KENT EFSANELER‹ “ZAMAN ELB‹SES‹N‹ G‹YM‹ﬁ”
ANLATILAR MIDIR?
Are Urban Legends Narratives that wear the clothes of time?
Les légendes citadines mettent-elles les vêtements du temps?

Selcan GÜRÇAYIR*
ÖZET
Bu makalede, geçmiﬂten gelece¤e kültürel yap›daki de¤iﬂim, toplumlar›n temel ö¤elerinden biri olan
efsane ba¤lam›nda ‹ﬂlevsel Kuram kullan›larak irdelenmiﬂtir. Zaman de¤iﬂse de, insanlar de¤iﬂse de anlat›lar neden köklerine daima ba¤l› kalmaktad›rlar? Yoksa geliﬂim sadece bir aldatmaca m›?
Kültürel dönüﬂümde insanlar efsane olarak adland›r›lan anlat›lar› zamana nas›l uyarlad›lar?
Anahtar Kelimeler
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ABSTRACT
In this article, from past to future transformation of cultural structure has been viewed in the context
of legend which is one of the basic elements of societies on the basis of Functionalist Theory. If the time
changes, if the people change, why are narratives always stuck to their roots? Or else is development just a
trick?
How have the people adjusted narratives that are called legends, to the concept of time?
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Homo lingua olan yani konuﬂabilme
ve iletiﬂim kurabilme yetisine sahip olan
insan, ayn› zamanda Homo narrator’dur.
Tan›k oldu¤u, duydu¤u olaylar› aktarabilme, hikâyeler uydurabilme ve bunlar›
anlatabilme yetene¤ine de sahiptir. Bu
yetenek ilk insanlardan günümüz insan›na kadar bütün insanlar›n ortak özelli¤idir. Çünkü günümüz insan› tamamen ayn› olmasa da “ilkel” diye vas›fland›rd›¤›
insanlarla ayn› iletiﬂim ﬂeklini kullanmaktad›r. Bu çal›ﬂmada bir kent efsanesinden yola ç›k›larak kent efsanelerinin
tan›m› problemine ve iﬂlevlerine de¤inilerek pozitivist bir ça¤da halk aras›nda bunun gibi anlat›lar›n neden hâlâ iﬂlerli¤ini
korudu¤u tart›ﬂ›lacakt›r.
Performansç›lar “Hikâye etme e¤ilimi ve onu dinleme ihtiyac›, anlat›y› uygarl›k tarihi boyunca insanlar›n do¤al yoldaﬂ› yapm›ﬂt›r. Anlat›lar kendilerini her-

hangi bir yöresel ve sosyal havaya uyarlayabilirler. Geçmiﬂe dayal›d›rlar ve önemlidirler; ama, ayn› zamanda yeni ve günceldirler.” (Eker vd. 2003; 91) diyerek halk
anlat›lar›n› anlatma ve dinleme iﬂinin insanlar›n ortak ihtiyac› oldu¤unu belirtmiﬂ, anlat›lar› geçmiﬂin ürünü olmaktan
kurtarm›ﬂ ve geçmiﬂte yarat›lan anlat›lar›n dönüﬂerek yeni ﬂekillerde karﬂ›m›za
ç›kabileceklerini göstermiﬂlerdir. Bu anlat›lardan biri de kent efsaneleridir. Kent
efsaneleri de geleneksel diye vas›fland›r›lan efsanelerin de¤iﬂerek, dönüﬂerek yeni
ﬂekillerde karﬂ›m›za ç›km›ﬂ halidir.
Kent efsanelerinin tan›m› J.H.
Brunvard’›n editörlü¤ünü yapt›¤› An
Encyclopedia of American Folklore’un
“Urban Legend” maddesinde ﬂöyle aç›klanm›ﬂt›r: “Kent efsaneleri; günümüzde
gerçekleﬂen olaylarla ya da gerçekleﬂti¤i
ileri sürülen olaylar ile ilgili, ironi ya da
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do¤aüstü güçlerle çevrili gerçekçi hikâyelerdir. Anlatanlar taraf›ndan gerçek olduklar› söylenir. Ça¤daﬂ halk anlat›lar›
olmalar›na ra¤men geleneksel motifler de
içerirler. ‹nsandan insana sözlü olarak
aktar›l›rlar.”
(members.fortunecity.com/cigdemkara)
Kent efsanelerinin yukar›daki tan›m› pek çok yönden eleﬂtirilebilecek bir tan›md›r. Nitekim Linda Degh “A Theoretical Consideration and Definition of The
Legend in Contemporary Context” adl›
makalesinde do¤rudan bu tan›mdan hareketle olmasa da kent efsaneleri üzerine
yap›lan buna benzer tan›mlar›n eksikliklerini irdeleyerek, kent efsanelerinin
özellikleri üzerinde analizlerde bulunmuﬂtur. Öncelikle bu efsanelerin baﬂ›na
“kent” ibaresinin eklenmesinin do¤rulu¤unu tart›ﬂan Degh, “kent” ibaresinin bu
efsaneleri di¤er efsanelerden ay›rmak
için gösterilen bir çaban›n ürünü mü oldu¤unu, yoksa halkbilimini köyden kente
taﬂ›man›n bir sonucu mu oldu¤unu ﬂöyle
belirtir: “Bu ay›r›m, halkbilimcilerin hâlâ
kendilerini ve di¤erlerini sadece e¤itimsiz köylülerin (klasik halk) de¤il, herhangi bir bölgede herhangi bir halk›n efsane
oluﬂturdu¤una ikna etme hissini mi ortaya ç›karmaktad›r?”(III. Milletler Aras›
Folklor Kongresi Bildirileri 1986; 88) Makalesinin ilerleyen bölümlerinde Degh,
bu efsanelerin kent çevrelerinde yayg›n
olmas›na ra¤men konular›n›n geleneksel
unsurlar bar›nd›rd›¤›n› gören bilim
adamlar›n›n “modern” kelimesini kullanmay› seçtiklerini belirtir. Ço¤u bilim adam›n›n da “modern” kelimesinde uzlaﬂt›klar›ndan bahseder.
1960’lardan önce, yani Performans
Teorinin ortaya ç›kmad›¤› dönemlerde efsane kelimesinin baﬂ›na kent ibaresi eklenemezdi. Çünkü, halk, cahil ve okuma
yazmas› olmayand› ve kentlerde yaﬂayanlar de¤il yeni folklorik ürünler yaratmak, var olan folklor ürünlerini de unutuyordu. Performans kuramla beraber
halk kavram›n›n tan›mlanmas›ndaki
epistemolojik de¤iﬂim bu tarz anlat›lara
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“kent efsanesi” ad›n›n konulmas›nda ve
bu ad›n benimsenmesinde belirleyici olmuﬂtur denilebilir.
Tan›m› ve adland›r›lmas›nda çeﬂitli
anlaﬂmazl›klar olan kent efsanelerinin
özellikleri ve konular› ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
“- Gizemli bir biçimde ortaya ç›kar
ve çeﬂitli biçimlerde, kendili¤inden yay›l›rlar.
- Neﬂe ya da korku ö¤eleri içerirler.
(Korku ö¤esini içeren kent efsaneleri, genellikle, toplumsal anlaﬂmalar› ya da ahlâk kurallar›n› küçümseyen kiﬂilerin cezaland›r›lmas›yla ilgilidir.)
- ‹yi bir hikâye anlat›m›ndan oluﬂurlar.
- Her ne kadar, bir ço¤u do¤ru olmasa da, do¤ru olduklar› ileri sürülür. Çünkü kent efsaneleri genellikle “gerçek” bir
olay üzerine kurulmuﬂtur, “gerçekten sonra” yaﬂarlar, fakat “gerçe¤in” belirli bir
yönüyle ilgilenirler.” (members.fortunecity.com/cigdemkara/)
Kent efsanelerinin konular› ise:
“Suç, teknoloji, günümüzde gerçekleﬂen
olaylar, cinsellik, e¤itim (ö¤retmenler,
okullar, ö¤renciler vb.), hükümet, kutlamalar, festivaller, meslekler, y›lbaﬂ›, yeme-içme, e¤lence yerleri, korku, gülünç
olaylar, kay›p insan ya da ﬂeyler, ünlü insanlar (spor, sinema, e¤lence, siyaset
dünyas›ndan kiﬂiler), dü¤ün geceleri vb.”
olarak belirtilebilir. (members.fortunecity.com/cigdemkara)
Kent efsanelerinin ilk ortaya ç›kt›¤›
ve en yayg›n oldu¤u ülke Amerika’d›r.
Amerika’n›n geniﬂ bir co¤rafyaya sahip
olmas›n›n ve uzun yol ﬂoförlerinin bu geniﬂ co¤rafyadaki yolculuklar› s›ras›nda
birbirlerine baz› anlat›lar anlatmalar›n›n
bu sürecin do¤mas›na ve geliﬂmesine sebep oldu¤u söylenmektedir.
Modern insan›n ola¤anüstülükler
içeren anlat›lara ihtiyaç duymas›, bu tarz
anlat›lar oluﬂturmas›, bu anlat›lar› baﬂkalar›na anlatarak yay›lmas›n› sa¤lamas› insanl›¤›n do¤rusal olmayan bir çizgi
üzerinde yürüdü¤ünün göstergelerinden
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biridir. E¤er insanl›k, do¤rusal bir çizgi
üzerinde ilerliyor olsayd›, mit, efsane,
destan gibi anlat›lar› çoktan geride b›rakm›ﬂ olacakt›. Oysa ki bu tarz anlat›lar
biçim de¤iﬂtirerek ça¤›n ihtiyaçlar›na göre ﬂekillendirilerek yeniden karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Hatta biçim ve ﬂekil de¤iﬂtirmelerine ra¤men bu anlat›lar yo¤un
bir ﬂekilde geleneksel unsurlar taraf›ndan da etkilenmiﬂlerdir. “‹lkel” den uygara kaç›n›lmaz bir evrimin var oldu¤unu
savunan evrimci antropologlar bu noktada yan›lmaktad›r: “XIX. yüzy›l antropologlar›n›n büyük bir ço¤unlu¤u evrimci
idiler. Onlar, insanlar aras›ndaki farklar›
sosyal/kültürel farklarla aç›kl›yorlar;
kültürel farklar›n nedeni soruldu¤unda,
evrimci aç›klamalara baﬂvuruyorlard›.
Evrimcilerin kimi (Spencer gibi), sürecin
do¤rusal; ötekiler ise paralel olabilece¤ini
ileri sürmüﬂlerdir. Evrimci Okul’un üyeleri, çeﬂitli toplumlar› evrim çizgisi veya
merdiveni üzerinde farkl› nokta ve basamaklara yerleﬂtirmiﬂlerdir. Onlara göre
toplumlar ve insanlar, ulaﬂm›ﬂ bulunduklar› evrim aﬂamalar› de¤iﬂik oldu¤u için
birbirlerinden
farkl›d›rlar.”
(Güvenç
2002; 78,79,80)
‹nsanlar niçin masal, efsane, mit,
destan gibi anlat›lar yarat›rlar? Antropologlar insanlar›n masal, efsane, destan,
mit gibi sanatsal ürünler yaratmalar›n›n
nedenini ﬂöyle aç›klarlar: “Sanatsal faaliyetleri gerçekleﬂtirmenin nedenleri hakk›nda antropologlar aras›nda farkl› görüﬂler dile getirilmektedir. Baz› yazarlara
göre sanatsal faaliyetleri gerçekleﬂtirmemizin as›l nedeni hayat yetene¤imizi kullanmaya duydu¤umuz ihtiyaçt›r.
Baz› yazarlar›n ileri sürdü¤ü görüﬂe
göre, sanatsal faaliyetlerde bulunmam›z›n alt›nda yatan as›l sebep hayatta kalabilmek için sadece besinlere ve bar›nmaya
de¤il, ayn› zamanda aktif zihnin geliﬂmesine de ihtiyaç olmas›d›r. Hayal gücümüzün özgür olmad›¤› durumlarda can s›k›nt›s› yaﬂan›r. Bu s›k›nt›, verim eksikli¤ine hatta ölüme bile sebep olur. Sanat
hayal gücümüzü kullanabilmemiz için
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gerekli imkân ve materyalleri bizlere sa¤layarak hayat›m›z› sürdürmemize yard›mc› olur. Bu düﬂünce yap›s›na göre sanat, sadece elit tabakan›n zevkine hitap
edip, küçük bir az›nl›¤›n takdiri ile de¤er
kazanman›n ötesinde her insan›n ihtiyaç
duydu¤u ve ortak oldu¤u sosyal bir faaliyettir.”(Haviland 2002; 438, 439, 440)
Her ne kadar Giovanni Sartori “Görmenin ‹ktidar› -Homo Videns: Gören insan” adl› kitab›nda “Yaﬂad›¤›m›z yüzy›l,
görüntünün ve görmenin iktidar›yla ﬂekilleniyor. “Global köy”ün foto¤raf, televizyon, sinema, bilgisayar ve Internet gibi en ›ﬂ›lt›l› teknolojik araçlar›, “homo sapiens (düﬂünen insan)”›n yerine “homo
videns (gören insan)”› inﬂa ediyor.” (Sartori 2004; 7) dese de içinde yaﬂad›¤›m›z
ça¤ pozitivizmin yani ak›lc›l›¤›n ön planda oldu¤u bir ça¤d›r. Ça¤›n insan› eliyle
tutmad›¤› gözüyle görmedi¤i hiçbir ﬂeye
inanmama üzerine e¤itimler almaktad›r.
Ancak Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi,
Ejderha M›zra¤› Serisi, Karak›l›ç Üçlemesi gibi kitaplar, Matrix, Katil Kamyonlar, Chuky ve benzeri bilim kurgu filmleri
yine ça¤›n insan› taraf›ndan okunmakta
ve izlenmektedir. Bu tarz kitaplar›n en
çok okunanlar listesine girmesini, filmlerin giﬂe rekorlar› k›rmas›n› yine ça¤›n insan› sa¤lamaktad›r. Bu perspektiften bak›ld›¤›nda bu ürünler ça¤›n masallar›, efsaneleri ve mitleri say›labilir.
Teknolojide “ilkelin” fersah fersah
ilerisinde olan modern insan hâlâ “ilkelin” inand›¤› ﬂeylere inanma ihtiyac› hissetmektedir. Bu konuda Alaeddin ﬁenel’in “Uygar toplumun geleneklerinin,
geçmiﬂinin neden bu kadar gerilere dayand›¤› ve nas›l bu kadar inatç› bir süreklilik gösterebildi¤i, bilim adamlar›n›n
kafas›na tak›lan ikinci grup sorular›
oluﬂturmaktad›r.” sözleri bu sorunlar›n
yayg›nl›¤›n› göstermiﬂtir. (ﬁenel 1995; 24)
Psikoloji “‹çinde bulundu¤umuz uygarl›¤› yaratmam›z, daha önceki insanlardan daha zeki ya da daha yetenekli oldu¤umuzdan de¤il, daha çok ﬂey ö¤renmiﬂ
oldu¤umuzdand›r.” (Yeﬂilyaprak 2004;
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157) saptamas›nda bulunarak asl›nda
geçmiﬂte yaﬂayan insanlardan pek de
farkl› olmad›¤›m›z› ortaya koymuﬂtur.
Geçmiﬂten günümüze insanlar›n ürettiklerinde de¤iﬂiklikler, geliﬂmeler ve ilerlemeler kaydedilmesine ra¤men insan›n temel ihtiyaçlar›nda de¤iﬂmeler olmam›ﬂt›r.
‹lk insanlar da yiyecek, giyecek, bar›nacak yer, bir ﬂeylere inanma gereksinimleri
duymuﬂtur. Bugünkü insanlar›n da benzer ihtiyaçlar› vard›r. ‹lk insanlar do¤adaki bitkilerle ya da avlad›klar› hayvanlarla
beslenirken, günümüz insanlar› fabrikada
üretilen yiyecek maddelerini bakkallardan, süper marketlerden almaktad›rlar.
Görüldü¤ü gibi ihtiyaçlar ayn›d›r, asl›nda
verilen cevaplarda ayn›d›r ancak cevab›n
verilme ﬂekillerinde farkl›l›klar bulunmaktad›r. Olaya bu gözle bakt›¤›m›zda
ça¤›n insanlar›n›n neden efsanelere, mitlere, masallara, destanlara ihtiyaç duyduklar› daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
Kent efsaneleri de böyle ihtiyaçlar›n
do¤urdu¤u ürünlerdendir. ﬁehir efsaneleriyle ilgili bir siteden al›nt›lad›¤›m aﬂa¤›daki efsane modern insan›n yaratt›¤› efsanelerden birine örnektir. Efsane, Manhattan adas›n›n ismini aç›klayarak etiyolojik efsane karakteri gösterirken ayn›
zamanda 11 Eylül 2001’de ‹kiz Kulelerin
y›k›l›ﬂ›n›n “gerçek” nedenini de aç›klamaktad›r:
“‹kiz Kuleler’in bulundu¤u Manhattan adas›n›n ad›, beyaz adam›n k›taya
geliﬂinden hemen sonra konmuﬂ. Manhattan adas› o zamanlarda av› bol, yemyeﬂil
ve bereketli bir adaym›ﬂ. Üzerinde de,
ﬂimdilerde ad› san› unutulmuﬂ küçük bir
kabile yaﬂ›yormuﬂ. Bu kabileden genç bir
yerli bir gün ava ç›km›ﬂ. O gün av o kadar bereketliymiﬂ ki, K›z›lderililerin genelde yapmad›¤› bir hatay› yapm›ﬂ ve bir
yerine iki ceylan avlam›ﬂ. Av›n heyecan›yla yapt›¤› bu hatay› anlay›nca çok üzülmüﬂ. Çünkü ihtiyac›ndan fazlas›n› avlayarak Ulu Manitu’yu gücendirdi¤ine inan›yormuﬂ.
Üzüntü içinde yürürken, oraya yak›n
bir yerden yükselen bir kamp ateﬂi gör-
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müﬂ. Kamp› kuranlar da, Amerika’ya Avrupa’dan zengin olmaya gelen iki kanun
kaça¤›ym›ﬂ. Adamlar çok sarhoﬂmuﬂ.
Genç K›z›lderili, Manitu’yu k›zd›ran ceylanlardan birini hediye etmek amac›yla
kampa yönelmiﬂ.
Beyaz adamlar ise hiçbir ﬂey avlayamad›klar›ndan ateﬂin baﬂ›nda aç aç oturuyorlarm›ﬂ. Karﬂ›dan s›rt›nda iki ceylanla gelen K›z›lderiliyi görünce, sorgusuz sualsiz vuruvermiﬂler zavall›y›. Silah
sesleri kabilenin oldu¤u yere kadar ulaﬂm›ﬂ. Kabiledeki savaﬂç›lar olay mahaline
vard›klar›nda, genç K›z›lderili son nefesini vermek üzereymiﬂ. Ruhu, Ulu Manitu’nun çay›rlar›na ç›kmadan önce olan
biteni anlatm›ﬂ. Savaﬂç›lar›n iki katili
bulmas› çok zaman almam›ﬂ.
Kabilenin büyücüsü iﬂkence dire¤ine
ba¤lanan beyazlarda bir gariplik oldu¤unu anlam›ﬂ. Çantalar›nda yerlilerin “ateﬂ
suyu” dedi¤i viskiyi bulmuﬂlar. Arkadaﬂlar›n›n bir hiç yüzünden öldürüldü¤ünü
anlayan büyücü, olay›n oldu¤u aday› ve
ateﬂ suyunu lanetlemiﬂ. Adaya, “‹ki Sarhoﬂ Adam” anlam›na gelen “Manhattan”
ad›n› vermiﬂ. Kabile, lanetlenen adadan
göç etmiﬂ.
Y›llar sonra söz konusu yere Dünya
Ticaret Merkezi’nin ‹kiz Kuleleri dikilmiﬂ.
Ancak ada hakk›ndaki bu efsaneyi bilen
K›z›lderililer, her f›rsatta kulelerin bulundu¤u yerin lanetli oldu¤unu söylerlermiﬂ.
En sonunda da bu lanet gerçekleﬂmiﬂ zaten.” (www.efsaneler.com)
‹kiz Kulelerin K›z›lderililerin lanetiyle y›k›ld›¤›n›n anlat›ld›¤› bu efsane,
Amerika ve K›z›lderililer aras›ndaki savaﬂa ironik bir gönderme olarak de¤erlendirilebilir. Amerikal›larla K›z›lderililer
aras›ndaki düﬂmanl›¤› an›msatarak böyle bir efsane yarat›lm›ﬂ ve yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂ olabilir. Böylece efsanenin inan›l›rl›¤›
da artt›r›lm›ﬂ olur.
‹kiz Kulelerin y›k›l›ﬂ›n›n ard›ndaki
sebep Amerika Birleﬂik Devletlerinin
dünya kamuoyuna aç›klad›¤› kadar›yla
bilinmektedir. Buna göre Usame bin Ladin hem ‹kiz kulelere hem de Pentagon’a
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eﬂ zamanl› sald›r›lar yap›lmas›n› planlam›ﬂt›r. Televizyon görüntüleri sayesinde
kulelerin uçaklar vas›tas›yla y›k›ld›¤› da
bilinmektedir. Ancak bu efsane de kuleler
K›z›lderililerin y›llar sonra gerçekleﬂen
lanetinin sonucunda y›k›lm›ﬂ gibi gösterilmektedir.
Asl›nda ‹kiz Kulelerin y›k›l›ﬂ›yla ilgili anlat›lan tek efsane bu de¤ildir. Çeﬂitli internet sitelerinde ‹kiz Kulelerin
ﬂekil olarak bir rakam›na benzemesi ve
yan yana iki Kulenin 11 rakam›n› hat›rlatmas›, ‹kiz Kulelerin de 11 Eylül’de y›k›lmas› aras›ndaki yak›nl›klar üzerine
yorumlar yap›lm›ﬂt›r. Yine eylül ay›n›n
y›l›n dokuzuncu ay› olmas›, kulelerin 11
Eylül’de y›k›lmas› 911 rakam›yla yani
Amerika’daki acil hat numaras›yla benzerli¤i vurgulanarak olaya ola¤anüstülük
kat›lm›ﬂt›r. ‹kiz Kuleler y›k›l›rken kalkan
yo¤un toz bulutu aras›nda dev gördü¤ünü söyleyenler de bulunmaktad›r.
16. yy t›p doktoru olan Nostradamus’un kehanetleri ile ‹kiz Kulelerin y›k›lmas› aras›ndaki ba¤lant› üzerinde de
durulmaktad›r. “Tanr›n›n ﬂehrinde büyük
bir gürültü kopacak, ikizler kaotik bir ﬂekilde parçalanacak. Kale, burçlar direnirken büyük lider yenilecek. Üçüncü savaﬂ
büyük ﬂehir yanarken baﬂlayacak”
(www.haberx.com) ﬂiiriyle Nostradamus’un ‹kiz Kulelerin y›k›laca¤›n› yüzy›llar öncesinden haber verdi¤ini söyleyenler de bulunmaktad›r.
Efsanenin içeri¤i üzerinde yorumlar
yapacak olursak, K›z›lderili’nin kendisine
yetecek kadar›ndan fazla avlanmas› yani
bir yerine iki ceylan avlamas›, iki Avrupal› taraf›ndan öldürülmesi ve bu olay›n
neticesinde ‹ki kulenin y›k›lmas› olaylar›nda iki rakam›n›n s›k s›k yinelendi¤i
dikkatimizi çeker. Bu efsaneden yola ç›karak ‹kiz kulelerin K›z›lderili’yi öldüren
iki Avrupal›y› simgeledi¤i düﬂünülebilir.
Efsanede av, içki, Manitou gibi kelimeler geçmesi efsane yarat›c›s›n›n K›z›lderililer hakk›nda ciddi say›labilecek nitelikte bilgilere sahip oldu¤unu göstermektedir. Efsanede Manitu ﬂeklinde ge-
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çen Tanr› gerçekten bir K›z›lderili tanr›s›d›r: “Algonkiin K›z›lderilileri Manitou
olarak bilinen, her yerde var olan bir büyük bir güce inan›yorlard›. Bu gücün bizim gördü¤ümüz ﬂekliyle yaratt›¤›na,
meydana gelen ve gelecek olan tüm olaylar ve felaketlerin, böyle olmas›n› emretti¤ine inan›yorlard›.” (Wissler, 1996; 155)
Efsanede K›z›lderililerle ilgili olarak
bahsedilen di¤er bir konu avc›l›k özellikleridir. K›z›lderililerin büyük bir k›sm›,
geçimlerini avc›l›k sayesinde sa¤lamaktad›rlar. Ava ç›kmadan önce av›n bereketli olmas› için çeﬂitli ritüeller gerçekleﬂtiklerini ö¤rendi¤im K›z›lderililerin fazla
avlan›nca Tanr›lar›n› gücendirdikleri ya
da onun öfkesini kazand›klar› ﬂeklinde
bir bilgiye rastlamad›m. Ancak K›z›lderili’nin fazla avlanarak Tanr›s›n› gücendirmesinden, kendisine yetecek olandan fazlas›n› avlayarak bir canl›n›n hayat›na
son vermenin K›z›lderililerde de hoﬂ karﬂ›lanmad›¤› sonucunu ç›karabiliriz.
Efsanede Avrupal›lar›n K›z›lderiliyi
öldürmesine yol açt›¤› düﬂünülen içki de
lanetlenmiﬂtir. Clark Wissler K›z›lderililerin Tarihi adl› kitab›nda K›z›lderililerin
içkiyle Amerikal›lar sayesinde tan›ﬂt›klar›n› ve içki içmekten çok hoﬂland›klar›n›
ancak içki içtikten sonra kendilerini kaybettikleri ﬂöyle anlat›l›r: “K›z›lderilinin
alkol düﬂkünlü¤ünün aç›kça yans›t›ld›¤›
olaylar›n baz›lar› Alexander Henry’nin
günlü¤ünde bulunur. 1800-1807 y›llar›
aras›nda küçük bir ticaret merkezinde kal›rken, günlü¤üne K›z›lderililerin içki içmek için düzenlenen yetmiﬂ yedi büyük
toplant›s›n› kaydeder; bunlarda toplam
altm›ﬂ beﬂ K›z›lderili yaralanm›ﬂ ve toplant›lar, ölümden, kal›c› hasarlara ya da
hafif yaralara kadar de¤iﬂen sonuçlara
yol açm›ﬂt›. Henry, gürültülü kavgalardan, ﬂehvet düﬂkünlerinin davran›ﬂlar›ndan ve anneleri taraf›ndan ihmal edilen
ve hatta e¤lenen insanlar›n ayaklar› alt›nda ezilen korkmuﬂ çocuklardan söz eder.”
(Wissler 1996; 350) K›z›lderililerin yaﬂamlar›nda pek de iyi bir yeri olmayan içki,
bu efsane sayesinde lanetlenmiﬂ ve kötü-
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lü¤ü üzerine vurgu yap›lm›ﬂt›r. Bu yolla
efsane yarat›c›s› toplumda içki içenlerin
say›s›n› azaltmay› amaçlam›ﬂ olabilir.
Efsanede Manhattan kelimesinin ‹ki
Sarhoﬂ Adam anlam›na geldi¤i söylenerek bu bölgenin K›z›lderili ﬂefi taraf›ndan
lanetlendi¤i anlat›l›r. Efsanenin yer ald›¤› siteye bu efsane hakk›nda yap›lan yorum bu konu hakk›ndad›r. Yorumun sahibi Sinan Erel, Manhattan kelimesinin
anlam›n›n “island of hills” yani “tepeler
adas›” oldu¤unu söyler. Ancak Clark
Wissler kitab›n›n ilgili bölümünde “Manhattan kelimesinin “‹lk büyük sarhoﬂun
yeri” anlam›na geldi¤i bile söylenir”(Wissler; 349) diyerek iki sarhoﬂ
adam sav›n› güçlendirmektedir.
Teknolojik geliﬂmeler sonucunda adlar›nda, konular›nda, içeriklerinde de¤iﬂmeler olan efsanelerin aktar›lma ﬂekillerinde de birtak›m de¤iﬂiklikler gerçekleﬂmiﬂtir. Linda Degh’e göre önceleri efsanelerin yay›lmas› için yüzy›llar geçmesi gerekirdi. Hem de bu yay›lma s›ras›nda efsane eﬂit derecede iki ﬂansa sahipti. Kaybolmak ya da efsane olmak. Zaman elbisesini
giyerek ça¤›n ihtiyaçlar›na göre ﬂekillenen, de¤iﬂen ve yeni bir hayata baﬂlayan
efsaneler varl›klar›n› sürdürdükleri gibi
yeni versiyonlar ve yeni varyantlar da yarat›rlard›. Geleneksel unsurlar› bar›nd›rmas›n›n yan› s›ra ça¤›n sorular›na da cevap verebilen kent efsaneleri Linda Degh’in deyimiyle zaman elbisesini giymiﬂtir.
Bas›n, televizyon, radyo, internet,
telekomünikasyon sisteminin geliﬂmesi
ve bunlar›n yayg›nlaﬂarak hemen hemen
her eve girmesi yeni efsanelerin, hikâyelerin yarat›lmas›na ve bu anlat›lar›n versiyonlar›n›n h›zla oluﬂturulmas›na neden
olur. Önceki dönemlerde sadece söz yoluyla yay›lan, versiyonlar, varyantlar
oluﬂturan anlat›lar bugün bunlar› elektronik ortam sayesinde gerçekleﬂtirmektedir. Kent efsaneleriyle ilgili pek çok sitede efsanelerin yay›l›m› elektronik ortam
sayesinde gerçekleﬂmektedir. Efsaneler
art›k sözle de¤il, internet ortam›nda forward edilerek yay›lmaktad›r.
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‹kiz Kulelerle ilgili bu efsanenin günümüz yaﬂam›nda üstlendi¤i roller nedir? Efsaneye bu bak›ﬂ aç›s›yla bakmadan önce iﬂlevselciler ve iﬂlevselcilik kuram›n›n halkbilimi metinlerine getirdi¤i
çözümleme modelleri üzerinde durmak
gerekmektedir.
Malinowski’nin “Bir yöntem olarak
iﬂlevcilik (functionalism), ilgi kayna¤› ister Herodotus gibi bir Yunan tarihçi, ister
Montesquieu gibi bir Frans›z Ansiklopedisti ya da Herder gibi bir Alman Romantik yazar› olsun, yabanc› denilen
bundan dolay› da sözde vahﬂi ve barbar
say›lan kültürlere duyulan ilginin ilk
canl› belirtileri kadar eskidir. Benim bu
konuya yapm›ﬂ olabilece¤im en küçük
katk› zaten var olan birtak›m ö¤reti, yöntem ve ilgiler bütününe üzerine iﬂlevcilik
yazd›¤›m etiketi i¤nelemekten ibarettir.”
(Malinowski 1990;133) diyerek baﬂlatt›¤›
iﬂlevselcilik, bir çok halkbilimi türünün
iﬂlevinin ortaya konulmas›nda yararlan›lan bir kuram olmuﬂtur. Kuram›n kurucusu olan Malinowski de mitlerin günlük
yaﬂamdaki iﬂlevleri üzerine yaz›lar yazm›ﬂt›r. Ancak bu yöntemin halkbiliminde
kullan›lmas› ayn› zamanda bir antropolog olan William Russell Bascom’un “Four Functions of Folklore” adl› yaz›s›n›
1954 y›l›nda Journal of American Folklore’da yay›nlamas›yla gerçekleﬂmiﬂtir.
Malinowski ‹ﬂlev Kuram›yla ba¤lama dikkat çekerek ilerleyen y›llarda ba¤lam merkezli kuramlar›n do¤mas›na yol
açmas›n›n yan› s›ra iﬂlev kavram›na yapt›¤› vurguyla da bir kuram›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. “‹ﬂlev her zaman bir
ihtiyac›n doyurulmas›n› ifade eder; bu en
basit yeme edimiyle baﬂlar ve kutsal eyleme kadar gider.”(Malinowski 1992; 28)
diyerek kültürün tamam›n›n ihtiyaçlara
verilen cevaplar olarak alg›lanmas›na yol
açar.
William Bascom’un halkbiliminin iﬂlevlerini hoﬂça vakit geçirme, de¤erlere,
toplum kurallar›na destek verme, kültürü gelecek kuﬂaklara aktarma, toplumsal
ve kiﬂisel bask›dan kurtulmak için kur-
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tulma mekanizmas› olarak özetleyebilece¤imiz dört maddeye indirgemesi bu kuram›n pek çok eleﬂtiriye u¤ramas›na neden olmuﬂtur.
Malinowski’nin en çok eleﬂtiriye u¤rad›¤› nokta küçük kültürler üzerinde
yapt›¤› gözlem ve incelemelerden hareketle dünya kültürleri hakk›nda yorum
yapmas›ndan dolay›d›r. Bascom ise bu
kadar geniﬂ olan bir alan›n iﬂlevlerini
dört maddede toplamas›ndan dolay› eleﬂtirilmiﬂtir.
Ancak bu eleﬂtiriler kuram›n yeni
bir kimlik kazanmas›n› sa¤lar ve iﬂlevselcilik Yeni ‹ﬂlevselcilik ad›yla düﬂünce hayat›nda varl›¤›n› sürdürür. Sosyolog Robert King Merton iﬂlev kavram›n›n belirsizli¤ini vurgulayarak bu kavram› zenginleﬂtirir. Merton iﬂlevi aç›k ve gizli (örtük) iﬂlev olarak ikiye ay›r›r. Bu kavramlar›n tan›m›n› ﬂu ﬂekilde yapar ve örnek
verir: “Aç›k iﬂlev, toplumsal etkinli¤e kat›lanlar taraf›ndan bilinen ve niyetlenilen
iﬂlevlerdir. Gizli iﬂlev ise kat›l›mc›lar›n
fark›nda olmad›klar› etkinliklerinin sonuçlard›r. Merton ﬂu örne¤i verir: New
Mexico’daki Hopi K›z›lderililerinin ya¤mur dans›n›n ya¤mur getirece¤ine inan›l›r.(aç›k iﬂlev) Ayn› zamanda ya¤mur
dans›, bu insanlar›n birbirleriyle olan
toplumsal ba¤lar›n› güçlendirir. (örtük iﬂlev)” (Kongar 1995; 107)
Edebiyat Kuramlar› ve Yaklaﬂ›mlar›
adl› kitab›nda Berna Moran Edebiyat›n
‹ﬂlevi Tan›mlanabilir mi? baﬂl›kl› bölümünde edebî ürünlerin iﬂlevinin tan›mlanabilmesinin pek de kolay olmad›¤›ndan
ﬂöyle bahseder: “Sanat›n iﬂlevi nedir? sorusuna sanat›n hangi amaçlarla meydana getirildi¤ine ve sanat›n nelere yarad›¤›na bakarak cevap veremiyoruz. Amaçlar da çeﬂitli, sanat›n yapt›¤› iﬂler de.”
(Moran 1974; 282)
Kültürel ö¤elerin iﬂlevleri oldu¤u gibi halkbilimi ürünlerinin de karﬂ›lad›klar› baz› ihtiyaçlar yani iﬂlevleri vard›r. Ancak bu ürünlerin s›rf bu ihtiyaçlar neticesinde oluﬂturuldu¤unu düﬂünmek do¤ru
bir yaklaﬂ›m say›lamayaca¤› gibi bu
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ürünlerden yola ç›k›larak bu anlat›lar›n
iﬂlevlerini s›n›rland›rmaya çal›ﬂman›n da
bilimsel olmad›¤› göz önünde bulundurulmal›d›r.
Anlat› anlatman›n ve üretmenin insanl›k tarihi boyunca bütün insanlar›n
ortak ihtiyaçlar› oldu¤unu bir gerçektir,
bu ihtiyaç do¤rultusunda oluﬂturulan anlat›lar›n da elbette bir iﬂlevi vard›r. Bu
anlat›yla ilgili Bascom’un tan›mlad›¤›
halkbilimi iﬂlevleri aras›nda bir iﬂlev bulmam›z söz konusu olursa, K›z›lderililer
ve Amerikal›lar aras›ndaki savaﬂa ironik
gönderme yapmas›ndan dolay› e¤lenme
iﬂlevini karﬂ›lad›¤›n› söyleyebiliriz. Efsanenin cevaplar› zorlad›¤›, yaﬂam›n en gizemli, en eleﬂtirel, en az cevap verilebilir
sorular›na çözüm getirdi¤i düﬂünülürse
‹kiz Kulelerin y›k›lma nedenleri ve kuleleri y›kanlar üzerine söylenen çeliﬂkili
ifadelerin böyle bir efsane yarat›lmas›na
sebep oldu¤u da düﬂünülebilir.
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