M‹T VE R‹TÜEL
Yazan: Lord RAGLAN
Çeviren: Evrim ÖLÇER
Mitin yanl›ﬂ bir tarih ya da yaban›l
bir spekülasyon oldu¤unu söyleyen, modas› geçmiﬂ teorileri çürütmek kolayd›r; ancak, bu yaz›n›n gayesi mitin ne oldu¤unu
aç›klamak oldu¤undan, ço¤u modern ö¤rencinin de benimsedi¤i gibi, beklide mitleri yaln›zca ritüellerle ilgili birer anlat› olarak ifadelendirmek gerekir.
Basit bir örnek ele alal›m. Leviticus
X1‘da bize Harun’un kurban törenini nas›l
gerçekleﬂtirdi¤i iki ayr› yerde ﬂu biçimde
anlat›l›r: ‹lkinde, “o¤ullar› ona, minberin
üzerine çepeçevre serpti¤i kan› teslim ettiler…ve minberin üzerinde yakt›¤› ya¤lar›.”
(s.108) Daha sonra XVII. bölümde de, “kahin kan› minberin üzerine serpecek… ya¤›
rabbe hoﬂ koku olarak yakacakt›r.” (s.118)
Yukar›daki ifadeler ayn› ritüelin türleri oldu¤u halde, ilk ifadede bir mitken daha sonra basit bir tarife dönüﬂtü¤ü görülüyor. Bu durumda, ritüelin tan›m›n›, bir
kimsenin daha önce yapt›¤› bir ﬂeyin anlat›s› olarak yapmak da mümkün. Mitlerde
s›kça görüldü¤ü gibi ilk ifade, kutsal bir kiﬂiye atfedilerek ritüelin hâlâ geçerli k›l›nmas› gerekti¤i düﬂünülen oldukça erken
bir dönemde yaz›lm›ﬂ olmal›. Daha sonraki
pasaj ise, büyük bir ihtimalle ritüelin kesinkes benimsenip, yaln›zca basit bir tan›ma ihtiyaç duydu¤u bir döneme tarihlendirilebilir.
Mitler tarihsel aç›dan kesin do¤ruluk
taﬂ›mazlar; bunun nedeni, -her zaman ayn›
olmamakla birlikte- ritüellerin ço¤unun
baz› tarihsel olaylar›n sonucu olarak de¤il,
yavaﬂ yavaﬂ geliﬂmiﬂ olmalar›d›r. Bunun
için Becket’in ölümüyle ortaya ç›kan Canterbury’e yap›lan hacc› de¤erlendirelim.
Hac›lar, katedrali turlarken Becket’in yaﬂam› ve ölümü ile ilgili dualar ve ilahiler
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okuyarak bir ritüel sergilerler. Bu yolla
Becket’in hikâyesi tekrarlanarak ezberlenmiﬂ olur. Bu hikâye, sonuçta bir ritüeli
aç›klad›¤›ndan, do¤rudan bir mit olarak da
tan›mlanabilir.
Guy Fawkes’in durumu ilgi çekici bir
baﬂka olayd›r. Beﬂ kas›m, kurban olarak
bir insan›n yer almas› gereken yak›lma törenini anlatan tarihî ateﬂ festivali günüdür. Fawkes gerçekte yak›lmay›p yaln›zca
as›lm›ﬂ olmas›na karﬂ›n, yak›lma hikâyesi
bu ritüele mit olarak adapte edilmiﬂtir.
Adaptasyonla ne kastetti¤imizi aç›klayal›m; mitler tarihsel temelleri olsun ya
da olmas›n önemli dinî de¤erlere sahip olabilirler. Hooke’a2 göre “Tiamat’›n3 katledilmesi mitine eklenen hikâye kesin olarak
tarihsel gerçekli¤i dile getirmez. … Fakat,
tarihin dar gerçekli¤inden hem daha geniﬂ,
hem de daha derin bir gerçekli¤e sahiptir… Mitler, yo¤un duygusal de¤erlerle
yüklü durumlar› içerdi¤inden temel olarak
do¤rudurlar. Dahas›, bu durum, do¤as› gere¤i tekrarlanarak ezberlenmiﬂtir: durum,
kendisiyle ilgili olan ve uyand›rd›¤› gereksinimi do¤uran ritüelin yinelenmesini gerektirir. ‹ﬂte bu ba¤lamda H›ristiyan dininin ç›kt›¤› olaylar›n tarihî karakterler üzerine en küçük bir yans›mas› olmaks›z›n bir
H›ristiyan mitolojisinden bahsetmek mümkündür. Bu, insano¤lunun sürekli yineleyerek ezberleme ihtiyac›n› karﬂ›lamak için,
dinsel davran›ﬂlar›n hayat veren gücünü
ifadelendirmede kullan›lm›ﬂt›r.
Bunun yan› s›ra James, mitle ritüel
aras›nda bir iliﬂki oldu¤unu pekiﬂtirmek
için Tennyson’›n In Memoriam’›ndan bir
al›nt› yap›yor.4 Bu ba¤lamda Tennyson, H›ristiyan gelene¤inin kutsal hikâyesine uygulanabilir oldu¤undan mit teriminin hiç

187

Millî Folklor, 2004, Y›l 16, Say› 61

kimseye karﬂ› bir hakaret olmayaca¤›n›
söylüyor.5
Hooke’a göre ise, mit ve iliﬂkili oldu¤u
ritüel insanlar›n zaman içinde yinelenen
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan bir ﬂeydir. Ayr›ca
bu ihtiyac›n da, her anlamda yaﬂam›n kendisi ve refah› için oldu¤unu rahatl›kla söyleyebiliriz. Bu her hakikî mit için geçerlidir. Örne¤in, Guy Fawkes gibi oldukça basit bir mit için bile olsa “barut ihanetinin
unutulmas› için bir sebep göremiyorum”
imas›, e¤er bu ihanet unutulsayd› olaylar
vatan hainleri için daha kolay olurdu anlam›na gelir. Hocart’›n Hint mitolojisi konusunda gösterdi¤i gibi “mitin kendisi insana
yaﬂam arzusu verir ya da buna yard›mc›
olur.”6 Bu noktada, tan›m›m›z› geniﬂleterek
mitin yaln›zca anlat›yla iliﬂkin bir rit olmad›¤›n› ancak, iliﬂkili oldu¤u ritle ya da onsuz, yaﬂam ihsan etti¤ine inan›lan bir anlat› oldu¤unu söyleyebiliriz.
Elbette, baz› okurlar mitin anlam›n›n
sadece bununla s›n›rl› olmad›¤›n› söyleyebilirler. Onlar›n mit deyince anlad›klar›,
bir prensesin canavar›n elinden kurtar›l›ﬂ›n›n mucizevi öyküsü ya da bir kral›n gazab›na u¤ram›ﬂ tanr›lar›n öcü gibi hayal gücü oldukça yüksek hikâyelerdir. Bu tür hikâyeler nas›l olur da yaﬂam ihsan edebilir?
Böyle bir itiraz› yapan herkes aç›kça mitoloji çal›ﬂmalar›n›, klasik yazarlar›n kendi
dinsel ba¤lamlar›ndan özetleyerek ﬂiir ve
romanslar›n temeli için kulland›klar› mitoloji ile s›n›rlam›ﬂ olacaklar. Birazdan görülece¤i gibi mitler kendi hakikî ba¤lamlar›
içinde farkl›d›rlar.
Mitlere hayal gücünün ürünleri olarak bakanlar, asl›nda hayal gücünün nas›l
çal›ﬂt›¤›n› dikkate almam›ﬂlard›r. Hiç kimse, gördü¤ü, duydu¤u ya da okudu¤u bir
ﬂey taraf›ndan iﬂaret edilmeyen bir ﬂeyle ilgili hayal kuramaz. Yazarlar ve ﬂairler,
kendilerine çeﬂitli yollardan ulaﬂan fikirleri seçip birleﬂtirerek hayal gücünün ürünleri olarak de¤erlendirdikleri ﬂeyleri üretirler. Fakat, mitleri biçimlendiren ya da
kaydedenler bu biçimde davranmam›ﬂlar-
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d›r. Mitler son derece kutsal olduklar› için,
yaln›zca kendilerine ilham ihsan edildi¤ine
inan›lan kiﬂiler taraf›ndan de¤iﬂtirilmiﬂ ya
da üzerine bir ﬂey eklenmiﬂtir, ki onlar bile
söz konusu eklemeleri son derece s›n›rl› biçimde yapm›ﬂlard›r.
Mit yarat›c›s›n›n, di¤erlerinden farkl›
olarak sahip oldu¤u varsay›lan hayal gücü
türü asl›nda kimsenin daha önce sahip olmad›¤› bir ﬂeydir. Mesela Grote, eski Yunan’da güneﬂi bizim gördü¤ümüz gibi görmek yerine, “do¤u sabah›nda arabas›na binen yüce tanr› Helios7‘u gör, gün ortas›nda
saf cennet yüksekli¤ine ulaﬂan, ve geceleri
yorgun ve dinlenme arzusundaki atlarla
birlikte bat› ufkuna geliﬂini gör.”8 diyerek
hiçbir zaman varolmam›ﬂ bir zihin türünü
var kabul ediyor. Güneﬂ arabas› bir ritüel
arabas›yd› ve tanr› Helios, ritüelde arabay›
kullanan bir rahip biçiminde görülüyordu.
H›ristiyan inanc›na göre kutsanm›ﬂ mayas›z ekmek de ‹sa’n›n bedenidir, ama görünen sadece mayas›z ekmektir. Ayn› ﬂekilde,
biz de eski Yunanl›lar›n güneﬂin tanr› Helios oldu¤una inand›klar›n› ama gördükleri
ﬂeyin sadece güneﬂ oldu¤undan emin olabiliriz.
Genel ve yayg›n bir kan› da, her topluluk veya halk›n belli bir mit yaratma sürecinden geçti¤i yönündedir. Fakat, bu durumda en ilkel toplumlar›n dahi bir mitolojisi ya da mitolojilerine dair izler olmal›yd›;
ve e¤er H. J. Rose hakl›ysa bu durum gerçekten de böyle de¤ildir. Rose’un bize göstermeye çal›ﬂt›¤›, erken Romal›lar›n mitolojisi olmad›¤› ve daha sonra Romal› yazarlar›n tanr›lar›n› anlatan mitleri Yunanl›lardan ödünç al›nm›ﬂ oldu¤udur.9 Romal›lar›n ritleri vard› fakat bu ritler mitlerle
iliﬂkili de¤ildi; çünkü tanr›lar tamam›yla
kiﬂileﬂtirilmemiﬂti ve tam manas›yla bir
kiﬂileﬂtirme yap›lmazsa mitolojinin oluﬂmas› zordur. Fakat, e¤er Romal›lar›n bir
mitolojisi yok idiyse, komﬂular› ve akrabalar› olan Yunanl›lar›n böylesine incelikli
bir mitolojileri nas›l olmuﬂ olabilir? Klasik
bilginler aras›nda pek popüler olmamas›na
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karﬂ›n Heredot’tan Sir Arthur Evans’a kadar birçok yazar taraf›ndan üzerinde durulan, bu mitlerin M›s›r, Suriye ve Mezopotamya kökenli oldu¤udur. Ünlü Heredot,
Yunan mitolojisi ve dinine ait birçok ö¤enin
kayna¤›n›n M›s›r oldu¤unu belirtmiﬂtir;
Hooke, Perseus’u Kenan ülkesi tanr›s› Resheph’le bir tutmuﬂtur; Evans da, Minotaur’un izini Euphrates’te sürmüﬂtür. Bu
ba¤lant› ba¤lam›nda Hooke ﬂunlar› söylemiﬂtir: “hem Minatour hem de Perseus miti, insan kurban etme ritüel modelinin temelini oluﬂturarak bizi tekrar mitle ritin
birleﬂti¤i noktaya taﬂ›rlar.”
Bu yaz›n›n ortaya koydu¤u bak›ﬂ aç›s›n›n genelde karﬂ›s›nda olan baz› bilginler
bile, kimi durumlarda, en az›ndan, mitin
ritüelle iliﬂkili oldu¤unu kabul etmek durumundad›rlar. Mesela, Plataean riti ile
birlikte an›lan Zeus’la Hera aras›ndaki
mitsel tart›ﬂmayla ilgilenen H. J. Rose efsanelerin ço¤unlu¤unun, büyük bir ihtimalle ritlerden türemiﬂ oldu¤unu söylüyor”10. Sir William Halliday de bu konuda
ﬂunlar› dile getiriyor: “Lyacon’un hikâyesi
hiç ﬂüphesiz baz› insan kurban biçimleri ile
iliﬂkilidir. Bana öyle görünüyor ki, bu insan kurban biçimleri, hiyeratik (papaz s›n›f›na ait) ve Zeus’un vahﬂi ritüeliyle iliﬂkili bir efsane olan Pausanias zaman›na kadar sürmüﬂtür. Pelops’un Tantalus’a hizmet ediﬂi de muhtemelen ritüel kökenlidir
ve insan kurban etme ve dinî törenlerle ilgili baz› ritüellerle iliﬂkisi vard›r.11
A. B Cook, bir çarka ba¤lanm›ﬂ olan
Ixion’un efsanesini, bir insan›n çarka ba¤lanarak güneﬂ tanr›ya kurban olarak sunulmas› ritüeline gönderme yap›yor; ayr›ca
dünyaya kanatl› bir güneﬂ arabas›n›n üzerinde gelen, insan› bu¤day›n kutsall›¤›yla
tan›ﬂt›rm›ﬂ Triptolemus’un hikâyesini Eleusis’teki ritle ba¤daﬂt›r›yor.
Al›nt›lar›m›z› klasik bilginlerden olan
J. A. K. Thomsan’la bitirece¤iz. Thompson
konu hakk›nda, mitin tek aç›klamas› rit olmad›¤›n›, mitin ayn› zamanda bir parça da
tanr›n›n aç›klamas› oldu¤unu, ilkel zihinhttp://www.millifolklor.com

ler için ritüeli tam anlam›yla gerçekleﬂtirmenin yüce bir anlam› bulundu¤unu, ufac›k bir sapman›n bile her ﬂeyi berbat edebilece¤ini belirtiyor. Thompson’a göre, ibadet
edenlerin otoriteden ba¤›ms›z tek bir ad›m
bile atmay›ﬂlar› buna ba¤l›d›r. Ama
Thompson, bahsedilen bu otoritenin kim
oldu¤unu da soruyor; ve asl›nda bu otoritenin zihinlerdeki en yaﬂl› oymak üyesi oldu¤unu düﬂünüyor. Bu yolla da, gelene¤in iyice gerilere do¤ru uzand›¤›n›, fakat binlerce
örne¤in de gösterdi¤i gibi, bir yerde son
bulmas› gerekti¤i için yitip gitti¤ini, böylece ritin kutsal ve hayali yarat›c›s›n›n mitin
merkezi durumuna geldi¤ini ekliyor.12
Gerçek sürecin Thomson’un söyledi¤i
gibi olup olmad›¤› konusunda ﬂüpheye düﬂebiliriz, fakat Thompson, mitin riti geçerli k›lmaktaki iﬂlevini, do¤ru vurguluyor.
Hocart da ayn› noktaya “e¤er yaﬂayan mite
dönersek, yani inan›lan mite, ritüelden ayr› bir varoluﬂunun olmad›¤›n› görürüz…
mitin yaﬂayabilmesi için ritüel içinde tekrarlanmas›n›n gereklili¤i bilinmelidir” diyerek de¤iniyor13
Hocart, baﬂka bir yerde de, Hint mitolojisini tart›ﬂ›rken “ yavaﬂ yavaﬂ fark›na
var›yoruz ki, kurban eden kiﬂinin hedefi
tüm dünyan›n kontrolünü, zaman ba¤lam›nda de¤il de ritüel bir kontrol ba¤lam›nda ele geçirmektir; bu da kurban eden kiﬂinin do¤ay›, bolluk getirmesi için lehine çevirmeye çal›ﬂmas› demektir… T›pk› tanr›lar›n yapt›¤› gibi, kurban eden kiﬂi ve tilmizleri de tanr›lar gibi davranmak zorundad›r. Kurban eden kiﬂinin tanr›lar›n baﬂar›ya ulaﬂmas›n› anlatan miti bilmesi gerekir… Mit bir emsaldir ama bilgi bundan
daha önemlidir. Ritüelin baﬂar›ya ulaﬂmas›
için bilgi esast›r.”14 diyor.
ﬁimdi günümüzün vahﬂeti içinde ö¤rencilerin u¤raﬂt›¤› mitolojiye dönelim ve
söze Malinowski’den baﬂlayal›m. Malinowski, “Bugün üzerinde çal›ﬂ›lan mitler,
mevzular›n›n sembolik de¤il direk ifadeleridir. ‹lkel kültürlerde mit vazgeçilmez bir
iﬂleve sahiptir; mit, inanc› dile getirir, güç-
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lendirir ve düzenler; ahlak›n koruyuculu¤unu yaparak yürürlükte kalmas›n› sa¤lar; verimlili¤in, çal›ﬂkanl›¤›n güvencesidir
ayr›ca, insanlar›n idaresi için pratik kurallar getirir.”15 der.
Malinowski’nin bak›ﬂ› Haimendorf taraf›ndan, bir Hint orman kabilesi olan Raj
Gonds’un hikâyesinde geniﬂletilmiﬂtir. Haimendorf’un görüﬂleri ﬂu ﬂekildedir:
“Gond’lar›n kabile yaﬂant›lar›n›n kurallar›
köklerini kesinlikle mitolojiden al›r. Geçerliliklerini, kültürel kahramanlar›n hükümleriyle, epiklerinde ve say›s›z ﬂark›lar›nda
anlat›lan isyankar atalar›ndan alm›ﬂlard›r.
Gond ›rk›n›n kökenini ve dört aﬂiretin kuruluﬂunu anlatan mitler, folklor tarihinin
ötesinde bir ﬂeydir; bu mitler her Gond’un
kabile içi akrabalar›na karﬂ› davran›ﬂlar›n›
belirleyen kurumsal pragmatik yapt›r›mlard›r; ve kabile ﬂenlik gösterilerine ilham
veren yaﬂamsal güçlerdir; bu mitler insanlar›n refahlar›n› sa¤layan tanr›sal güçlerle
olan iliﬂkilerini tan›mlar ve onlar›n bu iliﬂkide yetkili k›lar. Mit ve ritüelin birbirlerini karﬂ›l›kl› harekete geçiren ba¤lant›lar›n
iliﬂkisi söyle dile getirilebilir: mit, ritüel
kurallar›na güç katarak, kabile ﬂenliklerinin en önemli ritüelleri s›ras›nda mitsel
olaylar›n sembolik olarak kanunlaﬂt›r›lmas›n› sa¤lar, bu da miti gerçekli¤e ba¤lar…
Kabile mitlerinde temellenen dinî ritüellerle olan ba¤lant›, kabilenin birleﬂerek
fark›ndal›k kazanmas›yla iliﬂkilidir.”16
Culshaw, kuzeydo¤u Hindistan kabilelerinden Santallar’la ilgili ﬂunlar› söylüyor: “Santallar’›n sosyal etkinliklerinin ço¤u mitlere dayan›r; kabile, kurumlar›n›n
sa¤laml›¤›n› mitolojik temellerine borçludur. Herhangi bir nedenle ritüelin mitle
iliﬂkili bir parças› geçersizleﬂti¤inde mitle
ilgili bilgi de yok olmaya baﬂlar. Bunun
tam tersi olarak da, mit art›k modas› geçmiﬂ olarak nitelendirildi¤inde, iliﬂkide bulundu¤u etkinlik, insanlar›n imgelemindeki yerini kaybetmeye yüz tutar… Ritüelin
bozulmaya baﬂlamas›yla eski mit de yok olma sürecine girer. Yine de, bu hikâyelerin
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Santallar’›n hayata bak›ﬂ›n› ortaya ç›kartt›¤› do¤rudur. Bir mit anlat›l›yorsa bu genellikle bir anlaﬂmaya varmak için ön plana ç›kart›lm›ﬂ demektir. Bunun d›ﬂ›nda
mitler, ola¤an sohbetlerde s›k s›k, bir düﬂünceyi perçinlemek ya da moral vermek
için an›l›rlar.”17
Fortes bize, Alt›n K›y›lardan Tallensi
hakk›nda ﬂunlar› söylüyor: “reislik sistemi
ve tendana’l›¤›n tamamlay›c› iﬂlevinin kökeni do¤rudan sosyal yap›lanmada aranmal›d›r, fakat bunlar ayn› zamanda köken
mitleri arac›l›¤›yla da geçerliliklerini korurlar; atalar kültü ve dünya kültünün
güçlü dinî yapt›r›mlar› taraf›ndan desteklenirler.18
Konuyla ilgili baﬂka örnekler de verilebilir, fakat ﬂimdiye kadar sözünü ettiklerimiz mitle ritüel aras›ndaki yak›n ba¤›n
en az, modern vahﬂetle çok eski medeniyetler aras›ndaki ba¤la benzer oldu¤unu göstermek ba¤lam›nda tatmin edicidir. Sonuç
olarak, her ritin iliﬂkili oldu¤u ya da en
az›ndan bir zamanlar olmuﬂ oldu¤u bit mit
bulundu¤unu ve her mitin de bir ritle iliﬂkisi oldu¤unu tatminkar bir biçimde gösterebildik mi? Bunun tam olarak kan›tlanabilece¤ini söyleyemem ne var ki, bu iliﬂkinin muhtemelli¤inin gösterilebilir oldu¤unu söyleyebilirim.
ﬁimdi de Rose’un sözünü etti¤i, hiçbir
mitle ba¤lant›s› olmayan erken dönem Romal›lar›n ritüellerini ele alal›m. Erken dönem Romal›lar mitlerini kay›p m› etmiﬂlerdi yoksa gerçekte hiç mi mitleri olmam›ﬂ
m›yd›? Roma ritüellerinin büyük k›sm›, büyülü dedi¤imiz türdendi. Frazer ve onun
takipçileri, büyüyü k›saca ilkel bir din türü
olarak göstermiﬂlerdi; büyüye dayal› ritüellerin ço¤unun mitik bir kökeninin olmad›¤› do¤ru kabul edildi¤inde, ritüellerin
mitlerden daha eskiye dayand›¤›n› kan›tlayabiliriz. Fakat daha önce de sebeplerini
belirtti¤im gibi Frazer’›n yan›ld›¤›n› söylemek mümkün; ve büyü ilkel bir din olmaktan öte dönüﬂmüﬂ bir din biçimidir. Büyüye
dayal› ritüeller, aç›kça söylemek gerekirse,
http://www.millifolklor.com
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insanlar›n ritüelleri uygulad›klar› ama nedenini unuttuklar› bir din biçimidir.19 Ayr›ca san›r›m, Avrupa’da ve Amerika’da insanlar, böbürlendikten sonra tahtaya vururlar, bir saksa¤an› selamlamak için onu
gördüklerinde sol omuzlar›n›n üzerine üç
tutam tuz serperler ya da, yeni ay› gördüklerinde ceplerindeki paray› tersine çevirirler. Bunlar› neden yapt›klar›n› bilmezler
ama yapmad›klar›nda kötü ﬂans›n kendilerini bulacaklar›na inan›rlar. Ritüellerin
böylesine saçma ve üstü kapal› bir neden
yüzünden ortaya ç›kt›klar›na inanmak
güçtür ancak, bu tür adetlerin bir zamanlar baz› tanr›larla ya da kahramanlarla
iliﬂkisi bulunmas› olas›d›r.
Evans-Pritchard bir süre, güney Sudan’da bulunan Zande ve Nuer kabileleri
üzerinde çal›ﬂt›. Onun bize öncelikle söyledi¤i Zande ve Nuer kabilelerinin, çok az
mite sahip olduklar› ve sahip olduklar›n›n
da ritüellerle yak›n bir ba¤lant›s›n›n bulunmad›¤›d›r.20 Öte yandan, Nuer’lerin birçok miti bulunmaktad›r. Bu mitlerden baz›lar› nesillerin mitolojik iliﬂkisine aç›kl›k
getirir ve “ayr›ca da ritüel sembollerini ve
bu mitlerde belirtilen nesillerin göreneklerini aç›klar.”21 Bu durum daha çok, Zande
mitlerinin kaybolmuﬂ ya da ritüellerden
koptu¤unu buna karﬂ›n, Nuer mit ve ritüellerinin ba¤›ms›z olarak temellendi¤ini ve
daha sonra bir araya getirildiklerini gösterir.
ﬁimdi san›r›m en önemli ve ilginç sorumuz olan her mitin bir zamanlar bir ritüelle iliﬂkisi olup olmad›¤› sorusuna geldik.
Gördü¤ümüz gibi, modern ya da eski birçok mitin ritüellerle bir iliﬂkisi var, ancak
acaba hiçbir ritle iliﬂkisi olmayan ya da
ﬂimdiye kadar hiç bu tür bir iliﬂkisi olmam›ﬂ bir mit var m›d›r? Elbette ki bu ﬂekildeki mitlerin varl›¤› aç›kça görülmektedir;
ancak bence, bu mitler bir zamanlar baz›
ritüellerle iliﬂkili olmalar›na karﬂ›n mit
unutulduktan ve ritüel olarak uygulamas›na son verildikten sonra bile hikâye biçiminde yaﬂamaya devam etmiﬂtir. Ve bu tür
http://www.millifolklor.com

mitler ritüellerinden ayr›ld›ktan ve di¤er
nedenlerle tekrarlanmaya devam ettikten
sonra aﬂama aﬂama karakterlerini de¤iﬂtirmiﬂlerdir. Bu durumun nas›l oluﬂtu¤unu
W. J. Gruffyd tart›ﬂm›ﬂt›r. Gruffyd Mabinogion’daki bir hikâye için ﬂöyle söyler: “masal›n, oluﬂurken geçirdi¤i dört evre ﬂöyle
s›ralanabilir: 1. Mitoloji: bu tanr› LughLeu buna kan›t olarak gösterilebilir. 2. Mitolojinin tarih oluﬂu. 3. Mitolojik tarihin
folklora dönüﬂmesi. 4. Folklorun edebi hikâyelerde kullan›lmas›.”22 Aç›kça söylemek
gerekirse, bir tanr› ya da ritüel figürü, ard›ll›k içinde, sahte bir tarihî karaktere, bir
peri prense, roman ya da destan kahraman›na dönüﬂmüﬂ olabilir; ve bilimsellikten
uzak araﬂt›rmac›lar, bu dört önemli karakterin her birine farkl› bir köken belirlemiﬂlerdir. Bu akla yatk›n görünüyor, ne var ki,
bu tür anlat›lar› tarihî-benzeri ya da kurmaca-benzeri olarak görmek ritüelin kökeni olarak önermektir. ﬁimdi de bu tür mitleri de¤erlendirece¤iz.
‹nsan kurban edilmesi, gerçek ya da
sembolik olarak, birçok dinin en göze çarpan özelliklerindendir. Hiç kimse bunu
aç›klamakta baﬂar›l› olamam›ﬂt›r; ben de
böyle bir çabaya girmeyece¤im, ne var ki,
bu adetin evrimini dört ana aﬂamaya ay›rmak mümkün görünüyor. ‹lk baﬂta mutat
olarak kurban edilen tanr› krald›; ikinci
aﬂamada tanr› kral› temsilen bir baﬂkas›
kurban edildi; medeniyetin aﬂama kaydetmesiyle birlikte üçüncü aﬂamaya gelindi,
bu aﬂamada insan kurban edilmesi ancak
acil durumlarda uygulan›r oldu; acil durumlar d›ﬂ›nda ise, gene kral› temsilen bir
baﬂkas› kurban ediliyordu. Dördüncü aﬂamada kurban hiçbir zaman insan olmuyordu ancak bir zamanlar yap›lan rütüele
gönderme yapacak biçimde davran›l›yordu.
Birçok mit insan kurban›n kurban
ediliﬂini betimler ya da bundan söz eder.
Bunlardan baz›lar› daha önce de belirtti¤imiz Lycaon, Pelops ve Ixion’dur. ﬁimdi de,
temsili olarak bir insan›n kurban ediliﬂini
anlatan söylencelerden bahsetmek istiyo-
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rum. Bunlardan en bilineni hiç ﬂüphesiz
‹brahim ve ‹shak’t›r. Bir zamanlar ﬂüphesiz ki, insan kurban cellad›n önüne getiriliyordu ve cellat da kurban› öldürmek yerine
son anda bir koçu insan› temsilen kurban
ediyordu. Mitler, al›ﬂ›ld›k biçimde bu prosedürü tarihî bir kahramana referans vererek hakl› gösterir ve aç›klarlar.
Asya ve Avrupa’da yayg›n olarak bilinen hikâyelerden biri olan Faithful Hound
[Sad›k Av Köpe¤i/Taz›] adl› hikâye özetle
ﬂöyledir: “Efendinin çocu¤u bir kurdun sald›r›s›na u¤rar, çocu¤u koruyan av köpe¤i
de kurdu öldürür. Efendi geri döndü¤ünde
bir an için çocu¤unu göremez ve a¤z› kanlar içindeki köpe¤ini fark eder ve köpe¤in
çocu¤unu öldürdü¤ünü düﬂünür. Köpe¤i
orac›kta öldürür, ama ölenin çocu¤u de¤il
kurt oldu¤unu gördü¤ünde hatas›n› anlar… Genellikle bu masal›n do¤u kökenli
oldu¤u kabul edilir.”23 Bana göre de bu hikâye özünde, insan yerine bir hayvan›n
kurban edilmesi mitini aç›klar ve geçerli
k›lar.
Öyle görünüyor ki, William Tell’in öyküsü ‹sviçre’ye ulaﬂmadan önce kuzey Avrupa’n›n birçok bölgesinde anlat›lm›ﬂ bir
öyküdür24; ve olas›l›kla temsili insan kurban› gerçe¤inde anlat›lan bir mittir.
Minotaur’dan daha önce söz etmiﬂtim.
Ölümü birçok Grek vazosunda betimlenmiﬂtir. Bu vazolar›n üzerindeki betimlemelerde öküz biçimindeki kafas› kesilmiﬂ ölü
bir adam görürüz. Minatour’un, Laconia’da
tap›n›lan ve bo¤ayla iliﬂkiye giren bir tanr›ça olarak bildi¤imiz kraliçe Pesiphae’nin
bo¤adan olma o¤lu oldu¤u söylenir. Bu durum Vedic at-kurban› ile karﬂ›laﬂt›rmad›¤›m›z takdirde bir ritüele iﬂaret etmez. Ço¤unlukla görüldü¤ü gibi Vedic at kurban
törenlerinde de, mitin en vahﬂi düﬂleri ritüelin olgusu haline dönüﬂmüﬂtür. Dam›zl›k at öldürülmüﬂtür, ve kraliçe onun yan›nda yatmaktad›r, bu durumda kraliçenin
bir sonraki çocu¤u mutlaka at›n dölünden
olmal›d›r. Kral›n bu ritüelde yer al›ﬂ› ise,
büyük bir olas›l›kla yerine kurban edilen
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dam›zl›k atla temsil edilmektedir. Ritüel
aç›s›ndan iﬂlevsel bir temsil olmas› için de,
dam›zl›k at›n kraliçe ile evlenmesi gerekmektedir. Atina’da kraliçe Archon, Ox-stall
binas›nda öküz tanr› Diyonisos’la her sene
evlenirdi. (J. G. Frazer, The Golden Bough,
VII [Londra, 1915] 30.) Bu ritüellerin, Minatour mitinin ipuçlar›n› bar›nd›rd›klar›ndan pek az ﬂüphe duyulabilir.
Mitleri, pek de kolay olmayan bir biçimde ritüellerle iliﬂkili anlat›lar olarak
de¤erlendirmeden önce, k›saca mitlerle
birlikte ele al›nmayan iki anlat› türünü,
peri masallar›n› ve sagalar› tart›ﬂmak zorunday›z. E¤er, bu iki anlat› türünün ritüelle iliﬂkili oldu¤unu ya da bir zamanlar olmuﬂ olduklar›n› gösterebilirsek, tan›m›m›z
mit olarak de¤erlendirilebilir ve iyi bir iﬂ
becermiﬂ oluruz. Bütün geleneksel anlat›lar› kökenlerine dayanarak kategorize edebiliriz, yine de bu anlat›lar› kabul edildikleri biçimlere göre tekrar bölmek uygun
olabilir.
Saintyves, Perrault Masallar› ile ilgili
çal›ﬂmas›nda, Mavi-sakal, Külkedisi, Uyuyan Güzel ve K›rm›z› Baﬂl›kl› K›z gibi çok
bilinen masallar›n mevsimsel ritüellerle
veya erginleme ritüelleriyle iliﬂkili oldu¤unu geçerli sebeplere dayand›r›yor. Saintyves çal›ﬂmas›na “Periler” adl› hikâyeden
baﬂl›yor. “Periler”, birçok ülkede eﬂ metinleri bulunan iki k›z kardeﬂin öyküsüdür.
K›z kardeﬂlerden bir tanesi k›l›k de¤iﬂtirerek yaﬂl› bir kad›na dönüﬂmüﬂ bir periye su
ve yemek vererek yard›mc› olur; bunun
karﬂ›l›¤›nda da ödül olarak her konuﬂtu¤unda a¤z›ndan bir mücevher düﬂer ve
prensle evlenme hakk›n› elde eder. Di¤er
k›z kardeﬂ ise, yaﬂl› kad›na kaba davranm›ﬂt›r ve ona bir ﬂeyler vermeyi reddetmiﬂtir. Bunun karﬂ›l›¤›nda da ceza olarak, konuﬂtu¤u zaman a¤z›ndan kurba¤alar ç›kar
ve ›st›rap içinde ölür. Saintyves, bu hikâyenin Fransa’n›n uzak bölgelerinde hâlâ uygulanan bir ritüeli örnekleyerek aç›klad›¤›n› gösteriyor. Yeni y›l arifesinde evin kad›n› temiz masa örtüleri üzerine yanan
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mumlar, yiyecek ve içecek koyar. Pencere
ve kap›lar perilerin içeri girebilmesi için
aç›k b›rak›l›r. Bu iﬂlemde özenli davrananlar, y›l boyunca bereketli olurlar ve e¤er içlerinde evlenmemiﬂler varsa baﬂar›l› evlilikler yaparlar. Özensiz davrananlarsa, y›l
boyunca korkunç talihsizliklerle karﬂ›laﬂ›rlar.25
Yukarda belirtilenler peri hikâyeleri
için yeterli olmal›; ﬂimdi de sagalara dönelim. Önceleri sagalar›n tarihsel anlat›lar
olduklar› kabul edilirdi; fakat bugün genel
olarak kabul edilen sagalar›n daha çok
mitlere dayanan romanlar olduklar›d›r.
Danielli, sagalar›n birço¤unda bir olay örgüsü bulmuﬂtur. Bunlar k›saca ﬂu biçimdedirler: Kahraman gençli¤inde sürgün edilmiﬂtir; hakarete u¤rad›¤› ve taciz edildi¤i
kral ya da reisin önünde mahkemeye ç›kart›l›r. Bir zaman sonra bir grup ya da on iki
ay› adam Bjorn adl› bir ay› liderin eﬂli¤inde oraya gelir. Bunlar kahraman› çeﬂitli çetin s›navlara tabii tutarlar ve içlerinden birine meydan okumas›n› isterler; kahraman
onlar›n dedi¤ini yapar ve zafer elde eder.
Bundan sonra kahraman, büyük ay›y› ya
da komﬂular›n› ya¤malayan baﬂka bir canavar› baﬂar›l› bir biçimde öldürür. Böylece
reisin takdirini kazan›r ve kendisine de¤erli bir k›l›ç hediye edilir ayr›ca da, baz›
durumlarda da ﬂefin k›z›yla evlendirilir.
Detaylar çeﬂitlendirilebilir fakat, bu örnekler sagalar›n saga anlat›c›lar›n›n iyi bir hikâye anlatmak için hikâyeye adapte ettikleri instülasyon (donan›m) ritüellerinin belirleyici niteliklerinden olduklar› hakk›nda
çok az ﬂüpheye yer b›rak›r.26 Ben de The
Hero adl› kitab›mda, sagalarda bulunan ritüellerin belirleyici nitelikleri aras›nda say›labilecek birçok örnek vermiﬂtim.27
Göndermede bulundu¤um bütün ritlerin varl›¤› bilindi¤inden rahatl›kla, sagalarda anlat›lan hikâyelerin, saga anlat›c›s›na hangi biçimde ulaﬂm›ﬂ olursa olsun
bir zamanlar hakikî mitler olduklar› sonucunu ç›kartabiliriz. Mit formunda ritlerle
iliﬂkili olup olmad›klar› bilinmeyen birçok
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hikâye olmas›na ra¤men bir zamanlar böylesi ritlerin varl›¤›n› kan›tlayabildik mi?
Bu tür sorular› soyut olarak tart›ﬂmak yarars›zd›r, ﬂimdi bunu bir örnekle ele alal›m. Malinowski, Trobriand hikâyesinin kökeninin ölüm oldu¤unu söyler. Geçmiﬂ zamanlarda insanlar yaﬂland›klar› zaman ölmezdi; onlar gençleﬂmek için deri de¤iﬂtirme yetene¤ine sahiptiler. Bu güçlerini yitirdiler çünkü bir gün bir genç k›z deri de¤iﬂtirmiﬂ olan büyük annesini tan›yamad›
ve k›rg›nl›kla eski derisini yeniden giydi.28
Bu hikâye bir aç›klama oluﬂturmaz; Malinowski’nin bize aktard›¤›na göre Trobriander’ler aç›klamalara ilgi duymazlar ve
aç›kça görülüyor ki, bu hikâye ölümün sebebini aç›klam›yor. Bence bu, eski elbiseleri ç›kartarak yenilerini giymekle sembolik
olarak dünyay› yeniden gençleﬂtiren bir yeni y›l ritüelini hat›rlatma görevi yap›yor.
Tam olarak böyle bir ritüel bilmiyorum ancak bir prototip olarak gerçekli¤i güvenle
kabul edilecek olan, birçok ritüelde elbise
de¤iﬂtirmenin yeni bir yaﬂam›n baﬂlang›c›
olarak sembolize edilmesidir.
Yukar›da benim için kolayca ulaﬂ›labilir olan –ne yaz›k ki pek az› Amerikanbaz› kitaplardan al›nt›lar yaparak kan›tlar›m› gösterdim. Birçok ülkedeki etnologlar
gibi Amerikan etnologlar›n›n da, üstünkörü yap›lm›ﬂ Amerikan incelemelerine göre,
mitlerin bir iﬂlevi oldu¤u konusunda hiçbir
fikirleri yoktur ve onlara göre mitler sadece birer hikâyeden ibarettir. Fakat ben baz› istisnalara rastlad›m. Bir ortaya ç›k›ﬂ
miti olan Hopi’yi tart›ﬂan Parsons, bu mitin yabanc›lara törensel yaﬂam› düzenlemek için fazlas›yla aç›klay›c› oldu¤unu söylüyor.29 Wheelwright ise Navaholar hakk›nda ﬂunlar› söylüyor: “mitlerin en tamamlanm›ﬂ uyarlamalar›nda törenlerin
de¤iﬂik biçimlerine de¤inilmiﬂ ve s›kça
aç›klanm›ﬂt›r.”30 Ve son olarak Kolombiya’n›n baz› kabileleriyle ilgilenen Park, rahiplere adanm›ﬂ ﬂark›lar ve danslar da
mitlerin göze çarpan temalar› aras›ndad›r.31
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Sonuç olarak, öne sürdü¤üm fikirlere
yap›lacak itirazlar› göstermek istiyorum.
Mitolojiyle ilgilenen birkaç ö¤rencinin, baz› durumlarda mit ve ritüel aras›nda bir
iliﬂkiyi yads›yaca¤›n› düﬂünüyorum. Fakat
benim için ﬂaﬂ›rt›c› olan, en basit bilimsel
gerçeklerden biri olan “benzer nedenler
benzer sonuçlar do¤urur” ilkesini kabullenmekteki isteksizliktir. Bir baﬂka ﬂaﬂ›rt›c› olay da, en uç spekülasyonlardan en yal›n tarihsel gerçeklere kadar çok boyutlu
nedenlerin, mitlerle birlikte s›n›fland›r›lmalar› için yeterince benzer hikâyeler üretebilece¤idir. Bu fenomeni aç›klayabilmek
için kimi teorisyenler görünüﬂe göre büyük
ihtimalle tüm de¤iﬂik biçimleri ayn› kal›ba
sokmak ve onlar› bir arada tutmak için
“birbirine yaklaﬂma” dedikleri gizemli bir
güç isterler. Fakat bu, kültür sorunu içinde
de¤erlendirilebilecek bir yak›nlaﬂt›rmadan
çok “birbirinden uzaklaﬂt›rma”d›r. Bu yüzden, müzelerimizdeki eserlerin, mezhep ve
diyalektleri çeﬂitlidir. Mitlerin benzer olmalar›n›n nedeni, benzer ritlerle iliﬂkili
olarak do¤malar›d›r. Ritüel, ço¤u zaman ve
birçok insan için oldu¤u üzere, dünyadaki
en önemli ﬂeydir. Müzik, dans, resim ve
heykel ritüellerle ortaya ç›km›ﬂt›r. Tüm
bunlar, inanmak için birçok nedenimiz oldu¤u üzere, dünyevileﬂmeden çok önceleri
t›pk› hikâye anlat›c›l›¤› gibi kutsallard›.
Cefnitilla, Usk
Monmouthshire, ‹ngiltere
NOTLAR
1
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