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Mitoloji Üzerine Araﬂt›rmalar*
Ömer YILAR**
Dergah Yay›nlar›, alan›yla ilgili
önemli bir boﬂlu¤u dolduran bir eserin
daha yay›m›n› gerçekleﬂtirdi. Daha önce
masal ve efsane ile ilgili eserlere imza
atan Prof. Dr. Bilge Seyido¤lu, Folklor
sahas›nda fazla çal›ﬂ›lmam›ﬂ bir konu
olan mitoloji araﬂt›rmalar›n› okuyucusuyla paylaﬂ›yor.
‹lk bask›s› 1992’de Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi taraf›ndan
yap›lan eser, ayn› kurum taraf›ndan birkaç kez yay›mlanm›ﬂt›r. Daha sonra bu
kitab›n bas›m› 1995 y›l›nda Kayseri’de
Bizim Gençlik Yay›nlar› taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Burada k›saca tan›tmaya çal›ﬂaca¤›m›z, eserin 2002 tarihini taﬂ›yan geniﬂletilmiﬂ son bask›s›d›r.
Ülkemizde, mitoloji üzerine yap›lan
çal›ﬂmalar tatmin edici boyutlara ulaﬂamam›ﬂt›r. Bizde yirminci yüzy›lda baﬂlayan halk kültürüne e¤ilme anlay›ﬂ› uzun
y›llar uygulamaya geçmemiﬂ, yap›lan gönüllü çal›ﬂmalar da yeterli olmam›ﬂt›r.
Oysa dünyan›n pek çok geliﬂmiﬂ ülkesi
kendi halk kültürlerini araﬂt›rman›n
ötesinde di¤er milletlerin de kültürlerine ilgi göstermiﬂlerdir. Masal, destan,
hikâye, efsane gibi mitoloji de kültürün
önemli ve en eski kaynaklar›ndan biridir.
Mitolojinin önemini, kitab›n yazar›
Prof. Dr. Bilge Seyido¤lu ﬂöyle özetliyor:
“Mitleri tan›makla belli bir toplumun
davran›ﬂlar›n›, isteklerini, zevklerini an*
**

lamak mümkündür.” Bu ifadeden yola
ç›karak Türk toplumunu tan›man›n yollar›ndan birinin de onun mitolojisini bilmek ve iyi tahlil ederek di¤er toplumlar›nkiyle karﬂ›laﬂt›rmak oldu¤unu söyleyebiliriz.
‹ﬂte Seyido¤lu’nun kitab›, yukar›da
bahsedilen amaca yönelik araﬂt›rma ve
incelemeleri içeren önemli bir kaynakt›r.
Eser, giriﬂ ve iki bölümden oluﬂuyor. Kitapta temel olarak, mitoloji üzerine aç›klay›c› bilgilerin yan› s›ra örnek metin ve
bu metinlerin incelenmesine yer verilmiﬂtir. Bu haliyle mitoloji konusunda bir
baﬂvuru kitab› özelli¤ini taﬂ›yor.
Kitab›n giriﬂ k›sm›, mitlerin toplum
hayat›ndaki yeri ve önemine ayr›lm›ﬂt›r.
Burada mitlerin kayna¤›n›n binlerce y›l
öncesine dayanmas›na ra¤men birtak›m
de¤iﬂikliklerle günümüzde hâlâ yaﬂamaya devam etti¤ini vurgulayan Seyido¤lu,
bunu çeﬂitli örneklerle aç›kl›yor. Eserin
bu bölümünden mitlerin içinde bulunan
en önemli iki unsurun kutsal hikâyeler
ve merasimler oldu¤unu ve bunlar›n bir
toplumun masal›ndan müzik, resim, tiyatro, dans gibi güzel sanatlar›na, felsefesine ve günlük hayatlar›ndaki bir tak›m törenlerine kadar etki etti¤ini ö¤reniyoruz. Bu törenlerden baz›lar›, do¤um,
sünnet, evlenme, ölüm merasimleri ﬂeklinde s›ralanabilir.
Eserin birinci bölümü, “Mit Üzerine
Aç›klamalar” baﬂl›¤›n› taﬂ›yor. Mitoloji,
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mit bilimi oldu¤u için bu bölümde öncelikle “mit”in tan›m›ndan baﬂlanm›ﬂt›r.
As›l anlam›, “gerçek hikâye” olan mit,
bunun ötesinde “sahip olunan çok de¤erli ﬂeyler, kutsal, de¤erli ve mânâl› olan”
anlam›nda da kullan›lm›ﬂt›r. Bugün bu
kelime, özellikle konuyla ilgili bilim
adamlar› taraf›ndan “kutsal gelenekler,
ilkel inan›ﬂlar, örnek modeller” anlam›nda kullan›lmaktad›r. Mitin herkes taraf›ndan kabul edilebilecek bir tan›m›n›
yapman›n çok zor oldu¤unu belirten yazar, “mitler kutsal ve gerçek hikâyeleri
anlat›rlar” demektedir. Yine mitlerin
“ola¤anüstü varl›klar›n hikâyesini anlatt›¤› ve onlar›n kutsal güçlerini aç›klad›¤› ve böylece insanlara bir model sundu¤u” vurgulanarak “mitlere sayg› gösterildi¤i ve birçok kabilede kad›n ve çocuklar›n önünde mitlerin anlat›lmad›¤›”
belirtilmekte ve buna farkl› topluluklardan örnekler verilmektedir.
“Menﬂe Mitleri ve Kozmogonik Mitler” baﬂl›¤› alt›nda ﬂu görüﬂlere yer verilmiﬂtir: “Yap› bak›m›ndan menﬂe mitleri
kozmogonik mitlere benzerler. Her yeni
ﬂey, ortaya ç›kan ﬂey, bir bitki, hayvan
veya yeni bir kuruluﬂ dünyan›n varl›¤›
ile mevcuttur. Baz› ﬂeylerin bugüne nas›l
geldikleri anlat›l›r... Menﬂe miti kozmogonik mitin tamamlay›c›s› ve devam›d›r.
Bu mitler dünyan›n nas›l de¤iﬂti¤ini veya nas›l daha zengin yahut daha fakir oldu¤unu aç›klar.”
Ayr›ca bu k›s›mda, “Mitler ve Hekimlik” baﬂl›¤› alt›nda çeﬂitli milletlerden örneklerle mitlerin hayata yans›mas› daha somut örneklerle ortaya konulmuﬂtur. Bu örneklerden birisi ﬂudur: “Tibet’te hastal›klar›n ve t›bb›n menﬂeine
dair ﬂöyle bir hikâye dikkatimizi çeker:

Millî Folklor

Tse’-dze-per-ddu evinden üç günlü¤üne
uzaklaﬂ›r. Döndü¤ü zaman ailesini ölü
bulur. Bunun üzerine ölümün ilac›n› bulmak için ruhlar›n ﬂefinin bulundu¤u ülkeye gitmeye karar verir. Birçok maceralardan sonra bu harikulade ilac› çalar fakat ruhlar taraf›ndan takip edilerek yere düﬂürülür. ‹laç yerlere dökülür ve
böylece ﬂifal› otlar meydana gelmiﬂ olur.”
‹kinci bölüm, örnek metinler ve
bunlar›n incelenmesinden oluﬂuyor. Bu
bölümde yer alan metinler ve bunlara
ait aç›klamalar ﬂu 6 ana baﬂl›k alt›nda
ele al›n›yor: 1. Türk Mitolojisi (8 metin)
2. Groko-Romen Miti (1 metin) 3. M›s›r
Mitolojisi (2 metin) 4. ‹ran Mitolojisi (1
metin) 5. Çin Mitolojisi (2 metin) 6. Hint
mitolojisi (1 metin). Her metnin arkas›ndan yap›lan aç›klamalar, bir yandan o
metnin daha iyi anlaﬂ›lmas›na yard›mc›
olurken di¤er yandan mitoloji hakk›nda
bilgilenmeyi sa¤lamaktad›r. Buna örnek
olmas› bak›m›ndan birkaç aç›klama
cümlesini burada verebiliriz: “Mitlerde
insan, hayvan ve tabiat ola¤anüstü ve
kutsald›r.”, “Mitik devir yaﬂayanlar aras›nda ideal olan ilk, en eski ve en mükemmel olan ﬂekle eriﬂmektir.”, “(Mitlerde) Tanr›n›n yaratt›¤› iyi, güzel ve faydal› olan ﬂeylere karﬂ›l›k ﬂeytan›n yaratt›¤›
kötüdür.”
Sonuç’ta ﬂu çarp›c› cümlelere yer
veriliyor: “Halk aras›nda hâlâ yaﬂayan
bat›l itikat veya hurafe denilen ﬂeylerin
menﬂeini mitlerde aramak gerekir. Meseleye bu gözle bak›l›rsa bugüne kadar
safsata denilerek kötülenip toplum hayat›ndan at›lmak istenen ﬂeylerin de¤erlendirilmesi de daha do¤ru yap›l›r.”
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