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Mitoloji, halkmasal› ve efsane aras›ndaki fark Profesör Bascom’un gözlemlerine göre, en az›ndan on dokuzuncu
yüzy›l›n baﬂlar›nda Alman Grimm kardeﬂlere kadar uzan›r. Ayn› zamanda daha önceki yüzy›llarda çal›ﬂmalar olmakla
birlikte, mitolojinin ciddi, bilimsel olarak
incelenmesinin on dokuzuncu yüzy›l›n
baﬂlar›nda baﬂlad›¤› söylenebilir.
On dokuzuncu yüzy›lda mitoloji k›smen ilkel insan için fonksiyonel olarak
bilimin eﬂ de¤eri olarak alg›lan›yordu.
‹lk insan›n, do¤an›n güçlerini aç›klamaya ya da anlamaya çal›ﬂ›rken düﬂüncelerini mitolojik forma dönüﬂtürdü¤üne inan›l›yordu. Her biri mitopoz için bir do¤al
fenomenin, örne¤in, ﬂimﬂek, güneﬂ, ay, vs
önemini savunmaya yönelik, birbiri ile
rakip bir grup teori önerilmiﬂtir. Bu teorilerin tamam› evrensel karakterde olup,
mitin belli bir orijininin tüm insano¤lu
için ayn› oldu¤u varsay›m›na dayan›yordu.
Mitoloji ile ilgili on dokuzuncu yüzy›la ait teoriler temel olarak orijin üzerinde dururken, yirminci yüzy›l teorileri
mitlerin yap›s› ve fonksiyonunu vurgulam›ﬂt›r. Kimi zaman orijinlerin, güneﬂin
do¤uﬂu ve bat›ﬂ› gibi do¤al fenomenler oldu¤u varsay›l›rken, kimi zaman Avrupa
mitlerinin (ve masallar›n›n) Hindistan’dan yay›ld›¤›n› savunan Hint ekolünde oldu¤u gibi sadece co¤rafî varsay›l›yordu.
Hollandal› halk bilimci Jan de Vries’in (1890-1964) bu k›sa araﬂt›rmas›nda
on dokuzuncu yüzy›l mitolojik ﬂemas›ndaki entelektüel öz hissedilmektedir. Her
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ne kadar bu teorilerin çok az› hâlâ güven
uyand›rsa da mitolojinin akademik araﬂt›rmalar›n meﬂru ba¤lam› olarak mitolojinin geliﬂimini harekete geçirmiﬂtir. Mitolojik teorilerin tarihsel geliﬂimi ile ilgili
daha fazla detay, Vries’in daha kapsaml›
çal›ﬂmas› olan Forschungsgeschichte der
Mitologie (Freighburg ve Münich,
1964)’te bulunabilir. Mit üzerine daha eski tarihli teorik yaz›lar için Burton Feldman ve Robert D. Richardson’›n The Rise
of Modern Mythology (Modern Mitolojinin Geliﬂimi), 1680-1860 (Bloomington ,
Ind.,1972) çal›ﬂmas› incelenebilir. Güneﬂ
mitolojisin yükseliﬂi ve düﬂüﬂü ile ilgili
de¤erli bir tarihsel kay›t olarak Richard
M. Dorson, “The Eclipse of Solar Mythology” (Güneﬂ Mitolojisinin Tutulmas›),
Journal of American Folklore 68 (1955)
görülebilir; (Thomas A Sebeok, Mit: Bir
Sempozyum [Bloomington, Ind. 1958], sf.
15-38 ve Alan Dundes , ed., The Study of
Folklore (Halk Bilim Çal›ﬂmas›) [Englewood Cliffs, N.J.,1965], sf. 58-83 adl› çal›ﬂmalarda al›nt› yap›lm›ﬂt›r). On dokuzuncu yüzy›lda mitoloji çal›ﬂmalar› ile ilgili daha fazla bilgi Janet Burstein’›n
“Victorian Mythography and the Progress
of the Intellect” (Viktorya Dönemi Mitolojisi ve Düﬂüncenin Geliﬂimi) çal›ﬂmas›nda bulunabilir. Viktorya Dönemi Çal›ﬂmalar› 18 (1975), 309-24.
On dokuzuncu yüzy›l›n baﬂ›nda, din
tarih araﬂt›rmalar› temel olarak HintAvrupa halklar› üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r.
Eski Hint dili ve metinler hakk›nda artan bilgi ve çal›ﬂmalar Yunan ya da Alman kaynaklar›n›n izin verdi¤inden çok
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daha derinlere uzanmaktad›r. Ve Sanskrit’e verilen önemin fazla olmas› bir
avantaj olmamakla birlikte önemli bir etken olmuﬂtur. Baﬂlang›çta, Brahman dilinin görünüﬂte tüm Hint-Avrupa dilleri
ile ayn› kökenden geldi¤i hissediliyordu.
Karﬂ›laﬂt›rmal› bir çal›ﬂma ile Sanskrit’in Yunanca ve Latince gibi bu orijinal
dilden kaynakland›¤›n›n bulunmas›
uzun y›llar alm›ﬂt›r. Sanskrit sadece kardeﬂ diller aras›nda olmuﬂtur. Her durumda, Sanskrite olan ilginin aﬂ›r› olmas›n›n
sonucu Vedalarda netleﬂen fikirlerin klasik antik ça¤lardaki fikirlerden daha eski ve orijinal olarak ele al›nmas› olmuﬂtur.
Vedalara yönelik tek tarafl› yönelimin daha ileri bir yan› da olmuﬂtur. Veda
ilahilerini temel alarak do¤adan esinlenen betimlemelerin bulundu¤u mitolojik
an›ﬂt›rma ve tan›mlamalar içermekteydi.
Seher vakti tanr›ças› Ushas; Yunan mitolojisinde Eos; gibi bir figür ﬂaire günün
a¤armas› ve ›ﬂ›¤›n egemenli¤i hakk›nda
ﬂark› söylemesine esin kayna¤› olmuﬂtur.
Veda’ya göre cennetten ineklerin sal›verilmesine neden olan Hindistan’›n Vritra
ile çarp›ﬂmas› efsanesinin, uzun zamand›r beklenen ve geliﬂi için dua edilen ya¤murlar› baﬂlatan gök gürültüsü hakk›nda oldu¤u görülmektedir. Hint tanr›lar›n›n do¤an›n güçleri oldu¤u ve mitlerin
do¤al fenomenlerin hayali canland›rmalar› oldu¤u fikri geliﬂmiﬂtir.
Bir fenomenin tercih edildi¤i görülürse, bu mitolojik sistemin merkezi olarak al›n›rd›. Bu ﬂekilde, gök gürültüsü
teorileri ve hikayeler ve dolay›s›yla da
güneﬂ ve göstergeleri do¤muﬂtur.
Gök gürültüsü mitolojisinin temel
bileﬂenleri Adalbert Kuhn ve kay›nbiraderi Wilhelm Schwartz’da yer alm›ﬂt›r.
Kuhn Hint Avrupa kültürü araﬂt›rmalar›na dilbilimi temelinde baﬂlam›ﬂt›r ve
Hint Avrupa arkeolojisinin kurucusu olmuﬂtur. Daha sonra, Jacob Grimm örne¤ini izleyerek koleksiyona geri dönmüﬂ
ve popüler gelenekleri incelemiﬂtir; bu da
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onu mitolojiye getirmiﬂtir. 1859’da haz›rlad›¤› Die Herabkunft des Feuers und
des Göttertranks (“Ateﬂ ve Kutsal ‹çkinin Kökeni”) adl› temel yap›t›, kendi zaman› içerisinde alg›land›¤›nda oldukça
kapsaml› bir kitapt›r ve hâlâ hak etti¤i
ilgiyi görmektedir. Mitolojik sunumlar›nda atmosferik bir fenomenle, gündüzün
ve gecenin, yaz›n ve k›ﬂ›n geçiﬂi ama
özellikle gök gürültüsü ve f›rt›na ile giriﬂ
yapar. Yap›lar› itibariyle Indra ve Maruts
mitleri zeki bir dokümantasyon oluﬂturur. Ayr›ca çeﬂitli Hint Avrupa mitolojileri aras›ndaki uyumu dilbilimsel verilerle
desteklemeye çal›ﬂ›r; bu yaklaﬂ›m diller
aras›ndaki uyumun henüz keﬂfedildi¤i
bir dönemde oldukça önemli olmuﬂtur.
Varuna’n›n Uranos ya da Surya (Sanskrit: güneﬂ) ile ve Helios (Yunanca: güneﬂ)
ile karﬂ›laﬂt›r›lmas› do¤al görünüyordu.
Kuhn ayn› zamanda Hint Gandhavralar
ile Yunan Centaurlar aras›nda benzerlikler de görüyordu. Asvinlerin annesi olan
Saranyu ile Yunan Erinyler aras›nda
benzerlik görmüﬂtü; bu daha riskliydi,
t›pk› Hermialar ile bir köpek ad› olan
Sanskrit Sarameya karﬂ›laﬂt›rmas› gibi.
Diller aras›ndaki iliﬂkiyi belirleyen fonetik kurallar› zaman içinde daha iyi bilinir hale geldi¤inde ve bilimsel etimoloji
imkans›z hale geldi¤inde Kuhn’un metodu eleﬂtiri kald›rmaz olmuﬂtu. Modern
dilbilim Hint ve Yunan mitolojik figürler
aras›nda kurmuﬂ oldu¤u güzel paralelliklerin h›zla iﬂlenmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Bunun sonucunda, bilginler Hindistan ve
di¤er Hint Avrupa tanr› adlar› aras›nda
karﬂ›laﬂt›rmal› bir çal›ﬂma yapma giriﬂiminde bulunmak için uzun süre çekinmiﬂlerdir. Bu kesinlikle bilim adamlar›na mal olmuﬂtur çünkü her ﬂeye ra¤men,
daha sonra yap›lan çal›ﬂmalar din alan›nda isim ve kelimelerin “fonetik kurallardan” sapma gösterebildi¤i sonucuna
varm›ﬂt›r. Dil kullan›m›n›n s›radan konuﬂmalardan farkl› oldu¤u kutsal alanda
bu ﬂekilde istisnai formlar ortaya ç›kmaktad›r. Dini sözcükler ba¤lam›nda tahttp://www.millifolklor.com
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bu fenomeni bir rol oynam›ﬂ olabilir. Son
olarak, fonetik alan›nda gittikçe artan
sofistike yap› kutsal adlar›n bir ölçüde
karﬂ›laﬂt›r›lmas›n› kabul edilebilir k›lm›ﬂ olmakla birlikte baﬂlang›çta bu yöndeki çabalara ﬂüphe ile yaklaﬂ›lm›ﬂt›r.
“Do¤a mitolojisi uzmanlar›” aras›nda, do¤a fenomeni için özel, romantik bir
duygu oldu¤u reddedilemez. Schwartz’da
ﬂöyle söylenmektedir:
Neredeyse tüm halklarda en evrensel ve orijinal büyüleyici fetiﬂ olan y›ld›r›m›n gökyüzünde ya¤murun kayna¤›n› izler ya da küçük bir farkla gök gürültüsünün “aç›l›ﬂ›n›” ya da mitolojik olarak ifade edecek olunursa “açan y›ld›r›m çiçe¤i”
f›rt›nal› gecelere gölgelerini getirir ya da
ﬂimﬂekler bulutlar› a¤lat›rken par›ldayan hazinesi ile bulut da¤lar›n› aç›¤a ç›kar›r gibi görünür.1
Do¤a mitolojisi uzmanlar›ndan hiç
biri hayal gücünden yoksun de¤ildir ve
bu da onlar›n eski mitolojide her türden
fiziksel fenomeni tespit etmelerine yard›m etmiﬂtir. Di¤er tüm konular›n ötesinde Schwartz, Wodan’›n (‹skandinav ana
tanr›s›) f›rt›na oldu¤unu ileri sürmüﬂtür
ve Hint Vayu ile karﬂ›laﬂt›rma kendili¤inden aç›¤a ç›kar. Bulutlar aras›nda gizli Hint tanr›s›n›n eylemleri cennette gerçekleﬂmektedir. Wodan olay›nda gök gürültüsü ve f›rt›na bir bak›ma ikincil unsurlard›r. Bunlar Donar ya da Zeus’da temel unsurlard›r. Donar’›n devasa, ﬂeytanî bir varl›k oldu¤una ve f›rt›nan›n vahﬂi
kar›ﬂ›kl›¤›nda gökyüzünde ﬂimﬂekler çakan at›n›n üzerinde dolaﬂt›¤›na inan›l›yordu. Bulutlar›n alt›nda çakan ﬂimﬂe¤in
gözlerinden ç›kan k›v›lc›mlar oldu¤una
ve bulutlar›n gözlerini t›pk› bir ﬂapka gibi gizledi¤ine inan›l›yordu. Ancak ﬂimﬂeklerin çakmas› ayn› zamanda yükseklerden f›rlat›lan bir m›zrak ya da par›ldayan bir k›l›ç da olabilirdi. Bu motifler de
sonuç olarak avc› ya da savaﬂç› bir tanr›n›n göstergeleri olarak yorumlanabilirdi.2
Ayn› ba¤lamda Schwartz Alman kahttp://www.millifolklor.com

bilelerinde “ilkel mitoloji” de Wodan’›n
Yunan ve Roma mitolojilerinde daha belirsiz olarak ortaya ç›kan ancak Hint Avrupa popüler inançlar›nda benzer olan
çok say›da ö¤eyi içerdi¤ini gözlemlemiﬂtir. “‹lkel mitoloji” ve “popüler inançlar”
Schwartz taraf›ndan belirlenen yeni kavramlar olmuﬂtur. Jacob Grimm’den bu
yana popüler gelenekler giderek artan
yo¤unlukta derlenmiﬂ ve incelenmiﬂtir.
Grimm bunlar› uzak pagan geçmiﬂten gelen k›ymetli kal›nt›lar olarak görmüﬂtür;
eski mitlerin peri masallar›nda yaﬂad›¤›n› ve efsanelerde, H›ristiyanl›ktan sonra
cüceler ve devlere dönüﬂen pagan tanr›lar›na ait son izlerin oldu¤unu düﬂünmüﬂtür.
Schwartz farkl› bir görüﬂ geliﬂtirmiﬂtir. Halk destanlar›nda hâlâ yaﬂayan›n eski bir tap›na¤›n yank›lar› de¤il, çok
tanr›l›l›¤›n ortaya ç›kt›¤› temel oldu¤unu
düﬂünmüﬂtür. Popüler inanç ya da “halk
dini”nde, tüm bu do¤a üstü varl›klar›n,
cücelerin, devlerin, cinlerin ve su ruhlar›n›n bilinmeyen zamanlardan beri insanlar›n zihinlerinde yer ald›¤›na kesin
olarak inan›lmaktad›r. Dahas›, bu cinlerden oluﬂan grup Yunan ve Hint mitolojilerinin büyük tanr›lar›ndan çok daha eskidir. Bu nedenle, Schwartz tanr› figürlerinin çok daha yüksek düﬂüncelerin erdemiyle bin y›l içerisinde do¤du¤una inanmaktad›r. Bu yüksek dini anlamak için o
dönemde “halk›n” (das Volk) neye inand›¤›n› ve ne düﬂündü¤ünü ve hâlâ neye
inand›¤›n› ve ne düﬂündü¤ünü bulmam›z
gerekir.
Schwartz’›n düﬂünce ﬂeklinde bir
mant›k bulunmaktad›r. On dokuzuncu
yüzy›lda araﬂt›rmalar medeniyetin ve sonuçta dinin tüm ö¤elerinin bir evrimden
geçti¤ini varsayarak baﬂlam›ﬂt›r; ﬂematik fetiﬂizm / çok tanr›l›l›k / tek tanr›l›l›k
serisi on sekizinci yüzy›lda bile biliniyordu. Geçerlili¤i sorgulanm›yordu. Mevcut
popüler dinde eski ilkel mitolojinin büyük ölçüde çoktand›r H›ristiyanl›kla y›k›lan ve ﬂeytanî varl›klara dönüﬂen tan-
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r›larla var olmas› imkans›z de¤ildir. ‹nsanlar aras›nda gizli olarak var olmas›na
öncülük eden bat›l inanc›n ilk ça¤lardan
gelen Hint-Avrupa inançlar›n› temsil etti¤inin varsay›lmas› yanl›ﬂ olacakt›r, ancak kan›tl›¤› da göz ard› edilmez.
Schwartz’›n yapt›¤› gibi, Hint-Avrupa
uluslar›nda ortak olan ve bunlar›n bölünmesine öncülük edecek bir tap›nak varsay›ld›¤›nda ﬂeytan ruhlara olan ilkel
inançlar›n abart›lmas› riski çok büyük
de¤ildir. Entelektüellerin bir araya geldi¤i antrofomorfik bir tap›na¤›n (Vedic ibadetlerden bildi¤imiz gibi) – sofistike rahip okullar›n›n çal›ﬂmalar›n›n, nüfusun
alt tabakas› üzerinde ayn› etkiye sahip
olamayaca¤› aç›kt›r. Burada an›landan
ikincisinde, ruhlar›n ve ﬂeytanlar›n
önemli figürler oldu¤u ve günden güne
tap›na¤›n büyük tanr›lar›n›n rollerinin
bulunmad›¤› çok daha basit ve daha saf
bir inanç oldu¤unu varsaymak kesinlikle
mümkündür.
Yine de, Schwartz’›n ilkel mitoloji
düﬂüncesi bilimsel araﬂt›rmalar aç›s›ndan ölümcül hale gelmiﬂtir. Uzun süre
geçmeden, Adalbert Kuhn taraf›ndan ileri sürülen; Hint Avrupa tanr›lar›n›n
isimlerdeki benzerlikten anlaﬂ›labilece¤i
yönündeki fikirlerinin y›k›lmas› ayn› zamanda pan-Hint-Avrupa tap›na¤› nosyonuna da zarar vermiﬂtir. Zekice ortaya
konmuﬂ bir dilbilimsel eleﬂtiri, bir zamanlar son derece çarp›c› olan tan›mlamalar›n büyük ço¤unlu¤unun sa¤lam
kalmamas›na neden olmuﬂtur. Bu bilimsel kar›ﬂ›kl›ktan etkilenmeyen ve HintAvrupal›lar taraf›ndan gerçekten tap›n›labilecek olan tek tanr› eski gök tanr›s›,
isim vermek gerekirse, Dyaus pitar
(Sanskrit), Zeus pater (Yunan) ve Jupiter
(Latin)’in göz ard› edilmesi zordur.
Tart›ﬂmada elde edilen net sonuç,
gök tanr›s›na tap›nman›n yan›nda popüler din ya da di¤er ad›yla ilkel mitolojiden baﬂka hiç bir ﬂeyin bulunmamas› gerekti¤i olmuﬂtur. Zaman içinde, yüzy›llar
içinde, kaynaklardan ö¤rendi¤imiz çok
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renkli tap›nak vücuda gelmiﬂ olmal›d›r.
Tahminen bu Hint-Avrupal›lar›n “ana
vatanlar›n›” terk etmelerinden sonra olmuﬂtur. Her ulusun “ikincil” tanr›lar›na
verdi¤i kendilerine has isimleri vard› ve
bunlar› ba¤›ms›z olarak keﬂfettiklerini
(ya da kendilerine mal ettiklerini) ispatlam›ﬂlard›. Bu mant›k, daha sonra daha
detayl› olarak ele alaca¤›m›z on dokuzuncu yüzy›l tarihçili¤i çerçevesine mükemmel biçimde oturmuﬂtur. Bu pagan
tap›na¤›n nas›l yavaﬂça yap›land›¤›n›n
gösterilmesi çekici bir görev halini alm›ﬂt›r. Bu süreç, giderek artan kültürel karmaﬂ›kl›ktan dolay› yeni tanr›lara olan ihtiyac›n bir sonucu olmam›ﬂt›r, bunun yerine betimleme ve geleneklerinin bir bütün olarak ödünç al›nd›¤› yabanc› medeniyetlerle karﬂ›l›kl› iliﬂkilerden kaynaklanm›ﬂt›r. Bu hipotez Yunan mitolojisi
çal›ﬂmalar›nda hali haz›rda dogma durumundayd›: Zeus-Ammon M›s›r’dan, Dionysus Trakya’dan, Apollo Libya’dan gelmiﬂti; eski ça¤ insanlar›n›n taﬂ›d›¤› tüm
sapmalar Yunan tap›na¤› alimleri aras›nda hâlâ de¤iﬂmez halde korunuyordu.
Di¤er kutsal varl›klar için yabanc› bir köken de olas› görülmüﬂtür. Romal›lar bir
tanr›lar dünyas›n› neredeyse tamamen
kabul eden bir ulus olarak görülmüﬂlerdir; onlar tüm Yunan tap›na¤›n› kendilerine mal etmemiﬂler miydi? Alman kökenli insanlar ve onlar›n ilahî varl›klar›na da benzer ﬂekilde yaklaﬂ›lm›ﬂt›r. Keltlerin kültürel üstünlü¤ü tart›ﬂma götürmez oldu¤undan Belçikal›lar ve Galler
ile Ren nehrinin aﬂa¤›lar› boyunca karﬂ›laﬂan Alman kabilelerinin onlardan Donar ve Wodan gibi tanr›lar› ald›klar› varsay›lm›ﬂt›r. Yirminci yüzy›lda bile, Gustav Neckel Alman tanr›s› Balder’in Yak›n
Do¤udan ‹skandinavya’ya Trakya üzerinden geldi¤i tezini savunuyordu.
Ancak, biz do¤a mitolojisi uzmanlar›na ve Schawartz’›n ilkel mitolojisi ile ilgili sorunlara dönelim. On dokuzuncu
yüzy›lda ilkel mitoloji alan›n›n en baﬂar›l› ö¤rencisi Wilhelm Mannhardt (1831http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2004, Y›l 16, Say› 61

80) olmuﬂtur. Çal›ﬂmalar›n›n baﬂlang›c›nda Adalbert Kuhn yaklaﬂ›m›n› izleyen
do¤a mitolojisi tan›mlamas›n› kabul ediyordu. Ancak daha sonra din-tarih çal›ﬂmas›n›n popüler gelene¤inin taﬂ›d›¤› büyük önemi anlam›ﬂt›r. Kendi para ve zaman›n› feda etmek u¤runa, ba¤›ms›z olarak anketler arac›l›¤› ile do¤ru bilgiler
derlemeye karar vermiﬂtir ve araﬂt›rmalar› Almanya s›n›rlar›n›n çok ötesine geçmiﬂtir. Hasat geleneklerine odaklanm›ﬂt›r. Elde etti¤i sonuçlar 1865’de Boggenwolf und Roggenhand adl› kitapta yay›nlanm›ﬂ ve bunu 1868’de Die Korndamonen izlemiﬂtir. Bu çal›ﬂmalarda popüler
dinde belli varl›klar›n; kiﬂisel varl›klar›n, m›s›r tarlalar›nda “do¤urganl›k ruhlar›” olarak var oldu¤una, bu ruhlar›n
hasat zaman› yakalanabilece¤ine inan›ld›¤›n› aç›klam›ﬂt›r. Son bu¤day demeti
ile ilgili merak uyand›ran baz› adetler bu
gelene¤i Mannhardt’a göstermiﬂtir.
Mannhardt baﬂ yap›t› olan Wald und
Feldkulte’de (1875-77 “Ormanlar›n ve
Tarlalar›n Kabileleri”) Yunan ve Teutonlar›n popüler fikirlerinin birbirleri ile ne
kadar yak›ndan benzeﬂti¤ini ve Eleusis
s›rlar›n›n nas›l benzer fikirlerden kaynakland›¤›n› gösteren materyalleri bir
araya getirmiﬂtir. Yaz›s›nda ayn› “ruhsal
süreç” hakk›nda ﬂunu söylemektedir;”üç
inan›ﬂ da pek çok ö¤eyi aç›klar; Demeter
mitinin de kayna¤›d›r. Akl›mda bitki hayat›n›n insan hayat› ile karﬂ›laﬂt›r›lmas›
var. Eski zamanlarda sadece a¤açlar›n
büyümesi, çiçek açmas› ve solmas› hayvanlar›n ve insanlar›n koﬂullar› ve geliﬂimi ile karﬂ›laﬂt›r›lmakla kalmam›ﬂ; belki
de ﬂimdi daha aç›k biçimde dilde ve insanlar›n adetlerinde tah›llar ile insanlar›n benzerlikleri su yüzüne ç›kmaktad›r.”3
Mannhardt ile birlikte “folklorik mitoloji” muzaffer ilerleyiﬂine baﬂlar. Egemen oldu¤u gün yaﬂanm›ﬂ ve ard›nda bir
dizi önemli anlay›ﬂ b›rakm›ﬂt›r. Ancak
çal›ﬂman›n pek çok dal› gibi o da tek yönlülük ve abart›ya ba¤l› olarak bozulmuﬂ
http://www.millifolklor.com

ve a¤›r eleﬂtirilere neden olmuﬂtur.
Mannhardt’›n düﬂüncelerinin önemi en
belirgin biçimde ‹ngiliz antropolog Sir
James Frazer (1854-1941) üzerindeki etkisinde kendini göstermiﬂtir. Frazer’›n
kitaplar› Spirits of the Corn and of the
Wild ve Adonis, Attis, Osiris (M›s›r›n
Ruhlar› ve Adonis, Attis, Osiris) bu etkiye ﬂahitlik eder.
7 May›s 1876 tarihinde Karl Müllenhoff’a yazd›¤› bir mektupta Mannhardt ﬂunlar› yazm›ﬂt›r:
Ben mitolojilerin tüm ruhsal tepkilerini; Kuhn, Schwartz ve M. Müler ve
bunlar›n tüm ekolü gibi, do¤al fenomenler ile ele almaktan çok uza¤›m; hele
bunlar› sadece gök fenomeni (güneﬂ ya
da meteorik) ile ele almaktan çok daha
uza¤›m; ﬂiirsel ve edebî üretimi mitolojinin üretilmesinde temel faktörler olarak
de¤erlendirmeyi ve gerekli sonuçlar› ç›karmay› ö¤rendim. Di¤er yandan, ilk
mitlerin bir bölümünün kökenlerini do¤aya iliﬂkin ﬂiirlerden ald›¤›na inan›yorum; biz art›k bunu kolayl›kla kavrayam›yoruz ve (ça¤daﬂ ilkellere olan) benzerliklerle aç›klanmas› gerekiyor. Bu benzetmeleri yapabilmemiz tam bir tarihsel
kimli¤i ifade etmemektedir, ancak benzer bir kavramsallaﬂt›rma ve benzer bir
geliﬂim aﬂamas›na benzer bir yatk›nl›ktan faydalanmaktad›r.4
Bu Mannhardt’›n ölümünden bir y›l
sonra 1881’de A. Bastian taraf›ndan Der
Völkergedanke im Aufbau einer Wissenschaft vom Menschen (“‹nsan Bilim
Aç›s›ndan “Kolektif” ya da “Etnik” Fikirlerin Fonksiyonu”) adl› tezinde ortaya
konan bir fikirdir. Bastian burada insan
ruhunda var oldu¤u görülen ve bu nedenle her yerde ve her ça¤da ifade edilebilecek “Elementargedanken” (“temel fikirler”) üzerinde durur. Bu yönlendirici bir
düﬂüncedir ve baz› ﬂekillerinde oldukça
a¤›rl›kl›d›r; birbirinden ayr› yerlerde
benzer inançlar tek bir kökenden geliyor
kabul edilerek ele al›nd›¤›nda dengeyi
yeniden sa¤layabilir. Bu ﬂekilde daima
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etkileyici bir ›l›ml›l›¤a sahip olan Mannhardt hem folklor hem de din tarihi alanlar›nda modern alimler için bir öncü olmuﬂtur.
Ancak, daha sonra yap›lan araﬂt›rmalar topra¤a dair âdetlerin ve görüﬂlerin Hint-Avrupa alanlar›ndan çok daha
uzaklarda var oldu¤unu ortaya koymuﬂtur. Mannhardt taraf›ndan yeniden yap›land›r›lan popüler inançlar›n kökenlerini
Hint Avrupa kültürünün daha eski aﬂamalar›nda de¤il, çok daha eski tarih öncesi tabakalarda aramal›y›z.
Mannhardt yukar›da yer alan mektubunda hiç ﬂüphesiz en önemli do¤a mitolojisi uzman› olan Max Müller’den
(1823 – 1900) bahsetmektedir. O sadece
dinler tarihi ö¤rencisi de¤il, ayn› zamanda büyük bir dilbilimciydi. Tan›nm›ﬂ bir
Sanskrit ö¤rencisi olarak Hint kaynaklar›na do¤rudan ulaﬂabiliyordu; Adalbert
Kuhn bunu ancak k›smen gerçekleﬂtirebilirdi. Max Müler ayn› zamanda Vedic
metinleri ilk yay›mlayan kiﬂi olmuﬂ ve bu
arkaik ve genellikle karmaﬂ›k ilahileri
yorumlamas› ile ün kazanm›ﬂt›r. Asl›nda
Hint mitolojisi konusunda en özel bilgilere ulaﬂmak için her ﬂeye sahipti.
Bir kiﬂinin yaﬂad›¤› zaman›n ruhu
genellikle yorumunu belirler. Max Müller’in yaﬂad›¤› dönemde genel olarak sahip olunan düﬂünce çok tanr›l› dinin bir
do¤a kültü oldu¤udur. Bu düﬂünce do¤a
panteizmi ve panenteizme e¤ilimli olan
Romantiklerden kaynaklan›yordu. Daha
önce belirtti¤imiz gibi, Brahman’›n metaforlar içeren dili bu görüﬂlere imkan tan›yordu.
Max Müller için Aryan tap›na¤›n›n
oluﬂumunun temelinde korku veren gök
gürültüsü de¤il, daha sevecen bir fenomen olan gün do¤uﬂu yer almaktad›r. Fenomenini yaz ile k›ﬂ›n çat›ﬂmas› ve bahar›n geri geliﬂi üzerine kurmuﬂtur. Do¤aya
iliﬂkin nispeten modern hislerle günün
do¤uﬂuna de¤er vermiﬂtir. “Do¤ada hiçbir görüntü yoktur ki, felsefenin hiçlik
karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›na dönmenin en büyük
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erdem oldu¤unu ö¤retmeyi istedi¤i bizler
için bile gün do¤uﬂundan daha etkileyici
olsun. Kald› ki, eski zamanlarda hayranl›k duyma gücü insano¤luna verilmiﬂ en
büyük lütuf olarak kabul edilmiﬂtir ve insan ne zaman daha yo¤un hayranl›k duyarsa, kalbi neﬂe ile memnuniyet duydu¤unda ve güçlendi¤inde;
“Iﬂ›klar tanr›s›,
yaﬂam, aﬂk ve mutluluk tanr›s›!”
yaklaﬂ›m› ortaya ç›kar.”5
Bu sadece modern ve çok romantik
bir kimsenin ﬂiirsel olarak kendinden geçiﬂi olarak düﬂünülmelidir. Bu tarzdan
aﬂ›r›l›klar ilkel düﬂünce ve hisler hakk›nda bilgi sahibi olan Malinowski taraf›ndan eleﬂtirilmiﬂtir:
‹lkeller aras›nda yaﬂayan mitler
üzerinde yapt›¤›m çal›ﬂmalara dayanarak, ilkel insan›n çok s›n›rl› bir ölçüde de
olsa do¤aya karﬂ› saf bir artistik ya da bilimsel ilgisi oldu¤unu söyleyebilirim; fikirlerinde ve hikâyelerinde sembolizme
fazla bir yer yoktur ve asl›nda mit boﬂ bir
rapsodi, amaçs›zca ortaya at›lan kibirli
hayaller yoktur, çok çal›ﬂan, son derece
önemli kültürel bir güç vard›r.6
Max Müller’in sundu¤u aç›klamay›
göstermek için Hint Tanr›ças› Saranyu’dan bahsetmek istiyorum. Kuhn ile
birlikte Yunan Erinys’in benzer sesine
önem vermektedir. Yine de onu f›rt›na
bulutlar›n›n de¤il, gün do¤uﬂunun kiﬂiselleﬂtirilmiﬂ hali olarak görmektedir. Bu
nedenle onu Ushas ile karﬂ›laﬂt›r›r, bu
özellikle her ikisinin de ikiz annesi olmas›ndan kaynaklanmaktad›r (Saranyu
özellikle Vedic tap›na¤›n›n ünlü ikiz ilahi
varl›klar› olan Asvinlerin annesi olarak
bilinir). Ancak Athena da ikiz annesidir.
Bu yüzden Athena da sabah alacakaranl›¤› tanr›ças›d›r, bunun kan›t›, sabah alacakaranl›¤›n›n do¤u yönündeki gökyüzünden do¤uﬂu gibi, Zeus’un baﬂ›ndan
do¤du¤u mitidir. (Sonuçta, Hindistan’da
do¤u “mardha divah” ya da cennetin aln›
olarak bilinir!) Bu ﬂekilde, Sankritçede
hem “uyand›rmak” hem de “bilmek” anhttp://www.millifolklor.com
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lam›na gelen “budh” fiili erkekleri uyand›ran ve onlar› bilgiye yönlendiren tanr›ça oldu¤u düﬂünülürse, Athena’n›n bilgeli¤i aç›klanm›ﬂ olur.7 Art›k böyle hayali
aç›klamalar için sözcükleri harcamaya
gerek kalmam›ﬂt›r.
Do¤a mitolojisi tan›mlamas›nda bir
noktan›n aç›klanmas› gerekmektedir.
Do¤a fenomenine duyulan hayranl›k kiﬂisel bir ilahi varl›¤›n ortaya ç›k›ﬂ›n› nas›l sa¤lar? Heyecan; ya da gök gürültüsü,
korku ya da dehﬂet; bildi¤imiz mitolojiyi
nas›l geliﬂtirir? Max Müller’in kafas›n›
kurcalayan bu sorun olmuﬂtur. Sistemin
temel taﬂ›n› oluﬂturan bir çözüm bulana
kadar durmam›ﬂt›r. Bir dilbilimci olarak
arad›¤› ipucunu ilkel insan›n duygular›n›
ifade etti¤i formda bulmuﬂtur.
Filoloji uzman› Christian G. Heyne’de “antik ça¤ insan›n›n” duygular› ile
beslenerek hayal gücü aç›s›ndan alg›lad›klar›n› yeniden yaratt›¤› fikri ile karﬂ›laﬂ›yoruz. Bu imaj duygular›n ifade edildi¤i bir dilde ortaya ç›kar çünkü ilkel insan soyut düﬂünceler oluﬂturamaz. Soyut
“gerekçelendirme” örne¤in, “babal›k”
ba¤lam›nda ortaya ç›kar. Max Müller de
benzer bir mant›k ortaya koymuﬂtur. O
da ilkel dilin soyut de¤il görsel oldu¤una
inanm›ﬂt›r. “Günün do¤uﬂu” ifadesinde
bile saf bir zaman kavram› m› vard›r
yoksa “do¤uﬂu” gerçekleﬂtirmesi beklenen bir arac› yok mudur?
Max Müller’e göre zihin hassas ve
kelimelerle dolu oldu¤u sürece, geceden
ve gündüzden, yazdan ve k›ﬂtan, bunlara
bireysel, aktif, cinsellikle belirlenen ve
sonunda da kiﬂisel bir karakter ile at›fta
bulunmaks›z›n bahsetmek mümkün olmazd›. Bu fenomenler ya, kendi sindirilmiﬂ düﬂüncelerimizde oldu¤u gibi, hiçbir
ﬂey de¤ildir, ya da bunlar belli bir ﬂeydir
ve böyleyse bunlar sadece güç olarak de¤il güç ile donanan varl›klar olarak alg›lanabilir.8
Dilin hissi, görsel yap›s› fiillerde de
görülür. Bunlar tam, ilkel öneme sahiptir
ancak soyut düﬂüncelere henüz yerleﬂhttp://www.millifolklor.com

memiﬂtir. Örne¤in “takip etmek” fiili birinin bir baﬂkas›n›n arkas›ndan gitti¤i
varsay›m›n› içerir ve “zaman içinde daha
sonra ortaya ç›kmak” anlam›nda anlaﬂ›lmamal›d›r. Bu nedenle, güneﬂin günün
a¤armas›n› takip etti¤i söylendi¤inde
baﬂka bir varl›¤› seven ve onu kucaklamak isteyen bir varl›k alg›lanmaktad›r.
‹lkel insan için güneﬂin do¤uﬂu ayn› zamanda gecenin güzel bir çocu¤a hayat
verdi¤i and›r.
Böyle hayal gücü olan bir dil varsayarsak, medeniyetle ve soyutlamalarla
birlikte anlam kaymalar› olmas›n› beklemeliyiz. Ancak, Max Müller baﬂka bir dilbilimsel fenomen ortaya atar: çok anlaml›l›k ve eﬂanlaml›l›k. Pek çok nesnenin
birden fazla niteli¤i oldu¤undan zaman
içinde her birine çok çeﬂitli adlar verilmiﬂtir; çok anlaml›l›k. Bir özellik birden
fazla nesneye atfedilebilece¤inden kelimeyi bu niteli¤i aç›s›ndan farkl› duygularla anlamak mümkün olmuﬂtur; yani
bir s›fat çok farkl› nesneleri ça¤r›ﬂt›rabilir: eﬂanlaml›l›k.
Mitolojik fikirlerin geliﬂimi aç›s›ndan bunun anlam›, Max Müller’in mant›¤›na göre Hint geleneklerinde görülebilir.
Creuzer’in çal›ﬂmalar›n›n baﬂlang›ç noktas› olan Siva ya da Mahadeva mitleri ya
da Vishnu ve Krishna mitleri çok k›ymetlidir; Hindistan topraklar›ndan yabanî
ve fantastik bir bitki olarak geç ortaya
ç›km›ﬂt›r. Veda Aryan kabilelerinin gerçek ilahî kayna¤›d›r; Hesiod karikatürünü vermiﬂtir.9 Daima ve do¤as› itibariyle
ilahiyat› bilen insan ruhu dilin karﬂ› konulmaz gücü ile, do¤a üstü güçlerin imajlar›ndaki özel bir yöne yönlendirilmiﬂlerdir. Bu yönün ne oldu¤unu bilmek istersek, bunu Veda’da buluruz. Metindeki
tanr›lar ard›nda oyuncular olmayan, yarat›c›lar› de¤il, insanlar taraf›ndan yap›lm›ﬂ maskelerdir; onlar numina (“ilahi
güçler”) de¤il, nomina’d›r (“sadece isim”):
gerçekli¤i olmayan isimler, kutsal olmayan gerçek varl›klar.
Max Müller bu geliﬂmeye “dil hasta-
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l›¤›” ad›n› vermiﬂtir. Bir zamanlar anlaml› olan çok anlaml›l›k ve eﬂ anlaml›l›k
baﬂlang›çta birbirinden ayr› olan betimlemelerin birbirine kar›ﬂmas›na neden
olmuﬂtur. Fiillerden oluﬂan bir koleksiyon içinde bir teki öne ç›kar›lm›ﬂ oldu¤undan ve tanr›n›n takdir edilen do¤ru
ad› haline gelmiﬂ oldu¤undan mitolojik
bir söyleyiﬂ ortaya ç›km›ﬂt›r.
“Dil hastal›¤›” terimi talihsizce ortaya at›lm›ﬂ bir terimdir ve Max Müller’in
tüm dil yap›s›ndaki zay›fl›¤›n› ortaya ç›kar›r. Sonuçta do¤al olmayan dilbilimsel
bir karmaﬂa ve kar›ﬂ›kl›k süreci nesiller
boyunca anlaml› ve güvenilir olan bir mitolojiyi nas›l yaratabilir? Numina de¤il,
nomina! Tamamen güçlü kiﬂisel karakterleri nedeniyle bizi her zaman etkilemiﬂ olan pagan tanr›lar› için böyle bir ﬂey
nas›l söylenebilir? ﬁu durumda Zeus ve
Wodan, Indra ve Donar sadece içi boﬂ
isimlerden mi ibaretti? Onlar gerçek tanr›lard›; insan neredeyse etten ve kandan
oluﬂtuklar›n› söyleyebilirdi; betimlemeleri ile son derece insan, eylemleri ile son
derece inand›r›c›. Hayata güçlü biçimde
müdahale edebildiklerinden sayg› talep
etmiﬂlerdir; onlara güçleri ve karakterlerine göre hayranl›k, güven ve aﬂk duyulmuﬂtur. Mitoloji bir dil hastal›¤› de¤ildir,
insanlar için çok aç›k olan bir gerçektir,
kendi varl›klar›nda do¤an›n ya da kendilerinin s›n›rs›z ve muammal› yönlerini
bar›nd›r›r.
Max Müller’in teorisi bir kez daha
on dokuzuncu yüzy›l insan› ile var oldu¤unu bildi¤i çeﬂitli inançlar aras›ndaki
uçurumu bir kez daha göstermektedir.
Modern insan›n ruhu kendisini H›ristiyanl›ktan uzaklaﬂt›rd›¤› ölçüde, öz dogmadan uzaklaﬂt›r›l›rken ve gizem hissi
kaybolurken, H›ristiyanl›¤›n saf bir ahlak bilgisi olarak bozulmas›na izin verdi¤i ölçüde, insano¤lunun di¤er dinleri anlay›ﬂ› da ortadan kalkm›ﬂt›r. Ona göre bu
dinler öylesine saft› ki, derin beﬂeri deneyim ile herhangi bir ba¤lant›lar› olamazd›. Max Müller’in teorisi inanc› hiçbir za-
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man kavrayamam›ﬂ oldu¤unu aç›kça
göstermektedir.
O yaﬂad›¤› zamana has bir insand›.
Y›llar boyunca onu destekleyen heyecanl› destekçileri olmuﬂtur. ‹ngiltere’de
G.W.Cox onun sad›k bir hayran› idi.10
Fransa’da o dönemde Max Müller gibi bir
dilbilimci ve din tarihçisi olan M. Breal
onun teorilerini yaym›ﬂt›r.11 A Reville gibi itibarl› bir bilim adam› 1881 y›l›nda
do¤al fenomenlerin mitolojik aç›klamalar›n›n gerçek anlamda dini ö¤eler aç›s›ndan tamamen boﬂ ﬂiirsel gezintiler oldu¤unu iddia etmiﬂtir. Asl›nda kült do¤adaki sürecin bir taklididir; Reville bir ﬂekilde merkezi bir fikirle ilgili olan ve karmaﬂ›k bir kült davran›ﬂ› içerisinde bir
araya gelebilecek ba¤›ms›z semboller olarak alg›lad›¤› ö¤eleri analiz eder.12
Ne kadar zekice gerçekleﬂtirilmiﬂ
olursa olsun analiz tek baﬂ›na yetersizdir. Ayn› ﬂekilde, ne kadar zekice düﬂünülmüﬂ olursa olsun, düﬂüncelerin yap›s›
da yetersizdir. Ancak ilkel dinî hayat›n
do¤ru biçimde gözlenmesi kayda de¤er
bir anlay›ﬂ ortaya koyar.
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