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ÖZET
“Kan” olgusunun antropolojik aç›dan bireysel ve/veya toplumsal dönüﬂüme kaynakl›k etti¤ini savlayan
bu makalede ritüeller arac›l›¤›yla süreklili¤i sa¤lanan “kan” temelli sözleﬂmelerin nedenleri ve birbirleriyle
olan iliﬂkileri ele al›nm›ﬂt›r. “Kan” olgusunun simgeledi¤i “dönüﬂümler” sözleﬂmeler ba¤lam›nda de¤erlendirilmiﬂ, ritüellerde kan›n dönüﬂtürücülü¤ü erginleme kavram›yla birlikte okunmuﬂtur. “Kanl› sözleﬂmeler”
arac›l›¤›yla benleﬂme ve bizleﬂme süreçlerini biçimlendiren geçiﬂ ritüelleri olarak, adet kanamalar›, sünnet
törenleri, evlilik kurumuyla iliﬂkilendirilerek bekaret olgusu ve kutsala sunulan kurban kan› de¤erlendirilmiﬂtir. Sonuçta, kan ve soyun devam› aras›ndaki iliﬂki erginleme ba¤lam›nda de¤erlendirildi¤inde karﬂ›m›za
üç türlü erginleme aﬂamas› ç›km›ﬂt›r. Bunlar, adet kanamas›yla birlikte gerçekleﬂtirilen genç k›z kanamas›,
erkek adaylar›na soyun devaml›l›¤›ndaki rollerini hat›rlat›c› sünnet törenleri, evlilik kurumuyla ve soyun devaml›l›¤›yla iliﬂkilendirilen bekaret kan› ve son olarak da, soyu devam ettiren do¤um kan›d›r. Bu ba¤lamda
denilebilir ki, kan olgusu, toplumsal sözleﬂmeler arac›l›¤›yla kutsal olanla iliﬂkiye geçiﬂ süreçlerinde dönüﬂtürücü bir iﬂleve sahiptir. Ça¤r›ﬂt›rd›¤› ﬂiddet ve korku varolma dürtüsünün arkas›nda kalarak kan olgusunu, kutsal olana daha da yaklaﬂt›rmaktad›r.
Anahtar Kelimeler
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ABSTRACT
Within the context of this article, the phenomenon of « blood » is considered as the ground for the transformation of individual and/or society. It further elaborates on the responses for blood contracts which maintained its sustainability through rituals, and their relationship. This article evaluates the transformations
that the phenomenon of blood symbolises and combines the concept of transformation rituals together with
initiation. Thus, when we evaluate the relationship between blood and bloodline, we discover with three different stages of initiation. These involve : menstruation, as the sign of becoming a woman, circumcision as
the first step of being a man, and for last, virginity blood related to marriage institution and ancestry. The
phenomena of blood have the additional function of transformation to the sacred status through social contracts.
Key Words
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Evren kaostan oluﬂmuﬂtur ve bilinemeyen bir biçimde sürekli restorasyona yani yeniden üretime ihtiyaç duyar.
Baﬂlang›c›n bu bilinmezli¤i merak konusu olur. Merak, insan› pani¤e sürükler.
‹ﬂte tam de bu noktada mit, korku ve pani¤i anlama dönüﬂtürür. Yapt›¤›, ﬂey
korkuyu ilginçleﬂtirerek dayan›labilir

k›lmakt›r. Dahas› bunu yaparken oldukça s›radan bir yöntem kullan›r; ritüelden
yararlan›r. Ritüel, süreklili¤i sa¤layarak
bir anlamda korkulan ﬂeyi s›radanlaﬂt›r›r. Gündelik yaﬂam›n bir parças›na dönüﬂen korku nesnesiyle yüzleﬂmenin en
kolay yolu da, korkuyla birlikte oluﬂan
dehﬂet ve vahﬂeti yani ﬂiddetin özünü,
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ötekine yönlendirmektir. Hem ‘öteki’ne
hem de ‘ben’ olana en yak›n olgulardan
birisi de kand›r. Kan›n bu baﬂar›s›n›n alt›nda hem yaﬂam›n baﬂlang›c›n› hem de
sonunu hat›rlatmas› aranmal›d›r.
Kan ve korku ikilisi aras›ndaki birbirine koﬂut bu iliﬂkiyi, kan ve bereket1
ikilisi aras›nda da görmek mümkündür.
Bereket kavram›, içinde üretkenli¤i ve
ço¤almay› bar›nd›r›r. Üreme ise iki varl›k aras›ndaki kaç›n›lmaz etkileﬂim sayesinde gerçekleﬂir. Bu ba¤lamda, ayn›
iliﬂkiyi korku ve üreme aras›nda da yakalamak olas›d›r. Burada da karﬂ›m›za,
baﬂlang›ç ve son kavramlar› ç›kar. Birisi
bir ﬂeyi baﬂlat›r ve sonland›r›r. ‹ﬂte bu
baﬂlatma ve sonland›rmay› kavrama çabam›z miti ürkütücü k›lar. Bu da, birçok
ritüelin kanl› olmas›na neden olur. Ritüellerle iliﬂkilerimiz de ihtiyaç duyma biçimlerimizin aç›k bir tablosuna dönüﬂür.
Korktu¤umuz ve sayg› duydu¤umuz,
baﬂlatan ve bitiren ﬂeyle aram›zda bir
antlaﬂma yapmam›z gerekir. Yapt›¤›m›z
antlaﬂmalar bizi bir araya getirerek hem
güçlü k›lar hem de di¤erlerinin nezdinde
statümüzü belirler. Bu antlaﬂmay› sa¤lamlaﬂt›racak ve baki k›lacak olan da,
kutsalla iliﬂkisi ilk ça¤lardan beri güçlü
olan kan›n ta kendisidir. Bu ba¤lamda
kan, ﬂiddet ve bereket kavramlar› irdelendi¤inde her bir kavram›n, ritüellerle
birlikte düﬂünülmesi gereken erginleme
süreçleriyle olan iliﬂkisi de aç›¤a ç›kar.
Burada öncelikle, “kan” olgusunun
antropolojik aç›dan bireysel ve/veya toplumsal dönüﬂüme kaynakl›k edip etmedi¤i tart›ﬂ›lacakt›r. Ritüeller arac›l›¤›yla
süreklili¤i sa¤lanan “kan” temelli sözleﬂmelerin nedenleri ve birbirleriyle olan
iliﬂkileri ele al›nacakt›r. “Kan” olgusunun simgeledi¤i “dönüﬂümler” sözleﬂmeler ba¤lam›nda de¤erlendirilecektir.
Kanla yap›lan ritüellerde kan›n dönüﬂhttp://www.millifolklor.com

türücülü¤ü erginleme kavram›yla birlikte okunacakt›r. Kanla gelen ﬂiddet ve
kanla gelen sükunet aras›ndaki iliﬂki de¤erlendirilecektir. “Kanl› sözleﬂmeler”
arac›l›¤›yla benleﬂme ve bizleﬂme süreçlerini biçimlendiren geçiﬂ ritüelleri olarak, adet kanamalar›, sünnet törenleri,
evlilik kurumuyla iliﬂkilendirilerek bekaret olgusu ve kutsala sunulan kurban
kan› irdelenecektir2.
Gelenek, süreklilik ve kimlik üçlüsü ile mit, ritüel ve insiyasyon üçlüsü
aras›nda yatay ve dikey olmak üzere baz› benzerlikler bulunmaktad›r. Mit, rit
ve inisiasyon birbirlerini takip eden ve
bütünleyen bir süreçte gerçekleﬂir. Ayn›
olgunlaﬂma ve biçimlenme süreci gelenek, süreklilik ve kimlik üçlüsü aras›nda da vard›r. Sözü edilen yatay bir ilerlemedir. Dikey ilerleme ise gelenek-mit,
süreklilik-rit, kimlik-inisiyasyon kavramlar›n›n karﬂ›l›kl› etkileﬂimleriyle
oluﬂur. Burada tart›ﬂ›lacak olansa daha
çok kimlik ve inisiyasyon ikilisidir. Bunun nedeni bireyin bir kimlik edinmesiyle inisiye edilmesi aras›ndaki yak›n iliﬂkidir. ‹nisiyasyona tabi tutulan birey,
hem toplumsal hem de bireysel bir kimlik kazan›r. Kimlik aidiyet duygusuna içkin bir kavramd›r ve bireyin di¤erleri
karﬂ›s›ndaki statüsünü belirler.
‹nisiyasyon yani erginleme en kaba
anlam›yla bir sözleﬂmedir. Toplumla ve
bireyin kendisiyle yap›lan bu sözleﬂmeyle birlikte, taraflar bir antlaﬂmaya var›r.
Var›lan bu antlaﬂmayla taraflar›n statüsü belirlenir. Ne var ki, bu statünün belirlenebilmesi için bireyin çeﬂitli s›namalardan ve dayan›kl›l›k testlerinden geçmesi gerekmektedir. Bu noktada erginlemenin ﬂiddetle olan iliﬂkisi karﬂ›m›za ç›kar. Söz konusu ﬂiddet olgusu geçiﬂ ritüelleri üzerinden dolay›mlanarak “ben”leﬂecek olana yans›t›l›r. Bu yans›maya da-
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yan›kl›l›kla karﬂ›l›k verense bir kimlik
edinerek iktidarla3 olan iliﬂkisini sa¤lamlaﬂt›r›r.
Mircae Eliade’ye göre inisiyasyon
“simgesel bir ölüm ve yeniden dirilme
arac›l›¤›yla bilgisizlik ve olgunlu¤a eriﬂememiﬂlikten yetiﬂkin insan›n ak›l ça¤›na geçiﬂtir” (Mitlerin Özellikleri 245).
Ona göre insan, bir kez do¤makla tamamlanm›ﬂ say›lmaz; ruhani olarak bir
ikinci kere daha do¤mas› gerekir; eksikli, ruﬂeym halinde bir durumdan mükemmel bir eriﬂkin konumuna geçmektedir (Kutsal ve Dind›ﬂ› 157). Yetiﬂkin insan›n ak›l ça¤›na geçen birey, bundan
böyle toplum taraf›ndan kendisine yüklenen sorumluluklar› eksiksiz tamamlamakla ve tekrar etmekle yükümlüdür.
Eliade’ye göre erginleme kavram› üç kategoride ele al›nmal›d›r. ‹lki, ergenlik ritüelleri olarak bilinen çocukluktan yetiﬂkinli¤e at›lan ad›m›n sembolik yeniden
üretimleridir. Di¤eri, gizli bir toplulu¤a
ya da kardeﬂlik birli¤ine girerken uygulanan ritüellerdir. Sonuncu katagoride
ise Eliade, mistik erginleme süreçlerini
de¤erlendirir (Rites and Symbols…2).
Arnold van Gennep de inisiyasyon ritüellerinin yaln›zca ergenli¤e geçiﬂle iliﬂkilendirilmesine itiraz eder (66). Bu ba¤lamda bireyin yaln›zca ergenlikten yetiﬂkinli¤e geçerken de¤il yaﬂam› boyunca
dönüﬂerek statüsünü de¤iﬂtirdi¤i söylenebilir. Bunu yaparken de en aç›k biçimde kan olgusundan faydalan›r. Kan›n geçiﬂ ritüellerinde bu denli önemli rol almas›n›n bir nedeni de yukar›da sözü edilen inisiyasyon ve ﬂiddet aras›ndaki ba¤da aranmal›d›r.
Arkaik zamanlardan bu yana insanlar kan arac›l›¤›yla kutsal olanla iletiﬂim kurma çabas›na girmiﬂlerdir. Bu
da do¤al olarak kan›n kutsalla iliﬂkilendirilmesi demektir. Eliade, Kutsal ve
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Dind›ﬂ› adl› çal›ﬂmas›nda trajik ve kanl›
evren yarat›l›ﬂlar›ndan söz eder. ‹nsan›
da bu tür tanr›sal eylemlerin taklitçisi
olarak niteler (32). Gerçekte dünyan›n
do¤umunu sa¤lam›ﬂ olan ezeli kurban›n
simgesel taklidi olan kurban törenlerinden bahsederken de bunlar›n kozmogoni
ile olan ba¤lant›s›na dikkat çeker (36).
Eliade’nin kuramsal olarak aç›klad›¤›
trajik ve kanl› evren yarat›mlar›ndan birisine Bat› Afrika’daki Dogonlar’da rastlan›r. Burada Dogonlara ait mite k›saca
de¤inmek uygun olacakt›r.
Dogonlar›n kozmogoni anlay›ﬂ›nda
y›ld›zlar›n oluﬂumu son derece kanl›
sahnelerle simgeselleﬂtirilmiﬂtir. Dogonlarda evren, Amma adl› tek bir tanr›n›n
sözüyle yarat›lm›ﬂ bir zerreden do¤muﬂtur. Bu küçük ﬂey dünyan›n yumurtas›
denen geniﬂ bir rahim meydana getirmiﬂtir. Bu etene iki ikiz ö¤eye bölünmüﬂtür. Eteneler bu iki çifte yaﬂam vereceklerdir. Fakat yumurtalardan birisinden
erkek olan Ogo erken ç›kar. Ogo, evrene
tek baﬂ›na hükmetmek için di¤er yumurtalar› çalar. Fakat bu h›rs›zl›k evrende
kaosa neden olur. Bu kaosun diyeti
Ogo’yla ayn› ruhtan olan ikizi Nommo
semu’nun kurban edilmesiyle ödenir. Ard›ndan, kurban iﬂlemini gerçekleﬂtiren
Nommo tittiyayne sünnet edilir, göbek
ba¤› kesilerek etenesinden ayr›l›r. Çift
olan eteneyi ar›nd›ran ameliyatlardan
Sirius y›ld›z› do¤ar. Sünette akan kan
merkezden güneye do¤ru yol al›r ve orada Venüs do¤ar (Mitolojiler Sözlü¤ü…
655). Mit, Ogo ve Nommo aras›ndaki çat›ﬂmalarla ve bu çat›ﬂmalar sonucunda
ortaya ç›kan yer ve gök cisimlerinin oluﬂumunun anlat›m›yla devam eder. Burada, Ogo’nun neden oldu¤u kaosun yok
edilebilmesi için kurban yöntemine ve
düzenin yeniden sa¤lanabilmesi için
akan kan›n ar›nd›r›c›l›¤›na ihtiyaç duhttp://www.millifolklor.com
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yulmas› dikkat çekicidir. Anlat›n›n sonunda konumuz aç›s›ndan belirleyici
olan bir olay daha gerçekleﬂmektedir. Bu
bölümde Amma, Ogo’yu erken kurban
etti¤ini anlar ve onu yeniden diriltme çabas›na girer. Bunu da gene bir dizi sembolik kan ak›tma ritüeliyle gerçekleﬂtirir. Burada dünyadaki yaﬂam›n tümünü
temsil eden kurban›n kan› üzerine akar.
Bu durum, akan kan›n ön yarat›n›n belirtisi olan kad›nlardaki aybaﬂ› kanamalar›yla bir tutulmuﬂtur. Asl›nda gelecekteki yaﬂam› sa¤layan ‘yeryüzünün aybaﬂ›s›d›r’ (Mitolojiler Sözlü¤ü 656) ‹ﬂte tam
da bu noktada göz önünde bulundurulmas› gereken bir di¤er sorun da, baﬂlang›ç, üreme ve cinsellik aras›ndaki etkileﬂimin ortaya konmas›d›r. Üreme ve soyun devaml›l›¤› sürecinde kan olgusunun rolünü belirlemek cinsellikle iliﬂkili
kanamalar›n, kozmogoninin restorasyonunu, mikrokozmik düzeyde nas›l yeniden üretti¤ini anlamak aç›s›ndan önemlidir. Ek olarak, kan olgusunun bireyi
dönüﬂtürmedeki ve toplumsal statüsünü
belirlemedeki önemini de ortaya ç›kar›r.
Bu noktada, kan olgusu ile soyun
baﬂlang›c› ve devaml›l›¤› aras›nda kurmaya çal›ﬂt›¤›m›z ba¤› irdelemek uygun
olacakt›r. Kanl› kurban sunumlar›yla
atalarla yani soyun baﬂlang›c›yla iliﬂkiye girme birçok kültürde oldu¤u gibi
Türk mitolojisinde de karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Göktürklerin Ata-Ma¤aras›4’na giderek atalar›na kurban sunmalar› bu
ba¤lamda ele al›nabilir. Atalar›n bir ma¤arada bulunmas› ve soyun süreklili¤inin bu atalara sunulacak kurban kan›
arac›l›¤›yla sürdürülebilmesi inanc›, kan
ve soyun devaml›l›¤› aras›ndaki iliﬂkiyi
aç›¤a ç›karmaktad›r. Ayr›ca, insan için
yaﬂamsal bir s›v› olan kan›n önemi
Kur’an-› Kerim’de de “insan› bir kan p›ht›s›ndan yarat›ld›¤›” vurgulanarak bildihttp://www.millifolklor.com

rilmektedir (Alak/2). Tüm bu veriler bizi
do¤al olarak kan›n hem kutsal olanla
hem de soyun süreklili¤iyle olan ba¤›n›
çözümlemeye yöneltmektedir.
Kurban kelimesinin kökü “krb”,
Arapça anlam›yla yak›nlaﬂma, bir bak›ma akrabal›k kurma anlam›ndad›r (Eröz
17). Yak›nlaﬂma ve akrabal›k kurma
kavramlar› ise toplumsal sözleﬂmelere
içkin olduklar›ndan insan›n kutsalla
olan sözleﬂmesini de simgesel boyutta
belirginleﬂtirmektedir. Eröz’e göre kurban, “toplumsal yönüyle süreklilik kazand›r›c›, dayan›ﬂmay› artt›r›c›, tinsel
yap›y› güçlendirici ve kuﬂaklar aras›nda
ba¤ kurma iﬂlevlerini” (132) yerine getirmektedir. Görülüyor ki kurban olgusu
erken zamanlardan beri, ak›t›lan kanla
birlikte kutsal olanla soyun devaml›l›¤›
üzerine yap›lan bir anlaﬂma biçiminde
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Soyun devam ettirilerek kutsal evren kozmogonisin tekrar edilmesi birçok
aﬂamada gerçekleﬂir. ‹nsan do¤umundan itibaren bu aﬂamalar›n her birinden
s›nanarak geçirilir ve tam anlam›yla
“biz”den olmaya haz›r hale getirildi¤inde
de kozmogonik yeniden üretimi, gerçekleﬂtirmekle yükümlü k›l›n›r. Bu noktada
insan›n yaﬂam› boyunca toplumla ve
kutsal olanla imzalad›¤› kanl› sözleﬂmeleri erginleme ve kimlik ikilisi ba¤lam›nda irdelemek uygun olacakt›r.
Örne¤in, aybaﬂ› kanamalar›, genç
k›zl›ktan kad›n olma sürecine at›lan ad›m›n en belirgin özelliklerinden birisidir.
Kanamaya baﬂlayan k›z bundan sonra
yetiﬂkin kad›nlar›n dünyas›na ad›m atmaya haz›rlanmak durumundad›r. Genç
k›z yetiﬂkin kad›nlar›n dünyas›na ad›m
atarken yetiﬂkin erkeklerin dünyas›ndan da ayak çekmek zorunda b›rak›labilir. Bunun en aç›k sebebi üremeye haz›r
hale gelmiﬂ oluﬂudur. Akan kanla birlik-
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te genç k›z kad›n olman›n yaln›zca bir
ad›m gerisindedir. Bu noktadan itibaren
k›z, kendisini dölleyerek yeni bir yarat›ma vesile olmas›n› sa¤layacak erkekle
karﬂ›laﬂana kadar, erkek dünyas›ndan
uzak durmal›d›r. Bu ba¤lamda genç k›z›n ilk erginleme süreci ﬂiddetli bir biçimde tabulaﬂt›r›l›r. Akan kan kirlidir;
elbette bunun bir nedeni de adet dönemlerinde kad›nlar›n do¤urganl›k ve döllenme becerilerinin ask›ya al›nm›ﬂ olmas›yla iliﬂkilendirilebilir. Genç k›z kan›n›n kirli olma halinden yaﬂam›n›n di¤er
iki erginleme sürecinde5 kurtulacakt›r
ne var ki, do¤urganl›¤›n›n ask›ya al›nd›¤›n›n iﬂareti say›lacak adet kanamas›
her zaman kirli kalacakt›r.
‹lk kanama, k›z›n toplumla bir antlaﬂma imzalamaya ve bu antlaﬂman›n
yükümlülüklerini yerine getirmeye haz›r hale gelmiﬂ oldu¤unun da bir göstergesidir. Bir kad›n›n cinsel iﬂlevli¤inin
aç›¤a ç›kt›¤› bu dönem, genç k›z›n soyun
devam› ba¤lam›ndaki konumunu da belirler. Bu yüzden genç k›zdan akan ilk
kan t›pk› evrenin yarat›l›ﬂ sürecinde
akan kurban›n kan› gibidir. O da en k›sa
zamanda evrenin yeniden üretimi ve
restorasyonu sürecine kat›lacakt›r. Bu
sürecin iﬂlevsel bir parças› haline gelebilmek için ak›tt›¤› kan arac›l›¤›yla hem
toplumsal hem de bireysel bir sözleﬂmeye imza atm›ﬂt›r. Yeni edindi¤i kimlik
onu yaﬂam›n bir üst evresine karﬂ› dayan›kl› hale getirme haz›rl›¤›d›r.
Kan ak›t›larak imzalan di¤er bir
sözleﬂme de erkekli¤e ad›m töreni olarak
bilinen sünnet törenlerinde gerçekleﬂir.
Sünnet arac›l›¤›yla erkek aday› inisiyasyon geçirir ve genç k›z›n tersine erkeklerin dünyas›na ad›m atmaya haz›r hale
getirilir. Sünnet ritüeli arac›l›¤›yla erkek aday›, ileride soyun devaml›l›¤›n›
sa¤layacak uzvunun bir parças›n› kutsal
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olana verir. Böylelikle de, bir anlamda
uzvun kurban› gerçekleﬂtirilmiﬂ olur. Yaﬂam›n›n erken dönemlerinde baﬂ›na gelen, ﬂiddete dayal› erginleme süreci ona,
ileride uzvunun soyu devam ettirmede
yaﬂamsal önem taﬂ›d›¤›n›, yaﬂam›n›n
birçok evresinde hat›rlatacakt›r. Sünnet
ritüelinin ard›ndan erkek aday› toplumsal ve de bireysel, kanl› bir sözleﬂme imzalayarak soyun devaml›l›¤›n› sürdürece¤inin garantisini vermiﬂ olur.
Sünnet töreni ve adet kanamas›yla
toplumla ve kutsal olanla antlaﬂma yapan genç k›z ve erkek yaﬂamlar›n›n bir
di¤er dönüm noktas› olan evlilik aﬂamas›na geldiklerinde de benzeri bir sözleﬂme imzalarlar. Evlilik kurumu ad›na at›lan imza, evrenin yeniden yarat›m›n› ve
soyun süreklili¤inin sa¤lanaca¤›na dair
bir sözleﬂmedir. Kad›n ve erkek bu törenle hem topluma hem de kutsal olana
söz verirler. Bu sözün geçerli k›l›nabilmesi de kad›n›n bekaret kan›n›n kurban
kan›n› an›msatacak biçimde ak›t›lmas›yla sembolize edilmiﬂtir. Hatta bu kan
Anadolu kültürü de dahil olmak üzere
birçok kültürde törenlerle kutlanm›ﬂt›r
ve kutlanmaktad›r da. Nerin Köse, dü¤ünün son uygulamalar›ndan biri olan
duvak gelene¤inin çiftlerin kar›-koca olmas›, gelinin bakireli¤ini ispat etmesi
halinde düzenlendi¤ini aktar›r (93). Erkek, soyun devaml›l›¤›n› sa¤layan uzvuyla bir zafer elde etmiﬂ ve kad›n›n kan›n› bir anlamda kutsal olana kurban
olarak sunmuﬂtur. Bu ritüelde karﬂ›m›za ç›kan kad›n kan›, kirli görülmez aksine gurur duyulacak bir iktidar simgesine dönüﬂür. Bunun nedeni akan bu kan›n ard›ndan soyun devaml›l›¤›n›n garanti alt›na al›nm›ﬂ olmas›d›r. Ak›t›lan
bu kan›n ard›ndan kad›n, art›k erkeklerin dünyas›nda olmasa da, en az›ndan
“tek erke¤in” dünyas›na ad›m atm›ﬂ
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olur. Bundan sonraki görevi antlaﬂma
gere¤i evrenin yeniden yarat›l›ﬂ›n› taklit
edebilmek amac›yla do¤um yapmak olacakt›r.
Do¤um, bir kad›n›n yaﬂam› boyunca
geçirdi¤i erginleme aﬂamalar›n en önemlisi olarak görülebilir; çünkü kad›n bu
yolla soyu devam ettirdi¤ini ispatlam›ﬂ,
dolay›s›yla da iktidar›n› sa¤lamlaﬂt›rm›ﬂ
olacakt›r. Kad›n›n do¤um s›ras›nda ak›tt›¤› kan evrenin yarat›l›ﬂ›nda kaostan
düzene geçiﬂte akan kurban kan›n›n
sembolik yeniden üretimidir. Kad›n›n erginleme aﬂamalar›ndan biri olan do¤um
s›ras›nda ak›tt›¤› kan t›pk› bekaret kan›
gibi kirli görülmez. Bunun sebebi de gene elde etti¤i zaferdir. Lo¤usa kad›n ve
soyun devam›n› ve yeniden üretimini
sa¤layacak olan varl›k tüm kötü ruhlara
karﬂ› koruma alt›na al›n›r. Kötülükten
ve karanl›ktan uzak tutulur. Albast›lar,
koncaluslar, silvanuslar bebe¤i ya da inisiye edilmiﬂ olan kad›n› çalmas›nlar diye
gereken tüm önlemler al›n›r; hatta k›rk
baﬂ›nda nöbet tutulur.
Sonuç olarak, kan ve soyun devam›
aras›ndaki iliﬂki kanl› ritüeller arac›l›¤›yla erginlemenin gerçekleﬂti¤i kültürler ba¤lam›nda de¤erlendirildi¤inde karﬂ›m›za üç erginleme aﬂamas› ç›km›ﬂt›r.
Bunlar, adet kanamas›yla birlikte gerçekleﬂtirilen genç k›z kanamas›, erkek
adaylar›na soyun devaml›l›¤›ndaki rollerini hat›rlat›c› sünnet törenleri, evlilik
kurumuyla ve soyun devaml›l›¤›yla iliﬂkilendirilen bekaret kan› ve son olarak
da, soyu devam ettiren do¤um kan›d›r.
Bu ba¤lamda denilebilir ki, kan olgusu,
toplumsal sözleﬂmeler arac›l›¤›yla kutsal olanla iliﬂkiye geçiﬂ süreçlerinde dönüﬂtürücü bir iﬂleve sahiptir. Ça¤r›ﬂt›rd›¤› ﬂiddet ve korku varolma dürtüsünün arkas›nda kalarak kan olgusunu,
kutsal olana daha da yaklaﬂt›rmaktad›r.
http://www.millifolklor.com

Kutsal olana yaklaﬂt›¤› ölçüde de bizden
olan kan, yaﬂam›m›z›n vazgeçilmez bir
katalizatörüne ister istemez dönüﬂmektedir.
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NOTLAR
1
Bereket kavram› yaz› boyunca soyun devaml›l›¤› ve yeniden üretimi ba¤lam›nda kullan›lm›ﬂt›r.
2
Burada kanla yap›lan sözleﬂmelerin s›n›rl›
tutulmas› konunun da¤›lmamas› içindir. Kan kardeﬂli¤i, kandaﬂl›k gibi kanl› sözleﬂmeler baﬂka bir
kategoride daha sonra ele al›nacakt›r.
3
Burada iktidar kavram› toplum içinde geçerli ve bask›n olan anlam›nda kullan›lm›ﬂt›r.
4
Ata-Ma¤aras› hakk›nda bkz. Bahaeddin
Ögel. Türk Mitolojisi. Cilt 1. s.21
5
Kad›n›n geçirdi¤i di¤er erginleme süreçleri
evlilik ve do¤um olarak ileride ele al›nacakt›r.
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