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Mit araﬂt›rmalar›ndaki ilk iﬂ, “mit”
terimiyle ne kastedildi¤ini tan›mlamakt›r. Mit nedir, masal ya da efsane gibi
halk anlat› biçimlerinden nas›l ayr›l›r?Bir halk bilimciyi, hiç bir ﬂey, antropoloji ya da edebiyat alanlar›ndan bir
meslektaﬂ›n›n “mit” kelimesini kullan›rken, herhangi bir hususa basit bir ﬂekilde gönderme yapt›¤›n› duymaktan daha
çok k›zd›ramaz. Bazen bu gönderme, bariz bir ﬂekilde hatal› olan bir ifadeden,
modern bir roman veya ﬂiirin önemini
belirten noktan›n arﬂetip bir konu oldu¤unu iddia etmeye kadar ileri gidebilir.
On dokuzuncu yüzy›l›n baﬂlar›nda,
Grimm kardeﬂlerin zaman›ndan bu yana, bilim adamlar› aras›nda mit, masal
ve efsane aras›ndaki tür ayr›l›¤›na dair
genel bir fikir birli¤i vard›. Kaliforniya
Berkeley Üniversitesi’nde antropoloji
profesörü olan William Bascom (19121981) önde gelen bir çok antropologun
yaz›lar›ndan yola ç›karak, inan›lmaz bir
biçimde, kal›plaﬂm›ﬂ bu folklor türlerini
incelemiﬂtir. Bascom’un; mit, masal ve efsane tan›mlamalar›, genel anlamda, bir
çok halk bilimci taraf›ndan paylaﬂ›lm›ﬂt›r.
*

**
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Halk anlat›s› türleri düﬂünüldü¤ü
zaman, aralar›nda çözümsel ve yerel olarak bir ayr›m yapmak önemlidir. Çözümsel kategoridekiler bilim adamlar› taraf›ndan tarif edilmiﬂ ya da zorla kabul ettirilmiﬂ olanlard›r. Yerel ya da etnik kategoriler ise, belirli bir kültürün “yerel
üyeleri” taraf›ndan yap›lm›ﬂ ayr›mlard›r. Bazen çözümsel ve yerel kategoriler
birbirlerine benzer; bazen ayr›l›r. Örne¤in, baz› yerel türler sadece iki temel anlat› kategorisine ayr›l›r: gerçek anlat›lar
ve kurmaca anlat›lar. Bu nedenle, kurmaca kurallar›na dahil olan halk masal›na karﬂ›l›k mit ve efsane gerçek anlat›lar kategorisine girmektedir. Yerel anlat›
kategorilerini konu yönetiminde etkili
saymak her zaman ilgi çekmiﬂtir ama
halk anlat›lar›n›n çözümlemeleri yerel
kategorilerle s›n›rland›r›lmamaktad›r.
Bunun yerine, mit, masal ve efsane gibi
türleri kültürler aras› kategoriler olarak
kabul etmek tercih edilebilmektedir.
Mit, efsane ve masal› ay›rt ederken
boﬂ bir kum saati metaforunu düﬂünmek
yararl› olabilir. Kum saati gerçek zaman› temsil edebilir. Herhangi bir zamanda
ya da normal zaman›n d›ﬂ›nda (“Evvel
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zaman içinde”) gerçekleﬂebilen masal,
kum saati imgesiyle temsil edilemeyebilir. ‹sterseniz, kum saatinin tam ortas›n›
yarat›l›ﬂ an›, yani dünyan›n ve insan›n
yarat›l›ﬂ an› olarak düﬂünelim. O zaman, mit yarat›l›ﬂ öncesinde, esnas›nda
ya da s›ras›nda meydana gelmiﬂ olabilir.
Mitten önce bir zaman olmad›¤›n› simgeleyen kum saatinin alt k›sm› aç›kt›r. Mitten önceki zaman› ve yeri tasarlamak son
derece zordur. Hiçlikten yarat›lman›n
çok az örne¤i vard›r. Tipik olarak, bir yarat›c› hali haz›rda mevcut olan malzemeyi al›r ve ondan bir insan yarat›r. ﬁekillenmiﬂ olan malzemenin kayna¤› için hemen hemen hiçbir aç›klama yap›lmaz.
Modern bilimsel teoriler bile, baﬂlang›ç
önergeleri kritik edilerek sorgulansa da,
malzemenin ve kainat›n kesin kaynaklar› için çok kolay bir aç›klama yapamaz.
Di¤er taraftan efsane, yarat›l›ﬂ
an›ndan sonra gerçekleﬂti¤i için kum saatinin üst k›sm›nda yerini alacakt›r. Bu
yüzden, Adem ve Havva’n›n yarat›l›ﬂlar›ndan (ki bu da mit olabilir) sonra yerini alan Adem ve Havva efsaneleri olabilir. T›pk› mitten önceki zaman›n olmamas› gibi, efsaneden sonraki zaman›n da
olmad›¤› sembolize edilerek kum saatinin alt k›sm› gibi, üst k›sm› da aç›kt›r.
Baz› efsanelerde bir bitiﬂ yoktur; Gezgin
Yahudi hala dolaﬂmakta, Uçan Hollandal› hala yedi denizde yelken açmakta,
lanetlenmiﬂ bir ev hala lanetli olmaktad›r. Efsanelerin büyük bir k›sm›, kum saatinin tepesinde toplanma e¤ilimi göstermektedir. Kum saati metaforu aç›k bir ﬂekilde, düzlemsel zaman modeli üzerine
kurulmuﬂken, mitin efsaneden ayr›m›n›
da höristik olarak kan›tlayabilir.
Profesör Bascom’un bu de¤erli araﬂt›rma makalesini okurken akl›m›zda tutmam›z gereken bir önemli nokta daha
vard›r. Bu da, türler aras›ndaki say›sal
farkl›l›klard›r. Genel olarak konuﬂmak
gerekirse, dünyada çok fazla mit yoktur.
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Do¤ru; dünyan›n ve insanlar›n yarat›l›ﬂ›, ölümün nedeni gibi konular üzerinde
birçok çeﬂitlemeler vard›r ama her kültürde mitlerin say›s› s›n›rl›d›r. Buna
karﬂ›l›k çok daha fazla masal vard›r. Her
on mite karﬂ›l›k, belki de yüzlerce masal
bulmak mümkündür. Yine de, bu kadar
çok masal olmas›na ra¤men, bunlar, efsanelerin say›sal üstünlü¤üyle k›yaslanamaz. Binlerce efsane vard›r. Yaﬂam›ﬂ
olan her aziz, bir sürü efsane üretilmesine sebep olmuﬂtur. Siyasi figürler s›kça
efsanelere konu olmuﬂtur. ‹sa ve George
Washington hakk›nda do¤ru oldu¤u söylenen bütün anlatmalar teknik aç›dan
birer efsanedir. Hakk›nda bir ﬂeyler söylenen peri, hayalet, cüce ve canavar gibi,
do¤a üstü yarat›klar›n hepsini düﬂündü¤ümüzde, kaç tane efsane olabilece¤ini
anlayabiliyoruz. Ve her zaman, üretilen
yeni efsaneler de mevcuttur. Loch Ness
Canavar›, Kocaayak ve UFO’lar yirminci
yüzy›l yaﬂam›n›n birer parças›d›r. Di¤er
taraftan mit, günümüzde önemli bir etkiye sahip olmay› sürdürse de, kesin anlamda geçmiﬂe aittir.
Bu makale mit, efsane ve masal›n
tan›m›na yöneliktir.1 Halk bilimindeki
bu üç temel kavram geliﬂi güzel kullan›lmakta ve bazen halk biliminin kendisinde oldu¤u kadar hararetli tart›ﬂmalar
yaratmaktad›r. Tan›mlama ve s›n›fland›rmalar ne kendi içinde ilgi çekici, ne de
gerekti¤i kadar verimli olmaktad›r, fakat herhangi bir çal›ﬂma alan› temel terminolojisi aç›s›ndan bir s›n›fland›rmaya
ihtiyaç duyuyorsa, bu kesinlikle halk bilimidir ve halk bilimi çok uzun bir süredir tutars›z ve çeliﬂkili tan›mlamalar yüzünden s›k›nt› çekmektedir. Bu makale,
her ne olursa olsun, sonuç itibariyle halk
bilimcileri baz› tan›mlar›n kabul edilmesi noktas›nda uzlaﬂmaya yönlendiremezse, hiçbir katk› sa¤lamayacakt›r.
Burada öne sürülen tan›mlar›n yarat›c›l›¤›na dair hiçbir iddiam yoktur.
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Aksine, tan›mlar› destekleyen ana tart›ﬂmalardan birisi, görülece¤i gibi, hem
okuma-yazmas› olmayan, hem de Avrupa toplumlar›ndan olan halk bilimi ö¤rencilerinin bulmuﬂ olduklar› tan›mlar›n, buradaki tan›mlar taraf›ndan da
onaylanm›ﬂ olmas›d›r. Bu tan›mlar› yirmi y›ll›k ö¤retim üyeli¤im boyunca anlaml› buldum ve bunlar, o kadar net ve
aç›kt›lar ki, ortaya ç›kan anlaﬂmazl›klar
karﬂ›s›nda sadece ﬂaﬂ›rd›m. Daha az geleneksel olan ama örnekleri bulunan bir
baﬂka iddia ise, bu üç önemli halk bilgisi
anlat› türünün, daha geniﬂ bir kategori
olan nesir anlat›lar›n alt çeﬂitleri olarak
düﬂünülebilece¤i yönündedir. Bu da sadece biçim olarak tan›mlanan ve atasözleri, bilmeceler ve di¤er sözlü türlerin biçimsel özellikleri ile karﬂ›laﬂt›r›labilen
tek bir kategori oluﬂturacak bir s›n›fland›rma sistemi sa¤lamaktad›r.2
Benim teklifim olan “Nesir Anlat›”
terimi; mitleri, efsaneleri ve masallar›
içeren “sözel sanat›n” yayg›n ve önemli
olan bu üç kategorisi için uygun bir kavramd›r. Bu üç biçim, nesir anlat›lar olmalar› bak›m›ndan birbirleriyle ba¤lant›l›d›r ve bu özellikler onlar›; atasözü,
bilmece, ﬂark›, ﬂiir, tekerleme ve kesin
biçimsel özelliklere sahip di¤er sözel sanat biçimlerinden ay›rmaktad›r. Nesir
anlat› terimi, bu geniﬂ kategori için “masal” terimine göre daha az kaypakt›r,
çünkü masal, halk bilimciler taraf›ndan
daha çok “märchen”i kastetmek amac›yla kullan›lm›ﬂt›r. Bu ﬂekilde kullan›lmas›, “masal” terimini, benim burada yapt›¤›m gibi, Almanca bir terim olan “märchen”e karﬂ›l›k olarak kullanmam›za olanak sa¤lamaktad›r. Birçok Amerikal›
halk bilimci, sözlerinin do¤ru anlaﬂ›ld›¤›ndan emin olabilmek için “märchen”
terimini ‹ngilizce’de kullanm›ﬂt›r, çünkü
“halk masal›” terimi, mit, efsane ve masal terimlerinin üçünü de kapsayacak
ﬂekilde kullan›lmaktad›r, ancak “nesir
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anlat›” terimi bu türlerin ifade edilmesinde bu amaca daha iyi hizmet etmekte
oldu¤u için, art›k Almanca “märchen” terimini kullanmak gereksizdir. Nesir anlat› terimi hantal ya da yetersiz bulunursa, eﬂanlaml› bir kelime olarak “hikaye” teriminin kullan›lmas›n› önerebilirim. Asl›nda bu terim de belirsizlik yaratabilir, ama mit, efsane ve masal için
rahatl›kla “hikâyeler” olarak bahsedilebilir ve bunun Almanca karﬂ›l›¤› olan
“Erzählung” benzer bir ﬂekilde kullan›lmaktad›r.
Halk Bilimi derslerinde nesir anlat›
terimini ne kadar süredir kulland›¤›m›
hat›rlayam›yorum, ama ne zaman ya da
kimin taraf›ndan bana benimsetildi¤i,
bu terimin benimsenmesi hakk›nda son
zamanlarda yap›lan tart›ﬂmalardan daha az önem taﬂ›maktad›r. Boggs; halk
bilgisi ürünlerinin s›n›flanmas› üzerine
yazd›¤› makalesinde (1949)3, nesir anlat› terimini; mit, efsane ve “masal”› kapsayacak ﬂekilde kullanm›ﬂt›r; Marshal
Halk Bilgisi’ni tart›ﬂt›¤› makalesinde
Davenport (1953) ve Bat› Afrika’n›n “konuﬂturulan sanat›”n› tart›ﬂt›¤› makalesinde Berry (1961) taraf›ndan da, terim
bu anlamda kullan›lm›ﬂt›r. Clarkes’›n
son kitab›n›n (1963) ikinci bölümünün
baﬂl›¤› “Nesir Anlat› Halk Bilgisi Ürünleri”dir.4 Ayr›ca, Herskovitler’in “Dahomean Anlat›lar›(1958)” adl› kitab› ve ilk
toplant›lar›n› 1962’de yapan “Uluslararas› Halk Anlat›lar› Araﬂt›rmalar› Toplulu¤u”nun kulland›klar› baﬂl›klar›n ikisi de, nesir anlat›lar› türkülerden ay›rmamalar›na ra¤men, nesir anlat› teriminin kullan›m›na örnek verilebilir. Bu
e¤ilimin baﬂlang›c› için belki de, C. W.
Von Sydow’un “Kategorien der ProsaVolksdichtung (1934)”5 baﬂl›kl› yaz›s›na
veyahut da aﬂa¤›da kendisinden bir al›nt› yap›lm›ﬂ olan Frazer’›n “Apollodorus
(1921)”undaki ifadeye dönüp bakmak
yararl› olacakt›r. E¤er halk bilgisinin bu
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ana türleri için nesir anlat› terimini ayr›nt›l› bir terim olarak kabul edebilirsek,
bu türler aras›nda temel ayr›mlara yönelebiliriz.
Masallar, kurmaca olarak kabul
edilen nesir anlat›lard›r. Dogma ya da
tarih olarak kabul edilmez, olmuﬂ veya
olmam›ﬂ olabilir ve ciddiye al›nmayabilir. Yine de, sadece e¤lence için anlat›ld›¤› s›k s›k söylense de, örne¤in ahlaki masallar grubunun iddia edilenlerden daha
baﬂka önemli iﬂlevleri de vard›r. Masallar herhangi bir zaman ve mekanda yaﬂanm›ﬂ gibi kurgulanabilir ve bu anlamda, hemen hemen zamans›z ve mekans›zd›r. Masallar “çocuk anlat›lar›” ﬂeklinde kabul edilmiﬂtir, ama birçok toplumda sadece çocuklarla s›n›rland›r›lmam›ﬂt›r. Ayr›ca, masallar “peri masal›” ad›yla
da bilinmektedir, ancak bu uygun bir adland›rma de¤ildir, çünkü hem perilerle
ilgili anlat›lar gerçek olarak kabul edilmektedir, hem de bir çok masalda perilere rastlanmamaktad›r. Periler, do¤aüstü
yarat›k ve hatta tanr› olarak görülebilir,
ama masallar genellikle hayvan veya insan karakterlerin maceralar›n› anlatmaktad›r.
Masallar›n alt tiplerinin çeﬂitlili¤i,
insan masallar›, hayvan masallar›, aldatma (hile) masallar›, abart›l›-uzun
masallar, çeliﬂki masallar›, kal›plaﬂt›r›lm›ﬂ (formülüze edilmiﬂ) masallar, ahlaki
masallar ve fabllar olarak ayr›labilmektedir. Ço¤u zaman yap›ld›¤› gibi, mitler
ve efsanelerle ayn› kefeye konmaktan
çok, bütün bu kurmaca anlat›lar› yaln›zca masallar baﬂl›¤› alt›nda toplamak çok
daha anlaml› olacakt›r. Sadece yerel
öneme sahip olanlar da dahil olmak üzere, farkl› bütün alt tipler eklenirse, bu
liste uzay›p gidebilir. Mit ve efsanenin
alt tiplerinin tan›m›nda oldu¤u gibi,
Sydow taraf›ndan önerilen masallar›n
alt tiplerinin tan›m› ikinci önemli ad›md›r6, ama bu üç temel kategorinin tan›m-
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lar› üzerinde bir anlaﬂmaya varmadan
böyle bir ad›m atmak için erken olabilir.
Mitler, söylendikleri toplumda, eski
ça¤larda yaﬂanm›ﬂ olaylar›n gerçe¤e uygun oldu¤u düﬂünülen, nesir anlat›lar›d›r. ‹nanca uygundurlar, inan›lmak için
ö¤retilirler ve bilgisizlik, ﬂüphe veya
inançs›zl›¤a karﬂ› verilen yan›tlar› do¤rularlar. Mitler dogman›n temelidir. Genellikle kutsald›rlar ve ço¤unlukla ayin
ve törenlerle ba¤daﬂt›r›l›r. Ana karakterleri genellikle insano¤lu de¤ildir; ama
içinde insan tav›r ve davran›ﬂlar›n› bulundurur. Karakterleri hayvanlar, tanr›lar, farkl› bir dünyada ya da dünyan›n
bugünkünden çok farkl› oldu¤u, gökyüzündeki veya yeralt›ndaki bir dünyada,
ilk ça¤larda yaﬂam›ﬂ kültür kahramanlar›d›r. Mitler dünyan›n orijinini, insan›,
ölümü veya kuﬂlar›n, hayvanlar›n, co¤rafi koﬂullar›n niteliklerini ve do¤a olgusunu kapsar. Mitler; tanr›lar›n yapt›klar›n›, aﬂklar›n›, aile iliﬂkilerini, arkadaﬂl›klar›n› ve düﬂmanl›klar›n›, zaferlerini
ve yenilgilerini anlat›r. Dinsel törenleri,
törensel araçlar›n ayr›nt›lar›n› ya da tabular›n neden incelenmesi gerekti¤ini
ama bunun gibi etiolojik ö¤elerin neden
mitlerle s›n›rl› kalmad›¤›n›n “aç›klamas›n›” yapmaya yönelebilirler.
Efsaneler; mitler gibi, anlat›c›s› ve
dinleyicisi taraf›ndan gerçekli¤i kabul
edilmiﬂ, ama mitlere göre daha sonraki,
yani dünyan›n bugünkünden çok da
farkl› olmad›¤› dönemlerde oluﬂmuﬂtur.
Efsaneler ilahi olmaktan çok dünyevidir
ve ana karakterleri insano¤ludur.7 Göçlerden, savaﬂ ve zaferlerden, eski kahramanlar›n, ﬂeflerin ve krallar›n yapt›klar›ndan ve hükümranl›klar› ve baﬂar›lar›ndan söz eder. Bu anlamda genellikle
yaz›l› tarihin, sözlü gelenekteki bir karﬂ›t›d›r; ama azizlerin, perilerin, hayaletlerin ve gömülerin konu edildi¤i yerel
anlatmalar› da içerir.
Mit, efsane ve masal aras›ndaki bu
farklar ﬁekil-1 de özetlenmiﬂtir. “Yer”,
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ﬁekil 1: Nesir Anlat›lar›n Üç Türü
Tür
Mit

‹nanma
Gerçek

Efsane

Gerçek

Masal

Kurmaca

Zaman
Uzak
geçmiﬂ
Yak›n geçmiﬂ

Yer
Farkl› bir dünya:
Erken veya di¤er
Günümüz dünyas›

Herhangi bir
zaman dilimi

Herhangi bir yer

“Tav›r”, ve “Ana Karakterler” baﬂl›klar›
yard›mc› özellikleri belirtebilmek amac›yla eklenmiﬂtir. Bunlar hakk›ndaki görüﬂler tart›ﬂ›labilir, ama bunlar› tart›ﬂmak, bu makalenin boyutlar›n› aﬂar. Bu
üç biçimin tan›m›, sadece biçimsel özelliklerine (nesir anlat›lar) ve “‹nanç” ve
“Zaman” baﬂl›klar›na göre oluﬂturulmuﬂtur.
Mit, efsane ve masallar evrenselleﬂmiﬂ kategoriler olarak verilmemiﬂtir;
ama di¤er sistemlerin “yerel kategorileri” yerel olarak tan›nd›¤›nda, kültürler
aras› anlam› olan çözümsel kavramlar
olarak önerilmiﬂtir. Bunlar, Avrupa halk
bilimi ö¤rencileri taraf›ndan yap›lm›ﬂ
üçlü s›n›fland›rmalardan ortaya ç›km›ﬂt›r ve herhalde Avrupa “halk”›n›n yerli
kategorilerini yans›t›r; ama mit ve efsaneleri, kurmaca olan masallardan ayr›
olarak tek bir kategoride toplayan toplumlar, bunu da kolayca iki kategoriye
indirgeyebilir.
Mit, efsane ve masallar yaln›z nesir yaz› anlat›lar›n ana kategorileri de¤ildir. Bunlar›n alt›nda, di¤er bütün nesir anlat›lar alt kategoriler olarak s›n›fland›r›lmal›d›r. An› ve küçük öyküler
(anekdotlar), nükteli veya de¤il, f›kra ve
ﬂakalar dördüncü ve beﬂinci kategorileri
oluﬂturabilir. An› ve küçük öykülerin ilgi
alan› anlat›c›s›n›n ve dinleyicisinin bildi¤i insan karakterlerdir; ama aç›kça
belli oluyor ki, sözel sanat gelene¤ini elde etmek için yeterince s›k anlat›lm›ﬂ ve
baz›lar› art›k karakterlerinin orijinalli¤i
bozulmuﬂ olmas›na ra¤men anlat›lm›ﬂ
olabilir. Bunlar efsanenin bir alt katego-
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Kabul Ediﬂ Tavr›
Kutsal
Kutsal
veya de¤il
Kutsal de¤il

Temel Karakter
‹nsan D›ﬂ›
Varl›k
‹nsan
‹nsan veya
di¤er

risi ya da ilk-efsane olarak düﬂünülür ve
gerçek olarak kabul edilir. Kimbundu ve
Marshallar, daha sonra görece¤imiz gibi
anekdotlar› efsanelerden ay›r›r; ama
Hawaililer ay›rmaz. Burada geçen çal›ﬂmalar›n hiç birinde anekdotlar iyi sunulmam›ﬂt›r. Aksine, f›kra ve ﬂakalar anlat›c›s› veya dinleyicisine inanma arzusu
talep etmemiﬂtir, tabii masallar da. F›kralar› biçimsel yönden masallardan ve
di¤er nesir anlat›lardan ay›rmak mümkün olabilir; ama bunun ﬂimdiye kadar
yap›l›p yap›lmad›¤›n›n fark›nda de¤ilim.
Amerikan halk bilgisinde f›kralar›n önemini göz önünde bulundurursak mit, efsane ve masallar›n yan›nda, farkl› bir
kategoride bulunmay› hak ediyorlar;
ama bu belki de etnosentrik bir görüﬂ,
çünkü edebi çevrelerin d›ﬂ›nda bu konu
hakk›nda çok az ﬂey yaz›lm›ﬂt›r. Elbette
ki, eskiye göre, özellikle edebî olmayan
çevrelerce, f›kra ve anekdotlar›n daha
çok üstüne düﬂülüyor ve bunlar hakk›nda daha fazla bilgi sahibi olunuyor, ama
ben ﬂimdilik bunlar› deneysel olarak efsane ve masallar›n alt grubunda de¤erlendirmeyi tercih ediyorum.
Baz› toplumlarda masallar› tan›tan
geleneksel baﬂlang›ç formeli, dinleyiciyi
bu anlat›n›n bir kurmaca oldu¤una dair
uyar›r ve inanmas› için bir istekte bulunmaz. Belki, söz konusu uyar› kapan›ﬂta da verilebilir. Bunlar masallar›n
çerçevesini oluﬂturur ve masallar›; mit
ve efsaneden ay›rd›¤› gibi, günlük ve resmî konuﬂmalardan da ay›r›r. Bu, burada
sözü geçen Afrika’daki Ashanti, Yoruba
ve Kimbundu, Pasifik Adalar›ndaki
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1. Biçimsel özellikler
(düzyaz› anlat› biçimi)
2.
3.
4.
5.

Geleneksel baﬂlang›ç
Geceleyin anlat›lma
‹nanma
Kurgu

a. Zaman
b. Yer
6. Kabul edilme tavr›
7. Temel karakterleri

ﬁekil 2: Nesir Anlat›lar›n Temel Özellikleri
NES‹R ANLATI TÜRLER‹
Mit
Yok
S›n›rlama yok
Gerçek
Herhangi bir zaman
ve yere ba¤l›
Uzak geçmiﬂ
Erken veya di¤er
dünya
Kutsal
‹nsan d›ﬂ› varl›klar

Marshallar için de geçerlidir ve elbette
“Zaman›n birinde...” diye baﬂlay›p,
“...sonsuza kadar mutlu yaﬂad›lar” diye
biten Avrupa halk masallar› için de geçerlidir. Bunun yan›nda, Marshall, Trobriand, Fulani ve Yorubalar aras›nda,
gerçek nesir anlat›lar›, kurmaca olanlardan ay›ran, halk anlatmalar›n›n gündüz
anlat›lmamas› gibi tabulard›r. Daha derin bir araﬂt›rma yapacak olanlar için
bir nesir anlat›s› geleneksel aç›l›ﬂ formulüyle baﬂl›yor (anlam› bilinmese bile) ve
sadece karanl›k çöktükten sonra anlat›lmas› gerekiyorsa, bu anlat› mitten ve efsaneden çok, bir masald›r hipotezi kullan›labilir. En az›ndan geçici olarak mit,
efsane ve masallar› birbirinden ay›rmak
için ﬁekil-2 de verilenler kullan›labilir8.
Bu basamaklar verilen s›rada izlenmek durumunda de¤ildir; ama tamam›
araﬂt›r›lmal›d›r. ‹lahi veya dünyevi gibi,
tek bir k›stasla ya da sadece yaz›lar›n
içeri¤inden güvenilir sonuçlara ulaﬂ›lamaz. Fakat ﬂu an için, burada sunulan
tan›mlar 1, 4 ve 5a basamaklar› temel
al›narak verilmiﬂtir; di¤erleri geçicili¤ini
korumaktad›r.
Bu tan›mlarda verilen “gerçek” ve
“kurmaca” aras›ndaki fark, bizim inançlar›m›za, tarihsel ve bilimsel gerçeklere
ya da herhangi bir gerçek ve yanl›ﬂ ayr›m›n›n son karar›na de¤il, bu anlatmala-

Millî Folklor

Efsane
Yok
S›n›rlama yok
Gerçek
Herhangi bir zaman
ve yere ba¤l›
Yak›n geçmiﬂ
Bugünkü gibi bir dünya

Masal
Ço¤unlukla
Ço¤unlukla
Kurmaca
Bir yer ve zamana
ba¤l› de¤il
Herhangi bir zaman
Herhangi bir yer

Kutsal
‹nsan

Kutsal de¤il
‹nsan veya di¤er
varl›klar

r› anlatan ve dinleyenlerin inançlar›na
hitap eder. Bunun nesnel gerçeklikten
çok, bilgiyi verenin düﬂünceleri üzerine
kurulmuﬂ öznel bir yarg› oldu¤u düﬂünülebilir; ama bu kurgu ilahi ve dünyevi
ayr›m›ndan daha öznel de¤ildir ve belki
de uygulamada bunu ortaya ç›karmak
daha kolay olabilir. Yukar›da bahsedilen
ö¤e ve tabular›n d›ﬂ›nda, baz› dillerde
gerçekçi nesir anlat› ile kurmacay› birbirinden ay›ran farkl› terimler vard›r. Maalesef bu terimler, istenildi¤i kadar yayg›n olarak kullan›lamamaktad›r.
Anlat› tiplerini d›ﬂardan belirlemeye veya “Tarihi-Co¤rafi Yöntemi” anlat›
tipleri üzerinde uygulamaya çal›ﬂan
halk bilimciler bu ayr›mlar› ilgisiz bulabilir, çünkü ayr›mc› ve tarihsel çal›ﬂmalar için nesir anlat›lar bir bütün olarak
düﬂünülmelidir. Fakat, nesir anlat›lar›n
do¤as›n› ve insano¤lunun yaﬂam›ndaki
rolünü anlamak için bu ayr›mlar önemlidir. Görüldü¤ü üzere, mit, efsane ve masallar yer, zaman, karakterler ve en
önemlisi de kendileriyle özdeﬂleﬂmiﬂ
inanç ve tav›r bak›m›ndan birbirinden
ayr›l›r. Buna ek olarak farkl› sosyal ortamlarda ortaya ç›km›ﬂ, günün veya y›l›n farkl› zamanlar›nda ve farkl› koﬂullarda anlat›lmalar› da söz konusudur.
De¤iﬂme oranlar›nda ve yay›ld›klar› durumda anlat›c›ya verilen yarat›c› özgür-
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lü¤ün derecesine göre de farkl›l›k gösterebilirler. Baﬂlang›ç ve bitiﬂ bölümlerinin varl›¤› veya yoklu¤u, üslûp fakl›l›¤›,
sunumu, anlat›c›n›n kimli¤i ve dinleyicisinin birli¤i, izleyicisinin kat›l›m› ve derecesi ve kiﬂisel sahiplenme faktörüne
göre de birbirinden ayr›labilirler. Grimm
Kardeﬂlerden bu yana Avrupal› halk bilimcilerin bu üç kategori aras›ndaki ayr›mlar üzerinde düﬂünmesi bunlar›n sadece biçimsel-antropolojik yaklaﬂ›m için
önemli olmad›¤›n›n aç›k bir kan›t›d›r.
Sihir, bilim ve din görüﬂlerinde tutarl› olan Frazer, mitleri sahte bilim, efsaneleri ise sahte tarih olarak ele al›r.
‹nançlar›, kesin amaçlar için, bilimsel
olarak gerçek veya sahte diye ay›rmak
tabii ki geçerli ve önemlidir; ama bu ayr›m yap›ld›¤›nda mit ve efsanenin tan›m› için böylesi bir ölçüt sadece kafa kar›ﬂt›racakt›r. Bu üç nesir anlat› biçiminin de gerçek olmas› gerekmiyor, en
az›ndan baz› masallar bunun d›ﬂ›nda kalabilir. Dahas›, “Bu sadece bir mit” ya da
“Bu sadece bir masal ” gibi do¤ru olmayan, uygunsuz popüler kullan›m yaklaﬂ›m›n›n önemsenmesini sa¤l›yor. Bu düﬂüncenin aﬂ›r› bir anlat›m› “Ondördüncü
Rhodes-Livingstone Enstitüsü, Sosyal
Araﬂt›rmalar Konferans›”n›n tutanaklar›nda, mitlerin; gerçekli¤i kan›tlanamayan inançlara eﬂit say›ld›¤› “Modern Afrika’da Mit” (1960) baﬂl›¤› alt›nda görülebilir. Yüzy›l› aﬂk›n bir süredir, halk bilimcilerin göreneklerinde mitler, sadece
basit inançlar de¤il, nesir anlat›lard›r.
Yay›lma yoluyla bir toplumdan di¤erine geçerken bir mit veya efsane inan›lmadan kabul edilebilir; bunun sonucu
olarak da bu tür anlat›lar›n ait oldu¤u
toplumdan al›n›rken, masala veya bir
masal›n efsane ya da mite dönüﬂmesi de
söz konusudur. Güçlü bir ﬂekilde muhtemeldir ki, ayn› anlat› türü bir toplumda
masal olarak kabul edilirken, di¤er bir
toplumda efsane ve baﬂka bir toplumda
da mit olarak kabul görebilir. Ayr›ca za-
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man içerisinde bir toplumun üyelerinden mitlere inananlar›n say›s› gün geçtikçe azalabilir ve özellikle ani kültürel
de¤iﬂim döneminde tüm inanç sistemi ve
ona ba¤l› olan mitler itibardan düﬂebilir.
Kültürel izolasyonun bulundu¤u yerlerde bile, geleneksel inanç sistemini kabul
etmeyen baz› ﬂüpheciler bulunabilir.
Bununla beraber, bir toplumun ço¤unlu¤unun neyin do¤ru oldu¤una inand›¤›n› bilmek oldukça önemlidir. Çünkü,
insanlar do¤ru oldu¤unu düﬂündükleri
ﬂeye olan inan›ﬂlar›na ba¤l› olarak hareket ederler. Belirli anlat›lar›n önceden
mit veya efsane oldu¤unu ve hangi anlatmalar›n itibar kazan›p hangilerinin
kaybettiklerini de bilmek kayda de¤er
bir unsurdur. Buna ek olarak, birçok toplumda onlar›n gerçek mi, yoksa kurgu
mu oldu¤una ba¤l› olarak da nesir anlat›lar aras›nda ayr›mlar yap›lmaktad›r.
Belirli bir olay örgüsü veya anlat›
ﬂeklinin bir toplumda mit, di¤er bir toplumda masal olarak adland›r›lmas› hakk›nda Boas ﬂöyle der: “Mit ve masal aras›nda kesin bir çizgi çizmek mümkün de¤ildir.”9 Buradaki içeri¤imize uymayan
meﬂhur, ancak bazen de yanl›ﬂ anlaﬂ›lan
bu ifade, bu terimleri aç›klamaya yönelik olan çabalar› y›ld›rm›ﬂ olabilir. Ancak, e¤er metnin ilgili k›sm› dikkatle
okunursa Boas’›n mit ve masal›n ay›rt
edilmesinin imkans›z oldu¤unu söylemedi¤i, sadece belirli bir anlat› türünü mit
veya masal olarak s›n›fland›rma çabalar›na karﬂ› ç›kt›¤› görülür. Ayr›ca mitin
aç›klay›c› unsurlar ve bir do¤a üstü olgu
oldu¤u veya hayvanlar›n ve bitkilerin kiﬂiselleﬂtirilmesi ve bir do¤al olgu ﬂeklinde adland›r›lmas› çabalar›na da karﬂ› ç›kar, çünkü bunlar baﬂka tür nesir yaratmalar için de söylenebilirler. Tüm bu
karﬂ› ç›k›ﬂlar› kabul ediyor ve onayl›yorum.
Herkesin kabul etti¤i gibi, Boas daha önceki yarg›lar›nda bu s›n›fland›rma
kurallar›ndan birine s›k› s›k›ya ba¤l›l›-
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¤›n “birbirine genetik olarak ba¤l› olan
anlatmalar›n birinin mit, di¤erinin de
masal olarak adland›r›lmas›na sebep oldu¤unu” söyler ve ekler: “ve bu gereksiz
zorluklar›n ç›kar›lmas›n› söylemeden devam eder gider.”10 Sonradan Boas’›n da
muhtemelen kabul etti¤i gibi -çünkü
1938’deki ifadelerinde art›k bu karﬂ› koyuﬂlar› yoktur- mit ile masal birlikte nesir anlat›lar veya “masal” adlar› alt›nda
düﬂünüldükleri sürece bu zorluklar elbette ortaya ç›kmayacakt›r. Boas daha
önceki ifadelerinde genetik olarak birbirine ba¤l› olan anlat› türlerini birbirinden ay›rmaya yönelik tan›mlar önermek
için giriﬂimde bulunmuﬂtur. Boas; K›z›lderililer’in verdi¤i tan›ma ba¤l› kalmay›
önerir:
K›z›lderililerin zihninde, iki anlat›
aras›ndaki fark, hemen her zaman belirgin bir ﬂekilde yer almaktad›r. Birinci s›n›f anlat› türü insano¤lunun sanatlara ve
gelene¤e günümüzde oldu¤u ﬂekliyle sahip olmad›¤› ve dünyan›n henüz günümüz ﬂeklini almad›¤› düﬂünülen zamanda meydana gelen olaylarla ilgilidir. ‹kinci s›n›f ise, günümüz anlat›lar›n› içerir.
Di¤er bir deyiﬂle, birinci gruba ait olan
anlat›lar mit, ikinci gruba ait olan anlat›lar ise, tarih olarak düﬂünülmektedir.11
Bu ayr›m burada mit ve efsane aras›nda yap›lan ayr›m› s›k› s›k›ya desteklemektedir. Boas “tamamen hayal ürünü
olan masallara” iﬂaret ederek “masallar›n modern roman türü edebiyat›n bir
benzeri olarak düﬂünülmesi gerekti¤ini”
söyler. Bu da K›z›lderililerin hayal ürünü anlat›lar›n›n oldu¤unu telkin eder.
Ancak Boas’›n tart›ﬂmas›nda, K›z›lderililerin gerçek ve hayal ürünü anlatmalar
aras›nda bir ayr›m yap›p yapmad›klar›
konusu aç›k de¤ildir. Ne var ki bu ayr›m,
Boas’›n mitleri, efsanelerden ay›rt edebilmek için önerdi¤ine benzer nedenlerle
hakl› ç›kar›labilir: Bu, dünyan›n birçok
yerinde, birçok insan›n zihninde aç›kça
belirledi¤i bir ﬂeydir.
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Trobriand Adalar›nda mitler, efsaneler ve masallar, burada öne sürülen
tan›mlarla karﬂ›laﬂt›r›labilecek ﬂekilde,
aç›kça ay›rt edilebilmektedir. Malinowski’nin bu konudaki meﬂhur ifadesi ﬂu ﬂekilde özetlenebilir:
1. Kukwanebu; hayal ürünü, bireye
özgü ve tiyatral anlat› esas›na ba¤l› “peri masal›” (masallar)d›r. Kas›m’da, hasat ve bal›k sezonlar› aras›nda hava karard›ktan sonra anlat›l›rlar. Belirli bir
sistem içinde yabani bir bitkiden söz ederek sona ererler ve bunlara çok ciddi olarak inan›lmasa da anlat›ld›klar›nda hasad›n verimi üzerine olumlu etkisinin
olaca¤›na dair belli-belirsiz bir inan›ﬂ
vard›r. Bu anlat›lar›n ana amac› e¤lendirmektir.
2. Libwogwo; bilgi içeren kavramsal
efsanelerdir. Bunlar›n do¤ru oldu¤una
ve önemli gerçek bilgiler içerdiklerine
inan›l›r. Bireye özgü de¤ildirler, kal›plaﬂm›ﬂ bir ﬂekilde anlat›lmazlar ve büyülü
bir etki içermezler. Bunlar›n ana amac›
bilgi sunmakt›r ve birileri baz› gerçekler
hakk›nda belirli bir araﬂt›rma yapmak
istedi¤inde y›l›n her günü ve günün her
an›nda anlat›labilirler, ancak ço¤unlukla ticari seyahatlerin yap›ld›¤› sezon boyunca anlat›l›rlar.
3. Liliu; sadece do¤ru olarak de¤il,
ayn› zamanda de¤erli ve kutsal kabul
edilen mitlerdir. Y›l boyunca farkl› zamanlarda sergilenen ayin ve törenler (ritüeller) için haz›rl›k yap›l›rken anlat›l›rlar. Bunlar›n ana iﬂlevleri, ayin ve törenlerin ilgili olduklar› hususlar›n nedenlerini hakl› göstermektir.12
Ayn› ﬂekilde; Kuzey Amerika’daki
Mandan, Hidatsa ve Arikara “anlat›mlar›n›, Malinowski’nin mit, efsane ve masal s›n›fland›rmas›na benzer ﬂekilde, üçe
ay›r›r.”13 Baz› anlat›lar›n s›n›fland›r›lmas› güçlü¤üne karﬂ›n, bu kategoriler
baﬂar›l› bir ﬂekilde Eskimo halk bilgisine
de uygulanabilmiﬂtir. Essene’ye göre:
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“Mitler ço¤unlukla, özellikle dinî
yan› a¤›r basan yo¤un duygu içerikli anlat›lar olarak s›n›fland›r›l›rlar. Mitler
ço¤unlukla mükemmel bir biçimde ezbere anlat›lmal›d›rlar. Bir önceki ay›r›mda
Lantis, ‘Ay Adam’ ve ‘Yaﬂl› Deniz Kad›n›’
hakk›nda önemli dini mitlerden söz eder.
Bir Eskimo, bu anlat›lar› mutlak do¤ru
olarak kabul eder. ‹nançla kabul gören
böylesi mitleri içermeyen, Eskimo dini
hakk›ndaki, hiçbir aç›klama tam de¤ildir.
Anlatmalar veya halk bilgisi yaratmalar› (yani sözlü halk anlatmalar›) s›k
s›k do¤a üstü unsurlar içerirken, dinleyicileri taraf›ndan hayal ürünü olarak kabul edilirler. Genel olarak masal anlat›c›s›n›n belirli s›n›rlar içinde de¤iﬂiklik
yapmas›na izin verilir. Masal anlat›c›s›na, anlatma s›ras›nda virtiyözlü¤ünü
gösterme ﬂans› veren masal›n kendisidir.
‹nsanlar›n belirli anlamlar yüklenmiﬂ tarihini anlatan üçüncü tip anlat›
ise efsanedir. Neredeyse çok az bir k›sm›
do¤ru olmas›na karﬂ›n, tamamen do¤ru
oldu¤una inan›l›r. Bazen usta etnografyac›lar bile efsanelerin akla yatk›nl›¤›
karﬂ›s›nda ve ayr›ca bunlar› usta bir anlat›c›n›n a¤z›ndan duyduklar›nda ﬂaﬂk›nl›¤a düﬂerler. Ne var ki, efsanelerin
dikkatle yap›lan analizi göstermektedir
ki, efsane içinde az oranda bulunan do¤ru unsurlar, yar› do¤ru ve tamamen uydurma unsurlarla kar›ﬂ›rlar.
Dünyadaki pek çok kültür içinde
,mitlerin, masallar›n ve efsanelerin oldukça aç›k bir ﬂekilde ayr›mlar› yap›labilir. Bu konudaki zorluklar, bir anlatman›n ikinci bir türün ve hatta her üç türün özelliklerini ayn› anda taﬂ›mas› durumunda ortaya ç›kmaktad›r. Ayr›ca, ayn› anlatma kutsal bir ortamda anlat›l›rken, ayn› zamanda kutsal olmayan bir
ortamda da anlat›labilir. Eskimo anlat›lar› s›n›fland›r›lmas› güç olan anlatmalard›r, ancak mümkün oldu¤u derecede
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yukar›da belirtilen terimler burada da
kullan›lacakt›r...14
Lantis’in, Essene’nin aç›klamalar›n› al›nt›layarak yapt›¤› yorumlar ﬂöyledir:
“Ninuvak edebiyat›nda Kuzgun ve
di¤er hayvanlarla ilgili anekdotlar hemen herkesçe masal olarak kabul edilirler. Bunlar gerçek olmayabilir, ama mistik de¤ildirler. Dinleyici, hayvan karakterlerin özelliklerini sorgulamadan kabul eder ve onun için bunlar çok aç›k ve
kesindir, ancak dinleyici kendisini onlarla eﬂleﬂtirerek veya onlardan ayr› tutarak karﬂ›s›nda aptal olarak lanse edilen
kiﬂiye gülerek e¤lenir. Gelenek ve göreneklere ald›r›ﬂ edilmemesinden zevk al›r.
Zekâ ve hayal prati¤inin aç›kça ortaya
konmas›nda zevk vard›r.
Ninuvak savaﬂ anlat›lar›nda do¤a
üstücülük yoktur ve bunlar aç›k bir ﬂekilde efsanedir. Görünüﬂe göre sembolizm
içermezler; bireyler ve köyler do¤rudan
do¤ruya resmedilmiﬂtir. Savaﬂ kahramanlar›n› aç›ktan benimsemek ve düﬂmanlar› ve kaybedenleri reddetme durumu dile getirilir. Ancak baﬂka bir unsur
daha vard›r: e¤lence yerine korku. Anlat›c› sonuç olarak ‘Biz Ninuvakl›lar, bu
insanlar›n elinden çok çektik’ der. Duygusal çekim çok kuvvetlidir, ancak yine
mistik de¤ildir.
Bu anlat›lar›n bir ço¤u mit olarak
s›n›fland›r›labilir. Do¤a üstü ve mistik
unsurlarla ilgilidirler. ‹ki ana ruhsal durum varm›ﬂ gibi görünür: arzulamak, dilemek, s›k›nt› ve korku. Bilinçalt›na bakmak için en iyi yer buras›d›r. Mitler ‘dinî’
olmasalar dahi, dinî kavram ve inançlardan faydalan›rlar. Essene’nin ifadesi
belki ﬂu ﬂekilde hafifçe de¤iﬂtirilebilir:
mitlerin savaﬂ efsanelerinden daha güçlü, duygusal çekimi olmayabilir ancak
farkl› duygular› farkl› yollarla kullan›rlar.15
Bu iki ifade çok uzun bir ﬂekilde
al›nt›lanm›ﬂt›r, çünkü baz› Eskimo anla-
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t›lar›n›n s›n›fland›r›lma güçlü¤üne karﬂ›n, bunlar bu üç kategorinin yine de bir
ﬂekilde nas›l uyguland›¤›n› gösterir. ﬁuras› aç›kt›r ki, Eskimolar›n sadakatle
do¤ru oldu¤unu kabul ettikleri mitleri
ve tamam›n›n daima do¤ru oldu¤una
inan›lan “baz› anlamlar yüklenmiﬂ tarih”i anlatan efsaneleri vard›r. Eskimolar›n; mitleri, efsanelerden ay›r›p ay›rmad›klar› aç›k de¤ildir. Ancak, bunlar›
hayal ürünü olarak kabul ettikleri masallardan, kesinlikle, ay›rmaktad›rlar.
Ayn› ﬂekilde, Afrikal› Subiya ve Lozi kültürleri mitleri, efsanelerden ay›r›yor veya ay›rm›yor olabilir. Ancak bunlar›n ikisini hayal ürünü anlat›lardan ayr›
tutmaktad›rlar. Jacottet, onlar›n öykülerini contes (masal) ve légendes religieuses veya insan›n kökeni ve tanr›lar hakk›ndaki mitleri de kapsayan, légendes olmak üzere ikiye ay›r›r. Mitler ve efsaneler insanlar›n inand›klar› veya en az›ndan yak›n zamana kadar inand›klar›
olaylarla ilgilidirler; anlat›c›n›n kafas›nda bunlar gerçekte uzak geçmiﬂe ait bir
zamanda meydana gelmiﬂ ﬂeylerdir. Bunun aksine “cente” veya masal, anlat›ld›klar› çevre dahilinde tamamen hayal
ürünü kabul edilirler.16
Öte yandan baz› toplumlarda gerçek ve hayal ürünü olmak üzere sadece
iki nesir anlat› türü mevcuttur. Yine burada da masallar, aç›k bir ﬂekilde hayal
ürünü olarak görülmekte, mit ve efsaneler ise, görünürde tek bir baﬂl›k alt›nda
“mit-efsane” (myth-legend) olarak toplanmaktad›r. Bu durum; Pasifik’in Ponapeliler ve Havaililer, Kuzey Amerika’n›n
Dakota ve Kiowal›lar ve Bat› Afrikal›
Fulani (Fulakunda), Efik, Yoruba, Ibo ve
Fonlar (Dahomal›lar) için geçerlidir. Ayr›ca Eskimo, Subiya, Lozi, Kimbundu,
Afrika Ashantileri ve Filipinlerin Ifugao
kültürleri için de geçerli olabilir.
Ponapeliler kurmaca anlat›lar›n›,
adalar›n›n yarad›l›ﬂ› ve yerleﬂimi, klan-
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lar›n›n totemik kökleri, bitki ürünlerinin
hayatlar›na kat›lmas›yla, faydal› zanaat
dallar›yla, Naniwei’deki etkileyici taﬂ
harabelerin sihirli yarad›l›ﬂ›yla ve tek
bir kral›n nas›l olup da bir zamanlar
tüm adaya hükmetti¤iyle ilgili mit-efsanelerden (pathapath) ayr› tutarlar. Ponapelilerin mit-efsaneleri gizlidir; bunlar hakk›nda uzmanlaﬂm›ﬂ kiﬂiler bu efsanelerin sahibidir ve yatak odas› mahremiyetinde, aile yatmaya gittikten sonra baba taraf›ndan o¤ula ö¤retilir.
Hawaililer, kaao terimini kurmaca
anlat›, ya da hayal gücünün önemli rol
oynad›¤›, tarihi bir karakter hakk›ndaki
anlat› moolelar›n›n tarihi olaylar› takip
etmesi beklenen bir anlat› için kullan›rlar. Tanr›lar› hakk›ndaki anlatmalar
moolelolard›r. Dünyevi anlat›lardan
isimle de¤il, anlat›m tarz›yla ayr›l›rlar.
Kutsal anlat›lar sadece gün içinde anlat›l›r ve dinleyenler anlat›c›n›n önünde
durmamal›d›r; böyle yapmak, tanr›lara
karﬂ› önemli derecede sayg›s›zl›k anlam›na gelir. Anekdot ﬂeklindeki masallar (
ör. efsane), yerel efsane ya da aile anlatmas› da moolelo türü alt›nda s›n›fland›r›l›r.17
Kuzey Amerika’da Dakotalar “iki
s›n›f hikâye ayr›m› yaparlar; gerçek ve
yalan. Di¤er K›z›lderili kabileleri buna
bir ﬂekilde benzeyen bir s›n›flama yaparlar.”18 Kiowa mit-efsaneleri ya da ‘gerçek
hikâyeleri’ aras›nda Pleiadeslerin kökleriyle, Buffalo Yaﬂl› Kad›nla, k›rm›z› At
ya da Siklonla ve dinsel törenlerin yan›
s›ra tarih öncesi avlanma, bask›n, savaﬂ
ve di¤er kabilelerle birleﬂmelerle ilgili
anlatmalar bulunur. Ayr› Çocuklar Kiowa hikâyesi, “yalan ya da ﬂaka hikâyesi olan pulheitekya’dan farkl› olarak, Kiowalar›n de¤erlendirmesiyle ﬂüphesiz bir
mit ya da dini bir anlat› veya gerçek bir
hikâyedir.”19
Fulaniler iki çeﬂit nesir anlat› ayr›m› yaparlar; mit-efsane (tindol, ço¤ulu
tinndi) ve masal (tallol, ço¤ulu tali)
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Bizim efsanelerimizle pek az ba¤daﬂan tindi, Fulakundalar taraf›ndan eski
ça¤larda geçen maceralar›n hesaplar›
olarak düﬂünülür. Hangisinin sadece
kurmaca olup, olmad›¤›n›n bilinmemesiyle ilgili olarak, Tali’ye göre daha yüksek bir gerçeklik oran› gerektirir. Tali ve
deddi (esrarl› anlat›lar) geceleri anlat›l›r. Bunlar› gündüz anlatmak, anne, baba ya da kardeﬂ gibi, yak›n bir akrabay›
kaybetme riskine girmek demektir. Tindi
saate ba¤l› kalmaks›z›n anlat›labilir.20
Efikler kendilerine göre bir sözlü
anlat› s›n›fland›rmas›na sahiptir. Mitler,
efsaneler ve hikâyeler ‘inbuk’ ad› alt›nda
s›n›fland›r›l›rlar. ‘Nke’ terimi masallar›,
atasözlerini, cinaslar›, dil oyunlar›n› ve
bilmeceleri içine al›r. ‘Ata nke’; yani gerçek nke terimi, masallar› di¤er nke ﬂekillerinden ay›r›r. Mitler, efsaneler ve hikâyeler tarihsel olarak gerçek kabul edilirler ve Efiklerin yak›n tarihi, Efiklerin Leopar Toplumu’nu nas›l elde ettikleri, do¤a üstü güçlerin ölümlülerden intikam›,
büyü t›bb›n›n ve büyücülü¤ün etkileri ve
ünlü savaﬂ liderlerinin kahramanl›klar›
gibi konularla ilgilenirler.21
Yarubalar hikâyeleri iki gruba ay›r›rlar; masallar (alo) ve mitik efsaneler
(itan). Mit ve efsanelerden “tarih” olarak
bahsedilir ve tarihsel olarak gerçek olduklar› kabul edilir; yaﬂl›lar ciddi dinî ve
politik konular hakk›ndaki tart›ﬂmalarda, anlaﬂmazl›k noktalar›n› giderebilecekleri yerlerde bunlardan al›nt›lar yaparlar. Mit ve efsanelerin tersine, masallar gün içinde anlat›lmamal›d›r; aksi
taktirde anlat›c› kendisini kaybedebilir
ve buna karﬂ› geleneksel çareler bulunmaktad›r.22 Amerika Birleﬂik Devletlerindeki bir Ibo ö¤rencisine göre Ibolar da
masallar›n› (iro), mit ve efsanelerden
(ita) ay›rmaktad›rlar.
Dahomey Fonlar› da ayn› iki kategoriyi kabul etmiﬂlerdir. Tanr›lar›n hikâyelerini ve insanlar› dünyaya yerleﬂtir-
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melerini, savaﬂ hesaplar›n› ve iktidardaki hanedanlar›n etki ve baﬂar›lar›n› konu alan mit-efsaneler gerçek olarak kabul edilir. Masallar (heho), hiçbir zaman
varolmayan ve insanlar›n uydurmalar›
olan ﬂeylerden bahseder. “Önemli olan,
Dahomean’›n soyutlamalar›n› isimlendirdi¤i ve ay›rd›¤› kategorileri tan›mlamak için kelimeler bulunmas›d›r. Anlat›m s›n›fland›rmalar›nda iki genel kategori tan›mlar; tam anlam›yla çok eski hikâye demek olan ve tarih, gelenek, geleneksel tarih ya da eski bilgi olarak farkl› ﬂekillerde çevirdikleri ‘hwenoho’ ve ‘heho’, yani hikâye (baﬂka bir ifadeyle masal). Bu, daha genç hikâye anlat›c›lar›n›n kabul etti¤i bir ayr›md›r.”23
Herskovitler, Esseneler ve di¤erleri
gibi, bu kategorileri belirli anlat›lara uygulaman›n güçlü¤ü hakk›nda yorumlar
yapm›ﬂlard›r: “Anlat›lar, iki ana bölümde bile üst üste binmektedir ve Dahomeanlar, baz› anlat›lar›n hangi türe ait olduklar›n› söylemeleri istendi¤inde kategori ba¤lam›nda bir cevap vermekte güçlük çekerler. Bu, özellikle hehonun fabl
ya da masal olarak anlat›lacak türde oldu¤unda geçerlidir. Gerçekten de masal,
bir bilge taraf›ndan atasözü grubunda
yer alacak ﬂekilde isimlendirilmiﬂtir.”24
Bununla birlikte, gerçeklere dayanan ve
kurmaca anlat›lar pek çok toplumda ayr› kategoriler olarak kabul edilirler ve
dikkat çekildi¤i üzere, daha genç Dahomeanl› hikâye anlat›c›lar› bile aralar›ndaki ayr›m›n fark›na varmaktad›rlar.
Bat› Afrika hakk›nda genel olarak
Berry ﬂöyle der :
“Nesir anlat›lar, tüm Bat› Afrika insanlar›n›n kültürel geleneklerinin parças›d›r. ‹lk ve genel olarak geçerli ay›r›m
kurmaca ya da kurmaca olmayan anlat›lar aras›nda görünmektedir. Kurmaca
olmayan anlat›lar baﬂl›¤› alt›nda, mitler,
efsaneler ve kronikler olarak farkl› ﬂekillerde tan›mlanan tarzlar›n bulundu¤u-
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nu varsay›yorum. Bunlar kurmaca anlat›lardan, gerçek olarak kabullenilmeleri
ba¤lam›nda farkl›laﬂ›r. En az›ndan etnografik aç›dan, bunlar tarihtir. Tanr›lar›n, do¤al olaylar›n köklerinin mitleri, liderlik hikâyeleri tüm Bat› Afrika’da özel
öneme sahiptir ve bu kapsamda çok fazla mitoloji kaydedilmiﬂtir. Ailelerin ya da
klanlar›n köklerini anlatan ve atalar›n
yaﬂam tarzlar›ndaki kutsal törenleri ve
tabular› aç›klayan efsaneler de, hemen
hemen mitolojiler kadar iyi belgelenmiﬂtir. Bu, sadece grup içi bilgilendirme
amac›yla anlat›l›p d›ﬂar›dan kimseye
anlat›lmamalar› aç›s›ndan anlaﬂ›labilir.
Kurmaca malzeme; as›l ciddi anlat›lar,
ahlâkî hikâyeler, mizahî hile hikâyeleri
ve genel olarak, temeli itibariyle toplu
halde yaﬂayan gruplar içinde geliﬂen hikâyelerde bulunur.25
Mikronezya’n›n Marshall Adalar›nda farkl› bir görünüm vard›r; Davenport,
burada beﬂ farkl› türde nesir anlat› oldu¤unu rapor etmektedir. ‹nceleme sonucu, bunlardan üçü, Marshall›lar›n inançlar›n›n de¤iﬂim sürecinde olmas›na ve
bu türlerden hiç birinin kurmaca ismiyle tan›mlanmamas›na ra¤men, mit-efsane kategorileri olarak görünmektedir.
Davenport’un tespit etmiﬂ oldu¤u mitler
(bwebwenato) aç›k olarak mit-efsanelerdir. Bu nesir anlat›lar “geleneksel tarih,
ﬂecere ve çeﬂitli ﬂekillerdeki aç›klamal›
masal konular›n› içerirler. Mitler genellikle gerçek olarak kabul edilirler, fakat
bugünkü k›s›mlar›, özellikle eski ve yar›
tanr›lardan bahsedenler, mit olarak de¤erlendirilmeyebilir.” “Edao anlat›lar›”
(bwebwenato edao) Edao hakk›ndaki mizahî mit-efsaneler dairesidir ve Maui ve
di¤er aldatma anlat›lar›n›n yerel eﬂde¤eridir. “Yapt›klar› imkans›z olarak görünse de, insanlar, bir zamanlar adalarda
yaﬂam›ﬂ Edao ad›nda bir adam›n varl›¤›na inanmaktad›rlar... Anlat›lardaki ve
hatta içeriklerindeki inanç unsuru, onla-
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r› modern mitlerden baz›lar›yla ba¤daﬂt›rmaktad›r.” “Modern mitler (bwebwenato i mol )” tan›nm›ﬂ kiﬂiler hakk›nda
mizahî anekdotlard›r. “Bunlar günümüzün gerçeklik olgusuna sahip anlat›lar›d›r. Çünkü onlar›n do¤ruluklar›ndan
kuﬂku duyulmaz ve insanlar, onlar›, di¤er anlat› çeﬂitleriyle ayn› s›n›fa sokmad›¤›ndan, anlaﬂ›lmalar› zordur.”26
Daha önce “mit-efsane olan (bwebwenato), yar› peri masal›- yar› mit (inonbwebwenato)” masald›r (inon). Kültürel
de¤iﬂim içinde bu anlat›lar masal haline
gelmiﬂtir ve art›k genel olarak onlar inan›l›rl›klar›n› kaybetmiﬂtir ve bu nedenle
kurmaca olduklar›n› belirten bir isimle
tan›t›lmalar› gerekmektedir. “Bütün bu
anlatma kategorileri içinde en kötü tan›mlanan, peri masallar› ﬂeklinde anlat›lan ve baz› insanlar›n hala baz› k›s›mlar›na inand›klar› ya da sayg› gösterdikleri ve di¤er peri masallar›yla ayn› olduklar›n› söylemek istemedikleri peri
masallar›d›r ( baﬂka bir ifadeyle masallard›r). Hangi anlatmalar›n bu baﬂl›k
alt›nda s›n›fland›r›lmas› gerekti¤i köyden köye ve adadan adaya önemli oranda de¤iﬂir.” “Peri masal› (inon)” masald›r
ve aç›kça kurmaca olarak kabul edilir.
“Her zaman ‘kiniwatne’ kelimesiyle baﬂlar ki, bu kelime, belirli bir kelime ifade
etmeksizin ‘bu bir peri masal›d›r’ der.
‘Uzun zaman önce olmuﬂ ya da olmam›ﬂ
olabilir. Fazla ciddiye al›nmamal›d›r;
Her zaman mant›kl› olmas› gerekmez.’
Günlük bir konuﬂma s›ras›nda, uydurma bir olay› abartan ya da abart›yla anlatan bir insan peri masallar› anlatmakla suçlan›r.” Masallar; anlat›c› ve dinleyicilerin kafalar›n›n “bir davul gibi ﬂiﬂmemesi için” kesinlikle gün içinde anlat›lmamal›d›r.26
Gerçek ve kurmaca anlat›lar aras›ndaki ayr›m, Filipinlerdeki Ifugao ve
Afrika’daki Kimbundu ve Ashantiler taraf›ndan da kabullenilir, fakat anlat›lan
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mit ve efsanelerin birbirinden ayr›l›p ayr›lmad›¤› belirtilmemektedir. Buna göre,
Ifugaolar›n efsanelerinin olup olmad›¤›
ya da Kimbundular›n mitlerinin olup olmad›¤› ya da Rattrayalar›n tarihsel mit
dediklerinin mit mi efsane mi oldu¤u
belli de¤ildir. Burada tekrar, gerçek kabul edilen bütün anlat›lar mit-efsane
olabilir.
“Mit ve masal aras›ndaki ay›r›m,
Ifuagolar›n zihninde her zaman aç›kt›r.
San›r›m hepsi dinsel olarak kullan›lmaktad›r; kültürün altyap›s›, oluﬂumu
ve bak›ﬂ aç›s› hakk›ndad›rlar. Ciddiye
al›n›rlar; hiç bir zaman mitler gibi, sapt›rmayla ba¤daﬂt›r›lmazlar. Masal ﬂekilleri bulunan sadece iki mit buldum. Bu
örneklerde masal ﬂekilleri pek ciddiye
al›nm›yor, gerçek anlat›n›n mit oldu¤una
inan›l›yor. Ifugaolar›n zihninde; dünyan›n ﬂimdiki ﬂekline henüz ulaﬂmad›¤› ve
insano¤lunun günümüze ait tüm yol,
yordam ve geleneklere sahip olmad›¤› bir
zamanda meydana gelen olaylar›n mitlerde ifade edildi¤ini ve Boas’›n Amerikan K›z›lderililerinin zihninde hep varoldu¤unu iddia etti¤i ay›r›m›n mevcut
oldu¤unu söylemekte tereddüt ediyorum.
Di¤er grup (masallar) (baﬂka bir ifadeyle
Efsaneler) modern zaman›m›z›n anlatmalar›n› içermektedir. Bundan sonra
Ifugaolar›n, mitleri dinsel törenlerde
kullan›ﬂ tarzlar› ad›na, sürekli olarak
bugünden geçmiﬂe döndükleri , bazen de
ikisini kar›ﬂt›rd›klar› görülecektir. Mitleri güven ve iﬂlev kriterlerine göre tan›ml›yorum. Bir mit en az›ndan çok fazla deneyimi olmayanlar taraf›ndan inan›lan,
kültürün alt yap›s›na ve dünya kavram›na girip bunu cesaretlendiren bir anlat›md›r. Mitler; en az önem taﬂ›d›¤›na inan›lan hemen hemen tüm Ifugo dinsel törenlerine bile girer. Mitin kendisine uwa
ya da abuwab, (Kankanaice’de susuwa)
anlat›lmas›na da bukad denir.”27
Angola’daki Kimbundular da ger-
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çek ve kurmaca anlat›lar› ay›r›rlar, fakat
Chatelain’in sundu¤u deliller, onlar›n
mitleri olmad›¤›na iﬂaret etmektedir. Bu
do¤ruysa, dikkate de¤er bir gerçek olabilir ve Kimbundu kategorilerinin Afrika
sözlü halk anlat›lar›na uygulanabilirlik
seviyesinin, Chatelain’in düﬂündü¤ünden, daha az oldu¤unu gösterir. Chatelain’e göre; Kimbundular nesir anlat›lar›
üç gruba ay›rmaktad›rlar: Masallar ve
iki tür efsane. Efsane s›n›flar›ndan biri
(maka) “anekdot dedi¤imiz gerçek anlat›lardan ya da daha ziyade gerçek olduklar› yayg›n olarak benimsenmiﬂ anlat›lardan oluﬂur.” Bu anlat›lar e¤lendiricidir, fakat bilgilendirici olmalar› amaçlan›r. “Bu anlat›lar›n didaktik e¤ilimleri
hiçbir ﬂekilde teknik de¤ildir, ama esas
olarak sosyaldir. Bir hususu nas›l yapmak gerekti¤ini de¤il, bir hususta nas›l
davranmak ve nas›l yaﬂamak gerekti¤ini
ö¤retirler.” Di¤er s›n›f efsaneler (‘ma-lunda’ ya da ‘mi-sendu’) tarihsel anlat›mlard›r. “Bunlar kabile ve ulusun; kökleri,
oluﬂumlar› ve geliﬂimleriyle, ba¤l› bulunduklar› politik birim liderlerini ya da
yaﬂl›lar taraf›ndan dikkatli bir ﬂekilde
korunup, saklanan kroniklerdir. Ma-lundalar genellikle devlet s›rr› olarak kabul
edilir ve alt tabakadakiler hükmeden s›n›f›n kutsal hazinesinden sadece bir kaç
küçük parça al›rlar.” Buna k›yasla masallar(mi-soso) “tüm geleneksel kurmaca
anlat›lardan, ya da, daha ziyade, yerlilerin zihinlerini kurmaca olarak etkileyen
anlat›lardan oluﬂur. Bu anlat›lar›n
amaçlar› bilgilendirmekten çok, e¤lendirmektir. Her zaman özel bir kal›pla
baﬂlar ve biterler.”28
Ashanti Ghana’n›n yaz›l›ﬂ› hakk›nda Battray ﬂöyle der:
Bu ciltteki bütün anlat›lar Akan dilini konuﬂan Afrikal›lar taraf›ndan,
örümcek anlat› içinde geçse de geçmese
de “Anansesem” (Örümcek Hikayeleri)
baﬂl›¤› alt›nda s›n›fland›r›l›r. Bat› Afri-
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kal›lar›n zihninde, halk aras›nda görünüﬂte e¤lence için anlat›lan bütün bu tip
anlat›lar›n ve Avrupal›lar›n sözlü halk
anlat›lar› olarak nitelendirdi¤i, fakat Afrikal›lar taraf›ndan farkl› bir kategoriye
ait olarak görülen di¤er anlat›lardan kesin bir ayr›m vard›r. Tarihsel mit terimiyle -märchen’e benzemeyen- sadece kabilenin birkaç seçkin büyü¤ünün kutsal
ve korunan mülkü olan tarihsel mitleri
(mitler, efsaneler ya da mit-efsaneler)
kastediyorum. Bu tip mitler asl›nda “Eski Ahit”’in Afrika versiyonudur.
Bir masala baﬂlamadan önce kullan›lan Ashanti baﬂlay›ﬂ formülü “Demek
istemedi¤im, demek istedi¤imdir (anlatacaklar›m do¤rudur)” ifadesiyle anlat›c›
“söylemek istedi¤i ﬂeyin sadece inand›rmak oldu¤unu” ifade eder ve bitiﬂ formellerinden birinde ﬂöyle bir sonuca var›r: “Tatl› olsun olmas›n bu benim anlat›m; baz›lar›n›z gerçek olarak alg›layabilir ve kalanlar da beni anlatt›¤›m için
övebilirler.”29
Bu kategorilerin uygulanmas›n›n
en zor oldu¤u haller sorgulayan›n inanç
meselesini göz önünde bulundurmad›¤›
ya da dikkate almad›¤› durumlard›r; fakat bu soruya verilecek cevap hangi tan›mlar kabul edilmiﬂ olursa olsun önem
arz eder. Radin’in söyledi¤ine göre Winnebagolar›n farkl› iki nesir anlat› tarzlar› vard›r. “Birincisi olan waika’da sanatç›lar daima ilahi kaynakl›d›r, olay uzak
geçmiﬂte yer alan mistik bir devirde gerçekleﬂir ve sonu daima mutlu bir ﬂekilde
biter. ‹kinci tarz olan worak’da sanatç›lar insand›r, olay bir kimsenin haf›zas›nda gerçekleﬂir ve sonu de¤iﬂmez bir biçimde trajiktir.”30 Bu durumda, birinciyi
mit, ikinciyi ise efsane olarak düﬂünmek
e¤ilimine girilirse Winnebagolar›n masaldan yoksun oldu¤u kan›s›na var›labilir ama Radin; waikan›n bizim mit ve
märchen (masal) dedi¤imiz her ﬂeyi ifade etti¤ini belirtir ve worak›n ise, mit ve
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märchenlere dahil edebilece¤imiz baz›
anlat›m tarzlar›n› bar›nd›rd›¤›n› söyler.
Fakat ço¤unlu¤u bu kategoriden ay›rmal›y›z. E¤er, hangisi oldu¤u bilinmeden, her hangi bir masal kurmaca olarak
göz önüne al›nacaksa, waika ve worak›n
ne oldu¤u, woraklar›n ço¤unlu¤unun
hangi kategoriye ait oldu¤u ve Radin’in
märchen ile ne demek istedi¤i konular›nda ﬂüpheye düﬂeriz.
Lowie der ki:
“Karga masallar›n› s›n›fland›rmak
hiç de kolay de¤ildir. Yaﬂl› Adam Coyote
ve Yaﬂl› Kad›n’›n Torunu hakk›ndaki anlatmalardan oluﬂan gerçek mitler oldu¤u
gibi, aç›k bir biçimde, içinde bulundu¤umuz zamandan farkl› bir zamanda oluﬂan ﬂartlarla karﬂ›laﬂt›r›p do¤al bir fenomenin asl›n› ya da geliﬂtirilmiﬂ biçimini
muhasebe eden anlatmalar da vard›r.
Ama bunlar ve daha gerçekçi anlatmalar
aras›ndaki s›n›r, kiﬂisel olarak tan›d›¤›m
kimselerin tecrübe etti¤i vizyonlar›n raporlar› taraf›ndan ortaya konan ve on
y›l öncesine kadar hayat›n rutinine ait
olan, ola¤anüstü olaylar› kesin bir biçimde belirtmez. Ayr›ca, yerleﬂmiﬂ belli
geleneklerin kökeni göreceli olarak gerçekçi mahsul verebilir. Yerlilerin aç›kça
mitik ya da mitik olamayan kategorilere
daha fazla de¤er atfetmedikleri gibi.”31
Bu son cümle kutsall›k ve inanca
de¤il masal özelliklerine gönderme yapar ve Lowie bizi kurmaca anlat›lar›n
varl›¤› hakk›nda ﬂüpheye sürükler; bu
ifadenin aç›l›m› Boas’›n pozisyonunun
tekrar›d›r. Ölümünden sonra yay›mlanan bir makalesinde Lowie “Karga” hakk›ndaki nesir anlat›lardan “Mit ya da
masal –her zaman ay›rt etmek mümkün
de¤ildir- kurmaca türler olarak söz eder.
Ayr›ca her üç edebî etkiyi teyit etmek için
kiﬂisel maceralar›, konulu anlat›lar› ve
tarihi anlat›lar› bunlara dahil etmek gerekir.” Burada Lowie bilinçli olarak kurmaca terimini objektif bir kavram olarak
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kullan›yor ve mitlerin ve masallar›n
do¤ruluklar›na inan›l›p inan›lmad›¤› sorusunu cevaps›z b›rak›yor. “Kaç›n›lmaz
bir ﬂekilde çeﬂitli edebi kategoriler, tarzlar› bak›m›ndan birbirinden farkl›d›r ve
baz›lar› di¤erlerine göre akademik düﬂündeki yap›lara daha yak›nd›r. Mitler
bile ayn› biçimsel kal›plar kullanmazlar.
Aldatmaca masallar› genellikle ﬂöyle bir
ifade ile baﬂlar: ‘O yaﬂl› adam Coyote idi.
Dolaﬂ›yordu ve açt›.’ Kahramanl›k anlat›lar›nda bununla karﬂ›laﬂt›r›labilecek
ﬂeyler yoktur.”32 Aldat›c› karga masallar›
görünüﬂe göre mitlerden ve kahramanl›k anlat›lar›ndan (baﬂka bir ifadeyle efsanelerden) farkl›d›rlar; onlar aç›kça
belli olan farkl› bir efsane türü de¤ildir
ve geleneksel bir formülle baﬂlarlar. Fakat bu anlatmalar kurmaca m› kabul
edilmeli, yoksa gerçek mi?
Bu çeﬂit örnekler burada listelemek
için çok fazlad›r, ama bu konuda yorum
olarak kabul edilen Benedict’in sözleri
çok fazla al›nt›lanm›ﬂt›r: “Zuni’de anlat›lar aç›kça ay›rt edilebilir kategorilere
girmezler. Bu ciltte kulland›¤›m baﬂl›klar sadece at›fta bulunmay› kolaylaﬂt›rmak amac› taﬂ›r ve anlat›c›n›n edebi
özelliklerine çok fazla müdahalede bulunmad›m.”33 Ruth Benedict’in eserinin
“Zuni Mitolojisi” adl› baﬂl›¤›na bakarak,
onun efsane ve masallar› göz önünde bulundurmad›¤› ya da Zunilerin nesir anlat›lar›na ait bir “yerel kategoriye” sahip
olup olmad›¤› konusunda spekülasyon
yap›labilir. Yukar›daki ifadelerden ikincisi do¤ru olmasa bile, e¤er inanç konusu ve yukar›da bahsedilen di¤er özellikler hakk›nda bilgimiz olsa da, burada
bahsedilen üç analitik kavram›n faydal›
olmayaca¤› anlam›na gelmez. E¤er Zuni
anlat›lar› Wind River Shoshoni anlat›lar›na verilen önem ve dikkatin ayn›s› ile
incelenseydi, belki, uygulanabilirlikleri
belli olacakt›..
Wind River Shoshoni bütün nesir
anlat›lar› için tek bir terim kullan›r (na-
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reguyap) ve aralar›nda dilbilimsel, gerçe¤i baz al›p almad›klar› ya da mitik tarih öncesi ça¤lara veya tarihsel döneme
dayand›klar›na dair ayr›mlar yapmaz.
Bununla birlikte, Hultkrantz’›n, dinsel
nesir anlat›lar›na dair çok keskin analizinde belirtildi¤ine göre, onlar›n mitleri,
efsaneleri ve daha sonra edebiyat olarak
tan›nan peri masallar› vard›r. Dahas›,
Hultkrantz’›n bu formalara dair tan›mlamalar› aﬂa¤›da sunulanla paralellik
gösterir:
“Mitler benim anlad›¤›ma göre eylemleri günümüz dünyas› kuruldu¤u dönemde geçen tanr›lar›n ve ilahi varl›klar›n anlat›lar›d›r (prensipte bu eylemler
zamanla s›n›rl› de¤ildir). Mitler kendi
içlerinde daima kutsal olup bir inanç
maksad› güder. Efsane ise, insanlar›n,
tercihen kahramanlar›n ve onlar›n do¤a
üstü deneyimleri ile ilgilenir ve gerçek
bir tan›m olarak nazara al›n›r. Peri masallar› (märchen) yine çevreyi ve mitler
ile efsanelerin kiﬂilerini kullan›r ama bu
kiﬂilerin içinde yer ald›¤› ve do¤rusall›¤›na inan›lan dramatik olay burada yer
almaz. Do¤al olarak, kutsal olmay›p hali haz›rdaki ba¤lant› ile bir ilgisi olmayan märchenler de vard›r.”34
Kan›t›n tamamlanmam›ﬂl›¤›na ve
bu çeﬂitlemelerin yerli kategorilerinde
yer almas›na ra¤men, burada yer alan
mitin, efsanenin ve masal›n tan›m› analitik aç›dan faydal›d›r. ‹çlerinde farkl›
nesir anlat› bölümleri gözlemlenen toplumlar›n yaratmalar›na bile anlaml› bir
ﬂekilde uygulanabilirler. Trobriand Adas› halk› ve di¤erleri, mitleri, efsaneleri
ve masallar› burada tan›mlanan ﬂekilde
ay›rt ederken, Wind River Shoshoni kendilerininkini tek bir kategoride grupland›r›r ve Yarubalar ile di¤erleri, mit ve efsaneleri, masaldan ayr›lan bir tek kategoride s›n›fland›r›r. Shoshoni ve Yarubalar böyle yapmam›ﬂ olsa da, baz› belirli
analiz ve karﬂ›laﬂt›rma amaçlar› için
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farkl› türdeki Shoshoni masallar›n› ve
Yaruba mitleri ile efsaneleri birbirinden
ay›rmak gerekir.
Bu kategoriler sayesinde Hawaililerin nesir anlat›lar› için biri masal, di¤eri
mit-efsaneler (myth-legend) olmak üzere
kulland›klar› sadece iki terim olsa da,
mitler anlat›ld›klar› koﬂullardan dolay›,
efsanelerden ayr›labilir diyebiliriz. Ayr›ca ﬂunu da diyebiliriz ki, mit-efsane ve
masala ek olarak Marshall Adas› halk›,
bir zamanlar mit-efsane olan masallar,
hileli mit-efsaneler ve komik anekdotlar
için ayr› bir kategori oluﬂturmuﬂlard›r;
Kimbundular da benzer bir ﬂekilde
anekdotlar› di¤er efsanelerden ay›rm›ﬂt›r. E¤er do¤ru ise, Kimbundular›n mitleri yoktur ve Ojibwalar›n da –bildi¤im
kadar›yla nesir anlat›lar› olmad›¤› söylenen tek topluluk- masallar› yoktur.35
E¤er bu tan›mlar, okur-yazar olmayan toplumlar›n nesir anlat›lar›n› incelemede analitik olarak yararl› iseler, Avrupa ve Amerikan sözlü halk anlat›lar›na da anlaml› bir biçimde uygulanabilirler. Amerika’da mitler olmayabilir, fakat
masal ve efsaneler aç›kça ay›rt edilebilmektedir. Halpert “Abart›l› masallar›
‘lanet olas› yalanlar’ diyerek reddeden
kad›n hikâye anlat›c›lar› tan›d›m, fakat
bunlar bana hiç tereddüt etmeden do¤ru
olduklar›na inand›klar› efsaneler anlatt›lar.” der.36
Asl›nda bu nesir anlat›lar›n kategorileri Avrupa sözlü halk anlat› incelemelerinden elde edilmiﬂtir ve uzun zamand›r ö¤renciler taraf›ndan benzer terimlerle ay›rt edilmiﬂlerdir. Gerek terminoloji, gerekse tan›mlar farkl›l›k gösterse
de, ‹ngilizce’deki mit, efsane ve masal
kavramlar› Almanca’daki “Mythen”,
“Sagen” ve “märchen”le ve de Frans›zca’daki “Mythes”, “Traditions Popularies” ve “Contes Popularies” ile karﬂ›laﬂt›r›labilir.
1925’de Janet Bacon “mitlerin aç›klay›c› bir iﬂlevi vard›r.” demek sureti ile
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mitler, efsaneler ve masallar aras›nda
bir ayr›m yapm›ﬂt›r. Bacon’a göre; “Mitler; sebepleri tam olarak belli olmayan
birtak›m do¤al olgulara veya kayna¤›
unutulmuﬂ bir tak›m dinsel ayinlere dair bir aç›klama getirir.... Efsane ise gerçek insanlar›n kaderlerinde yaﬂanan gerçek geleneklerden veya gerçek mekânlarda yaﬂanan maceralardan oluﬂur. Masal
ise, inanca bir ça¤r›da bulunmaz ve tamam›yla hayal ürünüdür.37
Bacon’›n yapt›¤› ayr›mlar en az
onun kadar ünlü bir halk bilimci olan Sir
James Frazer’in 1921’de yapt›¤› tan›mlardan uyarlanm›ﬂt›r:
“Mit, efsane ve masallar aras›ndaki
ayr›mlar her zaman kolayca kavranamad›¤› ya da tam olarak gözlenemedi¤i için
bu terimlere uygulad›¤›m anlam› tan›mlamak iyi olabilir.”
Mit teriminden benim anlad›¤›m,
insan yaﬂam› ya da d›ﬂ dünya hakk›ndaki yanl›ﬂ aç›klamalar olgusudur. Bu
aç›klamalar durumlar›n sebepleriyle daha geliﬂmiﬂ bir bilgi düzeyinde ilgilenen
ve doyumu felsefe ve bilimde arayan içgüdüsel meraktan kaynaklan›r; fakat
cahilli¤in ve yanl›ﬂ anlaman›n üzerine
kurulu olan (içgüdüsel merak) her zaman yanl›ﬂt›r. Bu yüzden, e¤er do¤ru olsalard› mitler olarak sona ererlerdi. Mitlerin konular› insan›n zihninde kendisini gösteren nesneler, insan›n merak›n›
uyand›ran ve sebepleri ö¤renme iste¤i
do¤uran her ﬂey kadar say›s›zd›r. ‹nsanlar›n mitler sayesinde aç›klamaya çal›ﬂt›¤› daha geniﬂ sorular aras›nda dünyan›n ve insan›n kayna¤›, tanr›sal vücutlar›n belirgin hareketleri, mevsimlerin düzenli tekrar›, bitkilerin büyümesi ve çürümesi, ya¤mur ya¤mas›, ﬂimﬂek ve ›ﬂ›k
olgular›, tutulmalar ve depremler, ateﬂin
bulunmas›, faydal› sanatlar›n icad›, toplumlar›n baﬂlang›c›, ölümün gizemi vard›r. K›sacas›, mitlerin alan› dünya kadar
geniﬂtir, insan›n merak› ve cahilli¤i kadar kapsaml›d›r.
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Gerçek insanlar›n kaderlerini geçmiﬂle iliﬂkilendiren ya da sadece insanlar› de¤il gerçek mekânlarda meydana
gelmiﬂ olaylar› anlatan sözlü ya da yaz›l› efsaneler sayesinde gelenekleri anlad›m. Bu efsaneler gerçek ile yalan›n bir
kar›ﬂ›m›d›r; zaten tamamen gerçek olsalard› efsane de¤il, tarih olurlard›. Gerçek ile yalan›n oran› efsanesine göre de¤iﬂir; genellikle yalan, ayr›nt› ve de ola¤anüstü unsurlarda hakimdir, gerçi her
zaman geniﬂ yer de kapsamaz.
Masal terimiyle, bilinmeyen kiﬂiler
taraf›ndan uydurulmuﬂ, sözlü olarak kuﬂaktan kuﬂa¤a geçmiﬂ anlat›lar› kastettim. Bu anlat›lar her ne kadar gerçek
olaylar› anlatt›¤›n› iddia etseler de asl›nda tamamen hayal ürünüdür, dinleyeni
e¤lendirmek d›ﬂ›nda inand›rmak gibi bir
amaçlar› yoktur. K›sacas› bunlar tamamen uydurmad›r ve basittir, dinleyiciye
ö¤üt vermek, onu ahlakça yükseltmek
için de¤il, onu e¤lendirmek için oluﬂturulmuﬂlard›r; tamamen romans (aﬂk ve
macera dolu hikâye) alan›na aittirler….
Bu tan›mlar kabul edilirse mitin
kayna¤› ak›l, efsanenin haf›za, masal›n
da yarat›c›l›kt›r diyebiliriz ve bu ham
yarat›lar insan zihninin olgunlaﬂm›ﬂ üç
ürünü olan bilime, tarihe ve romansa
karﬂ›l›k gelir.
Fakat e¤itimli ve düﬂünen insanlar
net bir ﬂekilde mit, efsane ve masal› birbirinden ay›r›rken, bu çeﬂitli anlat›lar›n
aras›nda dolaﬂt›¤› ve entelektüel özlemlerini tatmin etti¤i insanlar taraf›ndan
her zaman kolayca ay›rt edilebilece¤ini
ummak yanl›ﬂ olur. Ço¤unlukla, belki
de, bu üç anlat› türü halk taraf›ndan tamamen do¤ru ya da en az›ndan muhtemel olarak kabul edilmiﬂtir.38
Her ne kadar Jane Harrison’›n dinsel eylemlerin sözlü izah›d›r ﬂeklinde
yapt›¤› mit tan›m›, burada sunulandan
farkl›ysa da, asl›nda anlat› olmayan (en
az›ndan ﬂimdilik) sözlü sanat türlerini
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içerir. O miti efsane ve masaldan çok
farkl› kabul eder. “Bu kolektif onay ve
ciddi amaç, miti benzeri tarihsel anlat›lardan (baﬂka bir söyleyiﬂle efsaneden) ve
sadece ‘conte’ ya da peri masal›ndan
(baﬂka bir ifadeyle masaldan) ay›ran
özelliktir.”39
1908’de Gomme bu üç terimin tan›mlar›n› sunmuﬂtur:
“‹lk olarak tan›mlar gereklidir. ﬁimdiye kadar söylenenlere dikkatle yaklaﬂmak, gelene¤in bu üç ayr› s›n›f› içerdi¤ini ortaya ç›karacakt›r ve ben bu s›n›flar›n tan›m›n› ﬂu an kullan›mda olan terimlerin kesin uygulamalar›yla yapmay›
öneriyorum. Mit, insan düﬂüncesinin en
ilkel seviyesine aittir ve baz› do¤a olgular›n›n, insan›n kayna¤›ndaki baz› unutulmuﬂ ya da bilinmeyen unsurlar›n, etkisi süren baz› olaylar›n kabul edilebilir
aç›klamas›d›r; masal daha geliﬂmiﬂ bir
dönemin kültürel çevreleri aras›nda korunmuﬂ kal›nt›s›d›r ve ilkel zamanlar›n
olaylar› ve düﬂünceleriyle, e¤itilmemiﬂ
insan›n yaﬂam dilimleri ve deneyimleriyle ilgilenir; efsane tarihî bir ﬂahsiyete, yere ya da olaya aittir. Bunlar yeni tan›mlard›r ve kullan›lan terimlere bir nevi kesinlik katmas› amac›yla ileri sürülür.
Bütün bu terimler –mit, masal ve efsanebugün kesin ay›r›mlar yap›lmadan kullan›lmaktad›r. Bu birbirinden farkl› üç
terimin sahip oldu¤u konum bir bütün
oluﬂturur ve bu bütünlük tam bir kullan›ma sokulmal›d›r, ancak bu da her terimin gerçek anlam› üzerinde uzlaﬂma
sa¤lanmadan yap›lamaz.”40
Bir kültürel evrimci olarak Gomme
halk masallar›n›n mitlerden geldi¤ini,
fakat masallar›n kutsal olmad›¤›n› ve
onlara inan›lmad›¤›n› anlam›ﬂt›r.
“Bu peri masal› ya da çocuk anlat›s›na dönüﬂmüﬂtür. Bu, yetiﬂkin insanlara anlat›lmaktad›r ve inan›lan olarak
de¤il, ama bir zamanlar inan›lanlar olarak, yetiﬂkinlere de¤il, ﬂimdi çocuklara
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anlat›l›yor, bilinmeyene tap›nanlara de¤il, aﬂk hikâyesi sevenlere anlat›l›yor;
ﬂimdi anneler ve nineler taraf›ndan anlat›l›yor, filozoflar ya da rahipler taraf›ndan de¤il; büyük merak›n sessiz kutsall›¤›nda de¤il, ev hayat›n›n toplant› mekanlar›nda ya da çocuk odas›nda anlat›l›yor.”41
Daha önce, 1904’te, Bethe bir dizi
konferans vermiﬂ ve daha sonra bu üç
türün, ‘hikâyenin’ alt türleri oldu¤unu
iddia etti¤i “Märchen, Sage, Mythus” adl› kitab›n› yay›mlam›ﬂt›r:
“Mythus, Sage, Märchen akademik
kavramlard›r. Biri Yunanca, ikisi Almanca olan bu üç terim de ayn› anlama
gelir, Erzählung’dan farkl› de¤illerdir.
Märchen kelimesi ﬂimdiki anlam›na 18.
yüzy›l›n sonunda sahip olmuﬂtur ve ‘Do¤ulu Märchen’ olarak bilinmeye baﬂlam›ﬂt›r. Fakat bu üç kavram›n oluﬂturuldu¤u dönem sadece yaklaﬂ›k bir yüzy›l
öncesine dayan›r ve bu kelimeler, sonuç
olarak, ﬂu anlamlara sahip olmaya zorlanm›ﬂlard›r: ‘Mythus’ tanr›lar›n hikâyeleri ‘Gottersagen’ , ‘Sage’ belirli kiﬂilerle,
mekânlarla ve geleneklerle ilgili anlat›lar ve ‘Märchen’ de verimli ba¤lant›s›z
hikâyelerdir.”42
Daha sonra bu çal›ﬂmada Bethe bu
üç kavramla ilgili kendi ay›r›m›n› sunar:
“Mythus, Sage, ve Märchen özde ve
amaçta birbirinden farkl›l›k gösterirler.
Mythus ilkel felsefedir, düﬂüncenin en
basit sezgisel formudur, dünyay› anlaman›n, yaﬂam›, ölümü, kaderi ve do¤ay›,
tanr›lar›, kültleri aç›klaman›n bir dizi
çabas›d›r. Sage ilkel tarihtir, nefret ve
aﬂk ile safça ﬂekillendirilmiﬂtir, bilinçsizce de¤iﬂmiﬂ ve basitleﬂmiﬂtir. Fakat
Märchen e¤lence ihtiyac›ndan do¤muﬂtur ve sadece bu amaca hizmet eder. Bu
yüzden zamandan ve mekândan ba¤›ms›zd›r. Böylece, ﬂu ya da bu anlat›c›n›n
zevkine göre e¤lenceli olan› al›r, s›k›c›
olan› atar. ‹nsanl›¤›n fantezisinin tüm
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eserlerinin tipik bir örne¤i olan ﬂiirden
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.”43
ﬁu aç›k ki, Avrupa halk bilimi ö¤rencileri mit, efsane ve masal aras›ndaki
ay›r›m›n öneminin ve bu üçünün Erzählung’un ya da ‘gelene¤in’ ya da ‘anlat›n›n’ farkl› türleri oldu¤unun çoktan fark›na varm›ﬂlard›r. Kullan›m farkl›l›k
gösteriyor, fakat önemli bir fikir birli¤i
var ki, o da mitlerin tanr›sal varl›klar›n
ve yarad›l›ﬂlar›n hikâyelerini içerdi¤i;
efsanelerin tarihsel kiﬂilikler olarak kabul edilen insan karakterleriyle ilgilendi¤idir ve mitlere ve efsanelere inan›l›rken, masallar›n bunlardan ayr›ld›¤› nokta kurmaca olarak kabul edilmelerindedir.
Sonuç olarak, ça¤daﬂ halk bilimi çal›ﬂmalar›n›n çok baﬂlar›nda genellikle
nelerin kabul edildi¤ine geri gidersek,
Grimm kardeﬂlerin, her bir tür için ayr›
ve önemli bir çal›ﬂma yaparak Märchen,
Sagen ve Mythen aras›nda benzer ayr›mlar yapt›¤›n› görürüz. Jacob Grimm Deutsche Mythologie’de ﬂöyle diyor:
“Her ne kadar birbirlerinin yerine
geçseler de masal (märchen) iyi bir sebeple efsaneden farkl›l›k gösterir. Masallar, efsaneleri güçleﬂtiren ama onu ev gibi yapan yerel al›ﬂkanl›klardan yoksundur. Masal uçar, efsane yürür, kap›n›z›
çalar; biri sizi ﬂiirin bütünlü¤ünden özgür k›lar, di¤eri ise sanki tarihin gerçekli¤ini do¤rulayan bir otoritedir. Masal,
efsaneyle iliﬂkili oldu¤u sürece, efsane de
tarihle ilgili olacakt›r ve biz buna tarihle
gerçek hayat aras›ndaki iliﬂkiyi de ekleyebiliriz. Gerçek varoluﬂta bütün ana
hatlar keskin, belirgin ve kesindir ve
bunlar gittikçe tarihin dokusunda gölgelenir. Fakat antik mit, masal ve efsanelerin özelliklerini belirli bir ölçüde birleﬂtirir, o uçuﬂunda özgürdür, ancak yerel bir
eve rahatça yerleﬂebilir. Masalda da cüceler ve devler yerini al›r... Efsanelerin
de¤il, masallar›n tanr› mitleriyle ortak
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yönleri vard›r; baﬂkalaﬂ›mlar› çoktur ve
genellikle onlar da sahneye hayvanlar›n
ç›kmas›na izin verirler ve böylece onlar
da eski hayvan eposuna girerler. Tanr›lar
bütün mitolojinin çekirde¤ini oluﬂtururlar.”44
Bunlar hiç bir ﬂekilde kesin tan›mlar de¤iller, fakat Deutsche Mythologie
(1835) tamamen mitlerle ilgilenir. Deutsche Sagen (1816-1818) efsanelerden
bir derlemedir ve Kinder-und Hausmärchen (1812-1815) masallardan bir
derlemedir. Bir kiﬂinin Grimm kardeﬂlerin bu üç kategoriyi burada verilen tan›mlara ne kadar yak›n bir ﬂekilde ay›rt
ettiklerini anlayabilmesi için bu üç eserin içeriklerine bakmas› yeterlidir.
Burada ﬂaﬂ›rt›c› olan ﬂey daha sonraki halk bilimcilerin yeni tan›mlar ve
ay›r›mlar kullanarak, Grimm kardeﬂlerin aç›k bir ﬂekilde ay›rd›¤›- masal, efsane ve mitin anlamlar›n› bozan yeni tan›mlard›r. E¤er ﬂimdi insani bilimcilerle,
sosyal bilimciler aras›nda bir anlaﬂma
temeline ulaﬂmak için Thoms’un as›l
halk bilimi ve halk bilgisi (folklor) tan›m›na dönmenin zaman›ysa, halk bilgisi
anlay›ﬂ›n›n temeli için de Grimm kardeﬂlerin kategorilerine dönmenin zaman›d›r.
Baﬂlang›çta da de¤indi¤im gibi, bu
makale mit, efsane ve masal terimlerinin kullan›mlar› konusunda halk bilimcilerin fikir birli¤ine ulaﬂmalar›n› sa¤lamad›¤› sürece hiç bir katk› sa¤lamayacakt›r. Belki herhangi bir s›n›fland›rma
sisteminin ya da sabit tan›mlar›n halk
bilimindeki ticarî giriﬂimciler ve çeﬂitli
amatörler taraf›ndan takip edilmesini
beklemek aﬂ›r› umutlu olmak anlam›na
geliyor, ama en az›ndan insanî bilimler
ve sosyal bilimlerdeki profesyonel halk
bilimciler baz› uzlaﬂmalara varabilmeliler.
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yorumlar›ndan yararlan›lm›ﬂt›r. Ayr›ca ‹spanya’daki toplant›lara kat›lmama olanak sa¤layan WennerGren Vakf›’na Antropoloji Araﬂt›rmalar› için teﬂekkür etmek istiyorum.
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Alan Dundes’e minnettar›m.
9 Franz Boas. General Antropoloji (Genel Antropoloji) Boston, 1938. s. 609
10 Franz Boas. “Mythology and Folk- Tales of
the North American Indians”, (Güney Amerika K›z›lderililerinin Mitolojisi ve Masallar›) American
Foklore. New York, 1948. s. 454.
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