sonuçlar›n› yaﬂamaktad›r.
Bunlar›n üzerine Türk kültürünü küçümseyen ve Bat› kültürünü “benimseyen” etkin çevrelerin “medyatik” bask›s› eklenince, Türk toplumunun ulusal kal›t›n› küreselleﬂtirmesi veya eski mit ve ritüellerini
ça¤daﬂlaﬂt›rarak etkinleﬂtirmesi süreçleri
t›kanmaktad›r.
Kuzey Afrika’dan Orta Do¤u’ya Rumeli’den Türkistan’a uzanan geniﬂ bir
Türk kültürü “etki” alan›nda, Türk dilinden gelen bayram kelimesi, bayram kavram›n› karﬂ›lamak üzere bilinmekte ve kullan›lmaktad›r. “Bayram” kelimesini kullanan toplumlarda bayram gelenekleri bir
çok aç›dan bir birine benzemektedir. Türk
veya Do¤u sermaye sahiplerinin, esasen
kendi do¤al ortam›nda var olan bayram
tüketim al›ﬂkanl›klar›n›, Bat›l› meslektaﬂlar› gibi biçimlendirerek yönlendirmesi,
yeni üretim ve tüketim dengeleri oluﬂturabilir. Ramazan ve Kurban bayramlar›nda
çocuklar›n hediyelerini “Bayram Dede”nin
getirmesi temelinde iyi haz›rlanm›ﬂ bir
mitin Dünya ‹slam nüfusu dikkate al›nd›¤›nda yaﬂamas› ve bölgesel aç›ndan küreselleﬂmesi pekâlâ mümkündür. Yeter ki,
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bilimsel bilgiyi popülerleﬂtirme süreçlerine yerel sermaye ve buna ba¤l› olarak kitle iletiﬂim araçlar›n› ellerinde tutanlar
destek versinler. Dünyada Noel Baba mitinin yayg›nlaﬂmas›, paradoksal olarak Bayram Dede mitinin yayg›nlaﬂmas›nda bir
karﬂ› referans olarak olumlu etki yapabilir. Bayram Dede mitinin ça¤daﬂ bir mit
olarak haz›rlanmas› ve ça¤daﬂ tekniklerle
halka sunulmas› ile ulusal kal›t›n tan›mlanmas› ve nelerin ulusal kal›t olarak korunup yaﬂat›laca¤› ve geliﬂtirilece¤i sorunu birbiriyle iliﬂkilendirilerek ele al›nmal›d›r. Örne¤in toplum, “Bayram Dede” mitinin referans›n›n Ramazan veya Kurban
bayram› gibi dinsel kaynakl› oluﬂunu benimsemiyorsa ve bu bayramlar› ulusal kal›t olarak görmüyorsa böyle bir mitin yaﬂama ﬂans›n› art›rmak çok masrafl› kampanyalar gerektirebilir. E¤er toplum bunun aksini düﬂünüyorsa Bayram Dede mitinin çok az bir çabayla toplum katmalar›na yerleﬂmesi mümkündür. Bu konuda
toplum mühendislerinin afaki de¤erlendirmelerinin yerine, halkbilimi araﬂt›rmalar›n›n sonuçlar›ndan yararlanmak gerekir.
Miladî takvimin kabulünden sonra
toplum hayat›ndan uzaklaﬂt›r›lan “Nevruz”un 1990’larda “ac›n›n miti” olarak geri
dönece¤ini, ne geleneksel uygulamalar›
ça¤d›ﬂ› görenler, ne eski Türk kültür de¤erlerini hurafe olarak niteleyen geleneksel din yorumcular› tahmin edebilirdi.
Toplum d›ﬂ›na itilmelerine göz yumulan
veya neden olunan mitleri yeniden canland›rmak için dünyan›n enerjisi harcanmakta ama baﬂar›l› olunamamaktad›r. Kökeni
hangi kültüre dayan›rsa dayans›n Türk
kültür hayat›nda zemin tutmuﬂ ve toplumsal uzlaﬂ› temelinde benimsenmiﬂ mit ve
ritüelleri yaﬂatmak, ça¤daﬂlaﬂt›rarak kü-

Millî Folklor

resele kazand›rmak ve mit yoksullaﬂmas›
ve bunun do¤al sonucu olarak öteki kültürlerin mitlerini benimseme olgusu karﬂ›s›nda yeni ve yarat›c› çözümler aramak gerekti¤i gerçe¤i, -ac› Nevruz deneyimi de
dikkate al›narak- unutulmamal›d›r.
Dünyada son dönemlerde baﬂlayan
“mit sempatisi”nin, bilimsel araﬂt›rmalar›
h›zland›raca¤› beklenmelidir. Türk halkbilimi araﬂt›r›c›lar›, dünya mitoloji çal›ﬂmalar›n› yak›ndan izlemeli ve mitler üzerine
daha fazla e¤ilmelidir. Bu arada eski mitlerin varl›¤›n› belgelemeye ve arﬂivlemeye
yönelik “durum tespiti” tarz›ndaki yap›lmas› gereken geleneksel çal›ﬂmalar›n üzerine mit çözümleme yöntemlerini eklemelidir. Bu birikime paralel olarak, ça¤daﬂ
toplumun mit ihtiyac›n› karﬂ›lamaya yönelik düﬂünceler üretmeli ve ça¤›n sanatsal ürün üretim imkanlar›n› ve tüketim
kanallar›n› göz önüne alarak mitleri ça¤daﬂlaﬂt›rma ve güncelleﬂtirme stratejileri
geliﬂtirmelidir.
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