EL‹ADE’Y‹ YEN‹DEN KURGULAMAK
Re-constructing Eliade
La reconstruction d’Eliade
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ÖZET
Bu çal›ﬂma, Mircea Eliade’nin Mitlerin Özellikleri adl› monografisi, kuram›, yöntemi ve kaynaklar› bak›m›ndan incelenmesini amaçlamaktad›r. Eliade’nin eserinde, “mit” kavram›n›n kavram›n tek bir tan›ma indirgenip indirgenemeyeci tart›ﬂ›lmaktad›r. Eliade’nin eserinde, mitlerin tüm yönleriyle incelendi¤i sav›, yazar›n mit kategorisine getirdi¤i s›n›rlay›c› yaklaﬂ›m sebebiyle, karﬂ›lanmamaktad›r. Bu ay›r›mc› yaklaﬂ›m,
Eliade’nin eserindeki nesnellik iddias›n› eleﬂtirmeyi mümkün k›lmaktad›r.
Anahtar Kelimeler
Mircea Eliade, mit tan›mlar›, gerçeklik,nesnellik.
ABSTRACT
The anaiysis of the theory, method and sources of Mircea Eliade’s monography, Aspects of Myths is the
purpose of this essay. The main discussion in Eliade’s work is; whether it’s possible to reduce the deffinitions
of myths down to one single deffinition. ‹n Eliade’s work which claims to incompass ali the aspects of (ali)
myths, falls short of its’ aim. Eliade being very sellective in defining what myth is and what not, shovvs a rather personal approach. This sellective approach reduces the objectivity in Eliade’s work.
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Mircea Eliade’nin Mitlerin Özellikleri adl› monografisini, kuram›, yöntemi
ve kaynaklar› bak›m›ndan incelemeyi
amaçlayan bu çal›ﬂmada, önemli bir din
tarihçisi ve filozof olan Eliade’nin bu
özellikleri göz önünde bulunduruldu¤unda, söz konuﬂu monografiye Antropolojik/Gösterimci kuram aç›s›ndan yaklaﬂmak ve yap›t›n yöneldi¤i konular› arkaikçi bir bak›ﬂ aç›s›yla incelemek gerekmektedir. Yap›ta yaklaﬂ›lan kuram gere¤i, Eliade’nin özgeçmiﬂi de önem kazanmaktad›r. Rumen bir akademisyen olan
Eliade, hayat›n› evrensel dini motiflerin,
mitlerin ve arkaik toplum ve inançlardan günümüze uzanan yolun arﬂt›r›lmas›na adam›ﬂt›r.
“Mit” (myth) kavram›n›n tan›mlan-

mas› en zor kavramlardan biri oluﬂu, konuya belli bir yaklaﬂ›m› zorunlu k›lmaktad›r. Bu ba¤lamda Eliade’nin monografisini, akademik çal›ﬂma çerçevesi içinde, klasikleri, karﬂ›laﬂt›rmal› mitolojiyi,
dini araﬂt›rmalar›, edebi eleﬂtiriyi ve
hatta fenomenolojiyi de kapsayacak biçimde yapm›ﬂ oldu¤u söylenebilir. Temelde “mit” kavram›na getirdi¤i aç›klamalar, Eliade’nin “mit” kavram›n› tek
bir tan›ma indirgedi¤i anlam›na gelmemektedir. Eliade’nin söz konusu kavrama yaklaﬂ›m›n› ﬂöyle özetlemek mümkün: “Mit kutsal bir öyküyü anlat›r; en
eski zamanda, ‘baﬂlang›çtaki’ masallara
özgü zamanda olup bitmiﬂ bir olay› anlat›r[...]Demek ki mit, herzaman bir ‘yarat›l›ﬂ›n’ öyküsüdür” (16). Bu tan›mlamaya
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ra¤men Eliade, mitlere farkl› biçimlerde
yaklaﬂ›labilece¤ini vurgular ve “...tüm
arkaik ve geleneksel toplumlardaki mitlerin bütün tür ve iﬂlevlerini içerebilecek
bir tek tan›m bulmak olanakl› m›d›r?”
sorusunu yöneltir (16). Bu sorudan da
görülebilece¤i gibi Eliade, bu soruna çok
boyutlu ve eleﬂtirel yaklaﬂmaktad›r ki
bu da yap›t›n içeriksel de¤erini artt›rmaktad›r. Kendisi de Antropolojik kuramdan faydalanan Eliade’nin yap›t›
pek çok meslektaﬂlar›n›nkinden farkl›
olarak, sadece araﬂt›rma temelli de¤ildir. Eliade, özellikle kiﬂisel deneyim, yerinde inceleme, zaman, mekan ve anlat›m ortam› (context) ba¤›nt›l› tespitlerde
bulunur. Ancak Eliade, bunlar›n yan› s›ra, otantik bir biçimde, “mit” kavram›n›
kendi önsezileri ile iliﬂkilendirmiﬂtir. Bu
durum eleﬂtirilebilecek bir nokta gibi görünmekteyse de “kesin do¤ru” anlay›ﬂ›n›n mitler ba¤lam›ndaki belirleyicili¤i
de göz ard› edilmemelidir. Yani, bir mitin
(yada dini inan›ﬂ›n), bir birey veya topluluk üzerindeki belirleyicili¤ini tam anlam›yla bilmek mümkün olmad›¤› gibi, arkaik kökenine inildi¤i taktirde de “do¤ru” veya “yalan(c›)” olduklar› konusunda
kesin bir yorum yapmak da olanakl› de¤ildir. Ancak gözleme dayal› genellemeler yap›larak spekülasyonlar üretilebilir.
Dolay›s›yla bir “yarat›l›ﬂ›n” öyküsü olarak tan›mlanan mit herﬂeyin ötesinde,
öncelikle “öykü”nün gücü ve büyüsü ba¤lam›nda, Eliade’nin öykünün “gerçekli¤i” kavram› ile örtüﬂmektedir. Bu do¤rultuda da Eliade’nin yöntemi yanl›ﬂ görünmemektedir. Eliade, ayr›ca mitin etiolojik yüzünün göz ard› edilmemesi konusunda ›srarla durmaktad›r. Eliade’ye
göre, ﬂeylerin nas›l varolduklar›n› aç›klamak, bir anlamda-dolayl› da olsa-onla-
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r› aç›klamak anlam›na gelmektedir. Ne
var ki bu noktada önemli bir soru iﬂareti oluﬂmaktad›r; mitlerin temelindeki
“önemli bir mesaj” m›d›r yoksa yaln›zca
“iyi bir hikaye”den mi ibarettir? Geniﬂ
aç›dan bak›ld›¤›nda mitlerin do¤as› gere¤i her iki yan›t da önemli ve aç›kça birbiriyle iliﬂkilidir. Bunun fark›ndal›¤›yla
Eliade, bir mitin hem istisnai bir öykü
gücünü bar›nd›rmas›, hem de e¤lendirmenin ötesinde, hayat›n herhangi bir yönüyle aç›k ve iﬂlevsel biçimde ilgili olmas› gerekti¤ini vurgulamaktad›r. Bu do¤rultuda mitler; pozitif retorik ayg›tlar,
yani yap›c› ve destekleyici olarak görülmektedirler. Tüm bu aç›klamalarda görüldü¤ü gibi Eliade, çal›ﬂmas›n› performans teorisi do¤rultusunda ilerletmiﬂ ve
baz› olgular› “apriori” olarak kabul etmiﬂtir. Kuramsal aç›dan tutarl›l›k gösteren yap›t, belli bir sistematik dahilinde
ilerler.
Eliade’nin, Antropolojik kuram do¤rultusunda yürüttü¤ü bu çal›ﬂma, fikirlerin aktar›labilmesi aç›s›ndan belli bir
sistemati¤e oturtulmuﬂtur. Ancak Eliade’nin tümevar›m yönteminin daha iyi
anlaﬂ›labilmesi aç›s›ndan yazar›n yaﬂad›¤› dönem içindeki bak›ﬂ aç›lar›n›n, yazar›n kendisi de dahil olmak üzere
inançlar›n ve apriori kabul edilen bilgilerin göz ard› edilmemesi gerekir.
Eliade, söz edildi¤i üzere, baz› ön
kabullerden yola ç›kmaktad›r. Ancak
Mitlerin Özellikleri adl› yap›t aç›s›ndan
söz edilebilecek en önemli ön kabul, Eliade’nin deyimiyle, ﬂudur: mit’in say›s›z
tan›mlar› karﬂ›s›nda hepsinin ortak yönü, Yunan mitolojisi (çözümlemeleri)ne
dayanmalar›d›r. Bu aç›klama, günümüzde geçerlili¤ini biraz yitirmiﬂ olsa da Eliade’nin metnini ilk ortaya koydu¤u dö-

Millî Folklor

Y›l: 15 Say›: 59
nemde (1963), neredeyse sorgulanamayacak bir ön kabul idi. Buna karﬂ›n Eliade, çal›ﬂmas›nda “Do¤u dinlerinde dünyan›n sonu”, “Farkl›l›klar ve benzerlikler”, “Gnostisizm ve Hint felsefesi” gibi
konu baﬂl›klar›n›n yan› s›ra pek çok kültür ve toplulu¤un arkaik inan›ﬂlar›na ve
bu do¤rultudaki ritüellerine yer vermiﬂtir. Bu anlamda, Eliade’nin bir “s›n›fland›rma” yöntemine baﬂvurdu¤unu ve bir
ön kabulden yola ç›karak, bireysel deneyimlerle edindi¤i bilgileri (farkl› kültürler aras›) karﬂ›laﬂt›rd›¤›n› söylemek
mümkündür. 19. yy Avrupal›lar› taraf›ndan, mitlerin do¤a ve meteorolojik olaylara (fenomenlere) yönelik basit birer
aç›klama olduklar›na inanmak, sorunun
ilk akla gelen cevab› idi. Bu durum Eliade’yi ﬂaﬂ›rtmakla beraber 19. yy’›n, mitlerin do¤an›n aç›klamas› oluﬂu inanc›n›n
dahi yeniden mitlerle iliﬂkilendiriliyor
olmas›, ona hiç “gerçekçi” gelmemekte
idi. Herﬂeyden önce, Eliade mitlerin “yalan” veya “fable” anlam›nda de¤il, “semantik bir miras” olarak al›mlanmalar›
gerekti¤i ve H›ristiyan dünyan›n paganl›¤a karﬂ› yürüttü¤ü bir polemik haline
getirilmemesi gerekti¤i inanc›ndayd›.
Yöntem olarak s›n›fland›rmaya gitmesinin en önemli nedenlerinden biri bu durum olsa gerektir. Sonuçta, Eliade’nin
kastetti¤i mitsel “gerçeklik”, tarihsel
gerçeklikten farkl›d›r. Ne var ki Gösterimci kuram ba¤lam›nda düﬂünüldü¤ünde, dönemin en kat› H›ristiyanlar› dahi
inançlar›n›n tarihsel gerçe¤e dayand›¤›
genel geçerlilik olsa bile, her H›ristiyan
mitinin tarihsel gerçeklik ile örtüﬂmeyece¤inin bilincindedir. Fakat örnekte belirlenen durum pek çok kez “Ehl-i Kitap”
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dinler için göz önünde bulundurulmad›¤›ndan mitsel “gerçeklik” anlay›ﬂ›n›n detayl› aç›klamas›na, Eliade’nin yap›t›n›n
anlaﬂ›l›r k›l›nmas› aç›s›ndan geniﬂçe yer
verilmiﬂtir. Buradan anlaﬂ›ld›¤› üzere
Eliade, bir kavram kargaﬂas›n› önlemek
için, arketipçi eleﬂtiriden yararland›¤›
kadar toplumcu-gerçekçilikten de yararlanm›ﬂt›r.
Mitlerin Özellikleri baﬂar›l› k›lan en
önemli özelliklerden biri, tan›mlanan
ve/veya aktar›lan “ﬂey”lerin her birinin
bir di¤er “ﬂey” ba¤lam›nda aç›klanm›ﬂ
olmas›d›r ki, bu da eserin anlam bütünlü¤ünü sa¤lamaktad›r. Bu durum mit’in
aç›klanmas› sürecinde oluﬂturulan ba¤lam çerçevesini de tatmin edici ve “kabul
edilir” hale getirmektedir.
Son kertede Eliade’nin tüm mitleri
kapsamaya yönelik çal›ﬂmas›, büyük bir
yan›lg› olarak düﬂünülmemelidir. Eliade’nin göze çarpan yegane “aç›¤›” ise;
kendisinin çok önemsedi¤i (bir bak›ma
inand›¤›) belli bir gurup anlat›ya (öykülemeye) s›n›fland›rma getirmemiﬂ olmas›d›r. Akademik çerçevede de olsa, belirlenen analitik s›n›fland›rman›n de¤erden düﬂmemesi için, baz› “adaylar›n” mitoloji s›n›f›na dahil edilmemesi anlaﬂ›labilir bir durumdur. Ne var ki bu durum,
Eliade’nin kendi inançlar›n›-biraz da olsa-mitoloji kapsam›n›n d›ﬂ›nda tutmas›na sebep olmuﬂtur. Dolay›s›yla da yap›t›n ana konusunun “mitler” olmas› gerekirken, daha çok “baﬂkalar›n›n mitleri”
olarak karﬂ›m›za ç›kt›¤›m söylemek
mümkündür. Di¤er bir deyiﬂle, metnin
nesnelli¤i eleﬂtiriye aç›k durumdad›r.
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