M‹TTE VE GERÇEKTE TAVﬁAN
Bir ‹nceleme Yaz›s›*
Yazan: John Andrew BOYLE
Çev.: Feridun ÇOTRA**-Hüseyin TAﬁDEM‹R**
George Ewart Evans ve David
Thomson son kitaplar›nda hakk›nda bugün bile ﬂaﬂ›rt›c› derecede az ﬂey bilinen
bir hayvan hakk›nda eksiksiz bir çal›ﬂma sunmaktad›rlar.Yaln›zca efsane ve
masaldaki tavﬂanla ilgilenen John Layord ’dan farkl› olarak özellikle zoolojik
gerçeklerle ilgilenmiﬂlerdir, bu gerçeklerden baz›lar› efsane ve masaldakinden
de gariptir.Hiçbir ﬂekilde tavﬂan›n zengin mitolojisini yads›mazlar; tersine
hayvan›n do¤al tarihiyle ilgilenmelerinin bütün amac› ﬂu ﬂaﬂ›rt›c› soruya bir
yan›t bulmakt›r: ”Dünyan›n her taraf›nda neden tavﬂan›n mitte ve hikayede
böylesine bir yeri vard›r?” Tavﬂan›n birçok halk›n popüler inançlar›nda çokça
yer bulmas› benim karﬂ›ma birkaç y›l
önce henüz gün ›ﬂ›¤› görmemiﬂ bir makale için materyal toplarken geldi. Bu materyalden, hem zevkle hem de kazançla
okudu¤um bir kitap üzerine marjinal yorumlar yaparken yararlanmay› istiyorum.
Hem Yunan hem de Roma yazarlar›n›n tavﬂan›n zoolojisi hakk›nda baz›
tuhaf fikirleri vard›,gerçekte genelde
hayvan dünyas› hakk›nda böyle fikirlere
sahiptirler.Bütün bu fikirler ilk göründükleri anki kadar saçma de¤ildir;bir
keresinde eskiler modern bilimi önceden
kestirmiﬂlerdir.Evans ve Thomson Aelin’in “Tavﬂan yavrusunun bir k›sm›n›
yar› oluﬂmuﬂ biçimde rahminde taﬂ›r,bir
*
**
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k›s›m do¤um sürecindedir,di¤erini çoktan do¤urmuﬂtur.” ‹fadesini al›nt›larlar.Ariston’un, Hippocrat ‘›n ve Pliny’in
,asl›nda yaln›zca diﬂi tavﬂanlarda görülen bu üst üste gebe kalma süreciyle ilgili ifadeleriyle genellikle dalga geçilir.Aelian tavﬂanlar›n gözü aç›k uyuma becerilerinden de söz eder.Yazarlar kan›tlaman›n ya da yalanlaman›n olanaks›z oldu¤unu söyledikleri bu yayg›n inan›ﬂtan
baﬂka yerde de söz ederler.Ancak onlara
bilgi verenlerden birinin ifadesi dikkat
çekmeyecek gibi de¤ildir .Bu kiﬂi k›ﬂ aylar›nda Nairn’in d›ﬂ›ndaki avlaklarda
arazi gözlükleriyle da¤ tavﬂan›n› gözler
ve ﬂöyle der:”Otururken ya da uzanm›ﬂken donarak ölmüﬂ gibi ya da üﬂüyen bir
kedi gibi kamburlaﬂm›ﬂ bir pozisyonda
kaskat› görünüyordu.Sabit bakan gözleri camdan gözlere benziyordu.”
Tavﬂan›n geviﬂ getiren hayvanlar
aras›nda s›n›fland›r›lmas›na gelince Yunanl›lar ve Romal›lar taraf›ndan de¤il
‹braniler taraf›ndan_ yazarlar›n belirtti¤i gibi bu anlaﬂ›l›r bir yanl›ﬂl›kt›r.Çünkü
tavﬂan yiyece¤ini iki kez çi¤ner ama geviﬂ getiren hayvanlar gibi de¤il.Bu eski
inançlar›n en garibi tavﬂanlar›n cinsiyetiyle ilgili olan›yd›.Hem Pliny hem de
Aelian tavﬂan›n çift cinsiyetli oldu¤unu
belirtmiﬂlerdir.Bunlar›n ilki hayvanlar
tarihi kitab›nda keçilerin burun delikleriyle de¤il de kulaklar›yla soludu¤unu
ileri süren Archelaus’a dayanarak bunu
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söylemiﬂtir.Topsell’in yazarlar›n›n al›nt›lad›¤›na göre Aelian “Hemen hemen ölü
durumda bir erkek tavﬂan bulundu .Bu
tavﬂan›n göbe¤i aç›ld›¤›nda üç tane canl› yavru ç›kt›.” ﬂeklinde bir erkek tavﬂan›n hikayesini anlatmaktad›r.Bu inan›ﬂlar modern zamanlara kadar bütün insanlar aras›nda varl›¤›n› sürdürdü.Rönesans düﬂünürü Agostina Nifo ,karn›
burnunda bir erkek tavﬂan gördü¤ünü
söyledi.Hatta tavﬂan›n çift cinsiyetli oldu¤unu reddeden Sir Thomas Browne
bile erkek hayvan›n bazen yavrulad›¤›n›
iddia etti. Aç›kça bu “kaba yanl›ﬂlar” on
yedinci yüzy›lda bile oldukça yayg›nd›.
ﬁu anda tamamen unutulduklar›na bak›l›rsa ne kadar süre boyunca var olduklar›n› araﬂt›rmak ilginç olurdu.
Tavﬂan›n bir zamanlar birçok Avrupa ve Bat› Asya halk› taraf›ndan kutsal
bir hayvan olarak görüldü¤üne kuﬂku
yoktur.Onun etini yemeye karﬂ› olan tabuyu ﬂu an için bir yana b›rakarak kan›tlar›n daha çok Britanya Adalar›n›n
Seltik kökenli sakinleri aras›nda bulundu¤unu söyleyebiliriz.Evans ve Thomson nihayetinde Dion Cassius’tan al›nan, Boadicea ‘n›n gö¤sünde saklad›¤› ve
kaçmaya çal›ﬂ›rken e¤ilip bükülmelerinden kehanetler ç›kard›¤› bir tavﬂan› b›rak›ﬂ hikayesini yeniden anlat›rlar.Tavﬂan›n cad›lar›n gece dolaﬂmalar› için benimsedikleri ﬂekillerden biri oldu¤u hakk›nda Galler’den böyle “tavﬂan cad›lar”
aileler halinde yaﬂ›yordu ve Sir John
Rhyi kendi hemﬂiresinin bu ailelerden
birine ait oldu¤unu ve annesinin bak›m›
için ona güvenilmedi¤ini çünkü her an
kaçabilece¤ini ,bak›c›l›k görevini b›rakabilece¤ini anlatmaktad›r.
Birinin yolundan geçen bir tavﬂan›n
ﬂanss›zl›k taﬂ›d›¤› inanc›yla ilgili olarak
yazarlar modern sözlü materyale ek olarak Sir Thomas Browne’nin gözlemlerini
http://www.millifolklor.com

de anlatmaktad›r.Bu özel hurafe hiçbir
ﬂekilde Britanya adalar›yla s›n›rl› de¤ildir.On üçüncü yüzy›l Litvanya prensi taraf›ndan inan›ld›¤› bildirilmektedir.Görece¤imiz gibi inançlar›n› göçebe atalar›ndan ald›¤› san›lan ve sonuç olarak
Küçük Asya’n›n daha önceki sahiplerinden alm›ﬂ olmalar› gereken modern
Türk köylüleri taraf›ndan da bu hurafeye inan›l›r.
Tavﬂan›n etini yemeye karﬂ› halk
aras›nda birçok gözlenen tabu yazarlar
taraf›ndan at eti yemenin günümüzde
reddedilmesiyle
karﬂ›laﬂt›r›lmaktad›r.”At bir zamanlar Britanya’da kutsal
bir hayvand› ve tabu ortadan kalkana
kadar eti nadiren yenildi.” diyorlar.Bu
aç›klama biraz say›sal bilgi gerektiriyor.‹lk Hint Avrupal›lar aras›nda at›n
kutsal bir hayvan oldu¤u elbette tart›ﬂma götürmez,ama onun etini yemeye
karﬂ› oluﬂan önyarg›n›n kökü Akdeniz
bölgesine dayan›yor ve yaln›zca hafif biçimde Kuzey Avrupa’ya yay›lm›ﬂ görünüyor.Tamamen ikinci derecede kan›tlara dayanarak Reinach taraf›ndan bu tabunun Sezar zaman›ndaki Galliler taraf›ndan benimsendi¤i iddia edilmektedir.Öte yandan kilisenin tan›kl›¤›ndan
ö¤rendi¤imiz gibi Cermen halk› H›ristiyanl›¤› benimsemeden önce ve sonra
derlenmelerinin normal bir parças› olarak at eti yemiﬂlerdir.‹ngiltere’de buna
yaln›zca din otariteleri izin verdi .Çünkü
bir ﬂekilde bu ölüme yol açabiliyordu.668-690 y›llar› aras›nda Canterburry
Baﬂ piskoposu olan Tarsuslu Theodore’nin itiraflar›nda “At› (etini) yasaklamam›ﬂlar ancak onu yemek adetten de¤il.” Diye belirtilir. Benzer ﬂekilde Egbert ‘in (yaklaﬂ›k 950- 1000) itiraflar›nda
“At eti yasaklanmam›ﬂt›r,ama birçok
ulus onu yemeyi reddeder .” demektedir.Avrupa k›tas›nda ise kilise çok farkl›
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bir dil kullanm›ﬂt›r.Papa 3. Gregory Almanlar›n havarisi Boniface ‘a yazd›¤›
732 tarihli mektupta kendisini ﬂöyle ifade eder:
“Birçok ﬂeyin aras›nda diyorsun ki
baz›lar› vahﬂi et yemeyi al›ﬂkanl›k edinmiﬂler ve birço¤u da evcil atlar› yiyor.Sevgili kardeﬂim buna hiçbir ﬂekilde
izin vermemelisin ve ‹sa’n›n yard›m›yla
mümkün olan har yolla bast›rmal›s›n,bunu yapanlara uygun cezalar vermelisin.Bu pis ve i¤renç bir ﬂey.”
Papa Zachariai’in 4 kas›m 751 tarihli yasak mektubunda kilisenin etinin
temiz olmad›¤›n› söyledi¤i baz› vahﬂi yarat›klar› listeleyen bir pasaj›nda tekrar
ediliyor:
“Öncelikle kuﬂlara gelelim ;karga
ve leylekler kesinlikle H›ristiyanlar›n yiyece¤i olarak yasaklanm›ﬂt›r.Kunduz,tavﬂan ve yaban atlar› da tamamen
yasakt›r. Ama kutsal kardeﬂlerim bütün
kutsal kitaplarda siz pek marifetlisiniz.”
Yasa¤›n uzun süre dinsel çevrelerde
de önemsenmedi¤i St. Gall’li Ekkehard
(yaklaﬂ›k 1000-1060)taraf›ndan okunan
yemek dualar›ndan biri yaban atlar›n›n
etiyle ilgili olmas›ndan anlaﬂ›l›r.K›ta
kentlerinin tavﬂan eti yeme tabusuna
uyup uymad›klar›yla ilgili elimizde hiçbir bilgi yok.Öte yandan Caeser’in yorumlar›n›n 5. kitab›nda yer verilen Britanya aç›klamas›nda ada sakinlerinin
tavﬂan, tavuk ve kazlar› yasak hayvanlar olarak bildi¤i ama asla bu hayvanlar› evcilleﬂtirmedi¤i söyleniyor.Hem Galler hem de ‹rlanda’da tavﬂan eti yemeyle ilgili önyarg›n›n modern zamanlara
kadar yaﬂad›¤›n› biliyoruz.Germen insanlar›n›n tabudan habersiz oldu¤u görülüyor.Baﬂ piskopos tavﬂan›n yenilebilece¤ini ve dizanteriye iyi geldi¤ini söylüyor;ac›n›n dindirilmesi içinse safra kesesiyle biberin kar›ﬂt›r›lmas› gerekti¤ini
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belirtiyor.Ama H›ristiyan ‹ngilizlere müsaade edilen ﬂeyler putperestlikten dönen Almanlara yasaklanm›ﬂt›.Tavﬂan›n
Zücharias’›n yasak listesine al›nmas› biraz ﬂaﬂ›rt›c›d›r. Yahudilerden baﬂka hiçbir Akdeniz halk› tavﬂan›n lezzetli görülen etini yemekte tereddüt etmemiﬂtir.Pliny Do¤a’n›n “zarars›z ve yenebilir
hayvanlar› (yani tavﬂan ve da¤ tavﬂan›)
do¤urgan k›lmaktaki “ cömertli¤ini övmektedir. Papan›n kafas›nda olan Yahudi tabusu olmal›yd›.Boniface ‘i “bütün
kutsal yaz›lara” gönderir yani hem Eski
hem de Yeni Ahit’e ve mektubunda ad›
geçen kuﬂlar›n ve memelilerin her biri
aç›k ta da gizli olarak , Levitieus’un derlenme kurallar›nda ele al›n›r.
Da¤ tavﬂan›n›n geviﬂ getirmesi aç›s›ndan yenilen memelilere benzemesi
ama çatal t›rnakl› olmad›¤›ndan onlardan ayr›lmas› nedeniyle Musa’n›n takdirine göre eti yasaklanm›ﬂt›.Bu tabu konusunda domuzu yemeyi reddediﬂlerinde Yahudileri izleyen Müslümanlar kendi aralar›nda ayr›l›rlar.Sünni ‹slam’›n
dört kat› mezhebinden birisinin kurucusu olan ﬁafi tavﬂan etini helal olarak kabul etmiﬂ ,daha önceleri ise(767)Ebu Hanife onu yemenin bir zarar› olmad›¤›n›
çünkü peygamberinde kendisine bu et
sunuldu¤unda yedi¤ini ve arkadaﬂlar›n›n da yemesini istedi¤ini söylemiﬂtir.Ayr›ca o et obur bir hayvan de¤ildi ya
da leﬂ yemeyen bir hayvand› ve ceylana
benziyordu.Çöl Araplar› onu her zaman
tat verici katk›larla yerlerdi.Bertram
Thomas tavﬂan›n davran›ﬂ›na k›zan peygamberin ona “senin her parçan›, hatta
ba¤›rsaklar›n› bütün insanlar›n yemesi
için “helal etti¤ini söyledi¤i bir Bedevi
halk masal›n› anlat›r.Öte yandan ﬁiiler
tavﬂan yemez ve bu davran›ﬂ öyle karakteristiktir ki onlara Türkçe tavﬂan yemez lakab›n› kazand›r›r.Bu önyarg›
http://www.millifolklor.com
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Müslüman ‹ranl›lar ve H›ristiyan Ermeniler taraf›ndan paylaﬂ›ld›¤›ndan bunun
Hint Avrupa kökenli oldu¤u varsay›lmaktad›r;ancak her iki topluluk durumunda gelene¤in Musa’n›n buyruklar›na kadar gitti¤ini görmek olas›d›r.
Alexander H. Krappe bu yiyecek tabusunun “tarihin ﬂafa¤›ndan beri Hindistan ve Çin’de bilindi¤ini “söylemektedir. Ancak Pers ülkesinin do¤usuna geçti¤i yolunda hiçbir kan›t yoktur.Eski
Hindistan’›n yasa kitaplar› tavﬂandan
eti her zaman yenilen bir hayvan olarak
söz etmektedir ve bugün bile birçok Hindu’nun vejeteryan olmas›na karﬂ›n Rajputlar hala onu yerler.Çin’de ki durum
içinse Krappe bilgileri ,Charles J. Billson ve William George Black’in yapt›¤›
gibi Dennys’in Çin folkloru kitab›ndan
alm›ﬂt›r, orada ﬂöyle denmektedir:”onun
(tavﬂan›n) etini yemeye karﬂ› bir önyarg›
Çin tarihiyle yaﬂ›tt›r.Bu ifadeyi Dr. Arthur Waley’in dikkatine sundum ve ﬂöyle
yorumlad›:
“Tavﬂan›n yenmesi Çin’de bir tabu
olmaktan çok öte , her zaman be¤enilen
bir yemek olmuﬂtur,ﬂu atasözü bunu
do¤rular niteliktedir-tavﬂan› yakalayan
köpeklerdir, ama tavﬂan çorbas›n› içenler köpekleri izleyenlerdir.Dennys, Yoyang halk›n›n (Yangtse’nin güneyinde Hunan’da iyi bilinen
bir yer) tavﬂan› kutsal bir hayvan olarak
gördü¤ünü ve onu avlamaya kimsenin
cesaret edemedi¤ini Ehr-ya da olmad›¤›n› hatta Ehr-ya’n›n böyle bir bilgi vermedi¤ini belirtmektedir.Ancak bu Lo Yüan’›n Erh-ya üzerine yorumunda görülmektedir ve belli ki Dennys’in yanl›ﬂ
tahminin tek dayana¤› budur.Böyle bir
tabunun Çin’in kuzeyindeki steplerde olmad›¤› da eklenebilir.Bunun kan›t› hem
Hunlar›n hem de ilk Türklerin tavﬂan›
avlad›klar› ve yedikleridir. Ama e¤er tahttp://www.millifolklor.com

bu Hindistan ve çin’de görülmediyse, bu
hiçbir ﬂekilde o ülkelerde tavﬂan›n kutsal bir hayvan olmad›¤› anlam›na gelmez.Evans ve Thomsan’a göre ayla tavﬂan› birleﬂtiren en yayg›n öyküler Hindistan’da ortaya ç›km›ﬂt›r ve zengin aytavﬂan efsaneleri Budizm’in yay›lmas›yla Hindistan’dan Asya’n›n büyük k›sm›na ve özellikle Çin’e yay›lm›ﬂt›r.
Ve tavﬂan›n aç bir gezgin k›l›¤›na
giren Buda’ya yemek sa¤lamak için kendini ateﬂe nas›l att›¤›n› anlatan ünlü öyküsünün Çince versiyonunu yeniden
üretirler. Buda onun kendini feda etmesini onu aya yerleﬂtirerek ödüllendirmiﬂtir. Öykü,kutsal cumartesi(ya da Pazar)
gününde yakacak odun toplayan adam›n
bütün yaﬂam›n›n sonuna kadar ceza olarak ayda ikametle cezaland›r›lmas› hikayesinden garip ﬂekilde farkl›d›r.
Özünde Hindistan’daki öykü Budizm’den daha eski olmal›. Klasik
Sanskritçe ﬂasin (tavﬂan içeren) ve sasanka (tavﬂanl›),canda (ay) sözcü¤ünün
normal eﬂ anlaml›lar›d›r ve e¤er Budistlik sözler olduklar› bilinmiﬂ olsa Brahman yazarlar taraf›ndan güçlükle kullan›l›rlard›. Ayr›ca ay ile tavﬂan› bir araya
getiren “tamamen Brahman karakterde”
bir çal›ﬂmada Pancutantra da bulunur.
Bu eser Guptar yönetiminde ya da onun
idaresinden hemen önce brahmanik restorasyon ve geniﬂleme dönemi içinde bir
zamanda yani M.S III. ve IV. yüzy›llarda
kaleme al›nm›ﬂt›r. Bu Evans ve Thomson’un 1063-1081 y›llar› aras›nda yaz›lan Soma devan›n Kathasaritsagara ya
da “öykü ›rmaklar›n›n okyanusu”nda bir
versiyonu ald›klar› filler ve tavﬂanlar›n
öyküsüdür.
Bu öyküde aydan gelen bir haberci
gibi davranan ak›ll› bir tavﬂan›n, bir göl
kenar›nda hayvanlar› talan eden fil sürüsünü nas›l korkutup kaç›rd›¤› anlat›l-
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maktad›r. Öykü kayna¤›n› Kelile ve
Dimne adl› kitaplardan alan Pers ﬁairi
Celal el-Dizin’in mistik ﬂiiri Mathnavi’
de de geçer.Nicholson yorumlar›nda onda Frazer’in “sap›k mesaj›n öyküsü” ﬂeklinde adland›rd›¤› motifi görür ve Frazer’dan tavﬂana ay taraf›ndan insanlara
ölümsüzlüklerini bildirmek için nas›l görev verildi¤ini ve onun mesaj› bozmas›
nedeniyle ay›n ona bir de¤nek at›p duda¤›n› yard›¤›n› anlatan hottento (kabile)
masal›n› anlat›rlar. Pancatantra ‘ da
ak›ll› bir hayvan hakk›nda baﬂka bir öykü vard›r ve Evans ile Thomson onun
Sanskritçe orijinalinden hayal edilemeyecek kadar zamanda ve mekanda ak
oluﬂu aç›s›ndan ilginç olan bir versiyonunu yay›nlarlar: Bu 20. yüzy›lda Bat›
‹rlanda da kaydedilen bir Gal halk masal›d›r. Bu kuyudaki yans›mas›na sald›rmas› için bir aslan›n, tavﬂan taraf›ndan
nas›l aldat›ld›¤›n› anlatan bir öyküdür.
‹rlanda’ca versiyonuna gelince, o Yahudilikten dönen Copsal› John ‘un Directorium Humara Vitre adl› eserinden XII.
yüzy›l›n sonlar›na do¤ru al›nm›ﬂ olmal›d›r. Bu ﬂah›s Kelile ve Dimne’nin ibranice çevirisini Latinciye kazand›rm›ﬂt›r.
Ancak tavﬂanlar›n kutsal karakterlerinin en iyi kan›t› onlar›n adlar›d›r.
Iran’dan bat›ya do¤ru gidildi¤inde bir
çok Hint-Avrupa dilinde “tavﬂan”için
kullan›lan orijinal sözcük,hayvan›n gerçek ad›n› kullanmaktan kaç›nmak amac›yla benimsenen bir lakapla yer de¤iﬂtirmiﬂtir. Evans ve Thomson “tavﬂan›n
‹ngilizce’deki adlar› “ adl› bir ortaça¤ ‹ngiliz ﬂiirini günümüz diline uyarlam›ﬂlard›r. Bu ﬂiirde ço¤u küfaür yetmiﬂ yedi
farkl› ad ve cümlecik s›ralanm›ﬂt›r. Bu
cümleciklerden biri ﬂöyledir “kimsenin
ad koymad›¤› hayvan”. Ve hala ,bütün
Cermen dillerinde oldu¤u gibi ‹ngilizce’de de tuhaf bir tavﬂan için kullan›lan
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eski Hint-Avrupa sözcükleri normal günlük kullan›mdad›r.
Köylülerin onlara verdi¤i adlar ile
“tavﬂanlar ve kabile taraf›ndan paylaﬂ›lan sevimli evcil hayvan isimleridir. ” ;
Söylemenin u¤ursuz say›ld›¤› bir ad›n
yerine geçen isimler de¤illerdir. Ama
,Cermen kökenlileri bir kenara b›rak›rsak Avrupa’ da yaln›zca 17. yüzy›lda yok
olan bir balt›k dilinde ve Galce deki Ceinach ‘da bulabiliriz. Ama ilginç ﬂekilde
yaﬂamaya devam eden Ceinach sözcü¤ü
“tavﬂan”›n Galcedeki bilinen karﬂ›l›¤›
de¤ildir. Bu sözcük ysgafarnog dur.(günlük dilde”sgwarnug” denir), ysgafarn
(kulak) sözcü¤ünün bir türevidir(uzunkulakl›). Cornish dilinde oldu¤undan ve
bir lehçe sözcü¤ü olarak yaﬂam›n› sürdürdü¤ünden , bu söyleyiﬂin kökü eski
‹ngilizce ya da Britanya diline kadar gitmelidir. Evans ve Thomson Güney Galler’de tavﬂan yerine kullan›lan anlam›
“kurt” olan “pryf” sözcü¤ünden de söz
ederler. Ayn› ﬂey “kurt” un eski ad› olan
“böri” yerine Güney Bat› Türk dillerinde
“k›l kurdu” anlam›na gelen “kurt” sözcü¤ünün kullan›lmas›na benzetilebilir. ‹rlandaca da ysgataraog’un eﬂde¤eri yoktur. Galce tavﬂan sözcü¤ünün karﬂ›l›¤›
“girrfhiadh” d›r,bu sözcük “gearr”, “k›sa”
ve “fiadh” “geyik”sözcüklerinin bir bileﬂimidir ama bu söz daha önceleri bütün
vahﬂi hayvanlar için kullan›lan genel bir
sözcüktür. Hayvan›n gerçek ad› olarak
düﬂünülebilecek di¤er ifadeler ﬂunlard›r:
“miol maighe”, “düz gö¤üs”; ”miol buidhe” ,“esmer gö¤üs” ;“miol mang-ruadh”,
“k›z›l yeleli gö¤üs” Latince Lepus‘a gelince,Ernovt ve millet’e göre o Akdeniz dibinden ödünç al›nm›ﬂt›r;hayvan›n HintAvrupa ad› olmad›¤›n› (tahminen Latince) eklemektedirler “belkide kötü ﬂans
getirdi¤inden onu adland›rmaktan kaç›n›yorlard›”. Ama insan sözcü¤ün “gevﬂek
http://www.millifolklor.com
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kulakl› anlam›na gelen do¤al bir bileﬂik
sözcük olup olmad›¤›n› merak ediyor:
Yunanca tavﬂan anlam›na gelen “layos”
sözcü¤ünün genel kabul gören köken bilimi de böyledir. Yunanca ve Galce sözcükler gibi Farsça isimde hayvan›n kulaklar›n›n biçimine ya da boyuna dikkat
çekmektedir:”xar” ,”eﬂek” ve “guﬂ”, “kulak” ;“tan xarguﬂ”, “eﬂek kulakl›” d›r. Ayn› ﬂekilde Orta Asya’n›n alanlar›ndan
gelen bir ‹ran halk› olan Ossetler de ona
“targus”, “uzun kulakl›” der. Öte yandan
Puﬂtu ve di¤er ‹ran dilleri hala Hint-Avrupa sözcü¤ü kullan›rlar. Bu yüzden
hayvan›n ad›n›n söyleniﬂine getirilen yasak az ya da çok onun etinin yenmesinin
yasaklanmas›yla ilgiliydi.
Tavﬂan›n bir yükseklik simgesi olarak ele al›nd›¤› bölümlerinde yazarlar
onu “Anglo-Sakson” tanr›ças› Eostre’ nin
“sevdi¤i hayvan ve canl› ruhu” olarak tan›ml›yor. Onun hakk›nda çok az ﬂey biliniyor ama onun ﬁafak tanr›ças› olarak
tavﬂanlar taraf›ndan tan›nd›¤›n›n tahmin edildi¤ini söylüyorlar. Bu tanr›ça
bahar coﬂkusunu ve do¤urganl›¤a yol
açan cinsel zevki de temsil ediyordu.
Eoskre’ nin hakk›nda Bedeni’nin eserlerinin birindeki bir pasajda bize söylenenler d›ﬂ›nda hiç bir ﬂey bilinmiyor asl›nda. Ondan “halk›n›n” yani meleklerinin tanr›ças› olarak söz ediyor. Bu tanr›ça ad›n› nisan ay›na vermiﬂtir (Eostur
Monath) daha sonra ona ayda kutlanan
bir festivale ve ‹sa’n›n yeniden do¤uﬂunu
simgeleyen festivale ad›n› vermiﬂtir. Yazarlar bu tanr›çan›n ‹skandinavya aﬂk
ve do¤urganl›k tanr›ças› Freyja ile özdeﬂleﬂtirildi¤ini aç›kça kabul etmektedirler. Ama tavﬂan›n Freyja ile pek ilgisi
yoktur. Snorri’nin bize söyledi¤ine göre
onun arabas›n› kediler çekiyordu,bu
hayvanlarda Freyja’de böyledir. Yunanca
ve Galce sözcükler gibi Farsça isimde
http://www.millifolklor.com
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Monath) daha sonra ona ayda kutlanan
bir festivale ve ‹sa’n›n yeniden do¤uﬂunu
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yoktur. Snorri’nin bize söyledi¤ine göre
onun arabas›n› kediler çekiyordu,bu
hayvanlarda Freyja’ nin bir çok ortak
noktas› bulunan cad›larla tavﬂanlar gibi
yak›nlard›. Öte yandan yazarlar tavﬂanlardan yar› insan yar› keçi ﬂehvet tanr›s›, aﬂk tanr›s› ve Afrodit’in arkadaﬂ› olarak söz etti¤inde ve orta ça¤larda Luxuria figürünün yar›s›nda göründü¤ünü
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belirttiklerinde daha kesin kan›tlara bir
çok ortak noktas› bulunan cad›larla tavﬂanlar gibi yak›nlard›.. Asl›nda erotik
bir simge olarak tavﬂan ve cinsel tahkir
için bir benzetme olan tavﬂan av›, hem
klasik hem de ortaça¤ edebiyat›nda bol
bol kullan›l›r. Eski dünya için Ov›d’›n
Metamerphozlar‘›na baﬂ vurabiliriz, burada Apollo’dan kaçan Daphne bir “Galya taz›s› taraf›ndan izlenen tavﬂana benzetilir. Ortaça¤lar için Chaucer’in keﬂiﬂine baﬂ vurabiliriz. Çiftleﬂen tavﬂanlara
olan sevgisi son zamanlarda iki kez yorumlanmay› hak etmiﬂtir.
Ancak tavﬂan folklorünün hepimizin aﬂina oldu¤u yönü hayvan›n aya¤›n›n ya da pençesinin bir t›ls›m olarak
kullan›lmas›d›r. Geçmiﬂte “ﬂans için”kullan›l›rd› ve halen ceplerde bunun için taﬂ›n›yor. Amerika‘da ka¤›t oyuncular›
ceplerinde bir tavﬂan aya¤› taﬂ›rd› ve zar
oyuncular› genelde zar atmadan önce
“tavﬂan›n aya¤›,tavﬂan›n aya¤›” diye m›r›ldan›yorlard›. Bunun bedensel rahats›zl›klara da iyi geldi¤i düﬂünülüyordu.
Evans ile Thomson “Pepys’in Günlü¤ü”’nden onun kar›n a¤r›s›n› tavﬂan›n
aya¤› ile nas›l iyileﬂtirdi¤ini anlat›yorlar. Akdeniz bölgesinde hayvan›n bedeninin parçalar›n›n nazar› kovmak amac›yla muska olarak kullan›ld›¤›n› görüyoruz. Kafas› Küçük Asya Kumlar› ve
Türkler taraf›ndan da böyle kullan›l›yordu. Bu uygulama ‹slam öncesi Araplar›’nda da biliniyordu. Tavﬂan›n gözleri
aç›k uyuyabilmesi nedeniyle bu amaç
için özellikle uygun oldu¤u söylenilebilir.
Araplar›n bu durumuna bir baﬂka neden,birçok vahﬂi hayvandan farkl› olarak Cin taﬂ›yan hayvanlardan biri de¤ildi ve bu nedenle onlar›n etkisine maruz
de¤illerdi.
Son yorumumuz tavﬂanda yang›nlar›n bir iﬂaretini(habercisini) gören boﬂ
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inanç üzerinedir. Güney North Amptonshine da “bir tavﬂan›n bir köy boyunca
koﬂmas› evlere yang›n getirir” denir.Hurafeler hiçbir ﬂekilde yok olamaz. Evans
ile Thomson ‘un bilgi kaynaklar›ndan biri “koﬂan tavﬂan ve ard›ndan gelen yang›n hakk›nda bir ﬂeyler duydum” demiﬂtir. Gerçekten de buradan uzakta (do¤u
anglia) yaﬂl› bir karakter onlar›n bahçenizden koﬂarak geçmesinin kötü ﬂans oldu¤unu, çünkü y›l sonu gelmeden evinizin yanaca¤›n› ileri sürerdi. Bu inan›ﬂ
Almanya‘da da oldukça yayg›nd›r,hatta
Silesya’da köylüler alev f›ﬂk›rtan ateﬂtavﬂan›n›n varl›¤›na inan›rlard›. Evans
ile Thomson hayvan›n gerçek yaﬂamda
yang›na karﬂ› tepkisini araﬂt›rm›ﬂlard›r.
Baz› tan›klar tavﬂan›n bir çal›l›k yang›n›nda nas›l sonuna kadar kald›¤›n› hatta bazen alevlerin içine atlad›¤›n› anlatm›ﬂlard›r. Bir Suffolk avlak bekçisi bu
davran›ﬂ› ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r: “duman›n
arkalar›ndan gelmesini sevmezler e¤er
ateﬂe yaklaﬂ›rlarsa onun kokusundan
kurtulacaklar›n› düﬂünürler. Mart ay›nda bütün çay›rlar alev ald›¤›nda ateﬂin
içine atlarlar. Hemen hepsi ateﬂin içinden geçerler. Topra¤›n üzerine s›¤›nacak
bir yer bulamayarak ateﬂin içinde bir
yandan öbür yana kaç›ﬂ›rlar. Bu gibi bilgiler yazarlar›n köylülerden, hayvan ve
bitkileri inceleyen merakl›lardan –ki bu
onlar›n en önemli keﬂiflerindendir– toplad›klar› bilgilerdir. Bu tarifler bize tavﬂan›n ilkel insana benzetilebilece¤ini
gösterir. Ayr›ca bu tarifler bize kitaba
baﬂlarken sordu¤umuz sorular›n cevaplar›n› sunar. Bu kitab› okuduktan sonra
neden bu hayvanlar›n mitolojide ve dünyan›n tüm hikâyelerinde böyle bir yere
sahip oldu¤unu ve "S›çrayan Tavﬂan"›n
tuhaf, esrarengiz yönlerini daha iyi anlayabilirler.
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