GİRİŞ
“Mit yaşamın temelidir; yaşamın bilinçaltı bir itkiyle
kendi özelliklerini yeniden üretirken içine aktığı
zamandışı kalıp, inanca dayalı formüldür.”
THOMAS MANN

H

ikâye anlatma arzusu insanlık halinin temel bir unsurudur. Çevremize
anlam verme ve şeylerin kökenini anlama yönünde içten gelen ihtiyaçla
eşleştiğinde, ortaya çıkan sonuç mitolojidir. Bu saptama, mitlerin asıl

odağının insanoğlu olduğu anlamına gelmez. Aksine, mitlerin gerçek çekiciliği
dünyaları yaratan, dağlara şekil veren, yıldızları düzenleyen ve okyanusları dolduran hayat dolu, olağanüstü tanrılarda yatar. Tanrılar doğal manzarayı yarattıktan
sonra, içini insanlarla ve diğer hayvanlarla şenlendirmeye girişerek, insanoğluna
uygarlığın armağanlarını bağışlar ve dünyamızın temel doğal yasalarını ortaya
koyar.
Bu hikâyelerin evrensel ve zamandışı oluşu mitolojiye ilgimizin sürmesinden bellidir. Her kuşak Theseus’un Minotauros’la kavgasına ilişkin hikâyelerden,
Gılgamış’ın kahramanlıklarından ya da büyük Hint destanı Mahabharata’da anlatılan olaylardan kendince hoşlanır. Thor günümüzde Hollywood filmlerinin yıldızıdır
ve Kral Arthur efsanesi başlı başına bir sektör doğurmuştur. Bu ilginin ardında
yatan sebeplerden biri, mitolojilerin tam da insana özgü duygularla dolup taşmasıdır: Aşk ve nefret, cesaret ve aptallık, kötülük ve iyilik. D. H. Lawrence miti, “amacı
çok derinde yatan, ruhun ta derinlerine inen bütün bir insan tecrübesini akla uygun
açıklama ya da tanımlama sunacak şekilde anlatma girişimi” olarak tarif eder.
Lawrence’ın işaret ettiği gibi, mitler nadiren bir eğlence biçiminden ibarettir. Düz anlatıdan daha zorunlu, daha önemlidir: İnsanlığı köklerine geri götüren
unsurları barındırır. Mitolojinin önemli bir kısmı kozmogonidir, yani evrenin nasıl
oluştuğuna ilişkin bir açıklamadır. Söze “Başlangıçta” diye giren Eski Ahit gibi, çoğu
mitoloji de dünyanın var olmadığı bir zamanı, düzenden önceki düzensizliği tasarlar. Mitler iyi ve kötü, güneşin (görünüşteki) devinimi, mevsimlerin değişimi ve

SOLDA Yıldızlar mitolojiyle yakından

ilişkilidir. Burada görülen garip
varlıkların on iki burçla bir ilgisi vardır.
YUKARIDA Pandora miti, insanların
taşıdığı bütün kusurlarla nasıl insan
haline geldiğini açıklar.
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cinsiyetler arasındaki farklılıklar gibi temel kavramları açıklığa
kavuşturmaya çalışır; dağların ve nehirlerin kökenini açıklamak için yerel mitlere başvurulur. Günümüze ulaşmış en eski
mitolojik metinlerden Gılgamış Destanı, yılanların niçin deri
değiştirdiği ve bırakılan gömleğin niçin kokuştuğu gibi
gizemli konulara dönük kavrayışlar sunar.
Bütün mitlerin özünde daha yüce bir bilgiyi, belki de
dünyaya nasıl ve niçin geldiğimiz gerçeğini saklayan bir

kında önemli bir şey söyleyen temaları yansıtmalarıdır. Evrensel düzeyde
ortakmış gibi görünen özveri, bakire anneden doğma, ermişlik, ejderha ve cin
hikâyeleri iyi örneklerdir. Yaşayan dinlerin önemli yönlerini gözden kaçırmak,
eksik bir resim sunmak olur.

bu doğaüstü dünyaya insan ancak nadiren kabul edilir.

mitoloji geleneklerini yan yana ele almasıdır: Kelt, Yunan-Roma, İskandinav,
Budist, Doğu, Amerika Yerlisi, Orta ve Güney Amerika, Yakındoğu ve Afrika.

kendi elleriyle oluşturan bu tanrılar, dünya mitolojilerinde

Kolaylık sağlayan bu kategoriler bazen (çatışmaya açık) birçok çizgiyi gizler: Çin,

merkezi yer tutar. Yunan filozofu Ksenophanes İÖ 5. yüzyılda

Japonya ve Kore’deki üç “Doğu” mitolojisi kilit alanlarda farklılıklar gösterirken,

YUKARIDA Horus Gözü biçimindeki

bütün varlıkların tanrıları kendi suretlerinde yarattıklarını

“Afrika” terimi yüzlerce ayrı geleneği bir araya getirir. Benzer şekilde, Roma mito-

öne sürmüştü; Yunan mitolojisindeki tanrıların ağız dalaşlarıyla,

lojisi açıkça Yunan mitolojisine dayansa da, bu ilişki çoğu kez sırf Zeus’un yerine

bu Mısır nazarlığı, insanların tanrıları
kendi suretlerinde tasvir ettiğini gösterir.
AŞAĞIDA Geceleyin gökyüzü çeşitli
mitolojik hikâyelerin ana hatlarını
barındırır.

Jüpiter’i ve Artemis’in yerine Diana’yı geçirmenin ötesinde bir çapraşıklık taşır.
Mitolojilerin en temel tecrübelerimize hitap etmesi nedeniyle, farklı mitoloji
gelenekleri sıklıkla örtüşür. Mitler fetih ve ticaret yoluyla da yayılır. Örneğin, Kelt

tanrılar gibi Yunan tanrılarının da önemli bir dinsel işlev gördüğünü unutmamak

mitolojisinin daha geniş kapsamlı Hint-Avrupa kültüründen gelişmesi

gerekir. Mit ve din arasındaki ayrım çizgisi ince olmakla birlikte göz ardı edile-

üzerine epeyce şey yazılmıştır; Keltlerin Roma etkisine girene kadar

mez. Ömrünü karşılaştırmalı din araştırmasına vermiş Amerikalı uzman Joseph

kendi tanrılarının suretlerini nadiren yaptıkları da doğrudur. Bu

Campbell, “Mitoloji başkasının dinine verdiğimiz addır” diye yazar. Mark Twain,

bağlantılardan dolayı, elinizdeki kitap okurun karşılaştırma-

Kitabı Mukaddes’i “bir fabllar ve gelenekler yığını, sırf mitoloji” diye nitelendirmişti.

lar yapmasını sağlamak üzere, kültürden ziyade temaya

Antik ve modern din arasında ayrım yapmaya çalışan 19. yüzyılın İskoçyalı Kitabı

göre düzenlenmiştir. Mitlerin gelişimini kronolojik olarak

Mukaddes uzmanı William Robertson Smith’e göre, modern din inanç üzerine, antik

izlemek yerine, dünyanın çeşitli yerlerinde görüldüğü biçi-

din ise ayin üzerine kuruludur. Aslında, ilişki daha çapraşıktır, ama “din”in üstün

miyle yinelenen motifleri irdelemektedir; bu motifler,

bir makamca uygun bulunmuş ve hatta ilahi takdirle buyurulmuş belirli bir hikâye

kan gibi simgesel nesnelerin anlamından, farklı mitolo-

ya da olay dizisine samimi bir inancı ima ettiği ileri sürülebilir. Bu esastan kaynak-

jilerin kökenimizi açıklama biçimine kadar uzanır.

lanan ayin, inananların zihninde inancın kilit hususlarını pekiştiren hikâyeleri
canlı tutar.
Din ile mitoloji arasındaki ayrımı özetlemenin belki de en iyi yolu, bugünün
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nokta bunların birçok bakımdan daha geniş temaları, insan doğası hak-

Evrenin ortaya çıkmasını sağlayan ve çoğu kez insanları

Ne var ki, bugün bize silik ve uzak bir rol gibi görünse de, bütün diğer
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gerçekdışı oldukları anlamına gelmediğini belirtmek önemlidir; asıl

Bu kitabın mitolojiyle ilgili diğer birçok araştırmadan farklılığı, bütün başlıca

davranışını yansıttığı açıktır.

Theseus, fani ve ilahi dünya arasında gidip
gelir. Burada Amphitrite’nin (oturan figür)
sualtı sarayını ziyaret ediyor.
AŞAĞIDA Ruhlara yeraltına giderken yol
gösteren Aztek ölüm tanrısı Xolotl.

unsurlar üzerinde durur. Böyle inançları mitoloji bağlamında ele almanın,

doğaüstü dünya anlayışı yatar. Tanrıların özel alanı olan

ufak kıskançlıklarıyla ve sakıncalı gönül ilişkileriyle kesinkes insan

YUKARIDA Poseidon’un oğlu kahraman

sıra, Budizm, Hıristiyanlık, İslam ve Hinduizm gibi yaşayan dinlere özgü

Farklı mitoloji gelenekleri arasında bellibaşlı
çarpıcı benzerliklerin bulunması, kaçınılmaz olarak
bazı uzmanları kültürel ya da psikolojik bir ortak

dinini yarının mitolojisi olarak nitelendirmektir. Ne de olsa, antik Yunanlar tan-

köken taşıdıklarını varsaymaya yöneltmiştir. Henüz

rılarına taparken ve kurbanlar sunarken, onların etrafında örülen hikâyeler,

19. yüzyılda yazarlar bu ortak unsurlara daha yakından

toplumun işleyişinde temel öneme sahip ahlaki mesajlar içerirdi. İnsanların

bakmaya başladılar; ancak vardıkları sonuçlar bazen

belirli bir mitolojiye hararetle inanmaları, buna karşılık başka birine yekten karşı

kendi ilgi alanlarına uydurulacak hale getirildi. Bir örnek

çıkmaları düpedüz bizi insan yapan şeyin parçasıdır. Mitoloji üzerine her kitap

vermek gerekirse, Mezopotamya yaratılış miti Enuma Eliş’in

geniş yelpazeli Kuzey Amerika Yerli inançlarının ve (örneğin Japonya, Çin, Kore

ilk İngilizce çevirisi, tufan hikâyesine yer vermesinden dolayı

ve Avustralya’da) hâlâ geniş kesimlerce benimsenen çeşitli yerel folklorların yanı

“Yaratılışın Kalde Anlatımı” alt başlığını taşır.

GİRİŞ

9

YUKARIDA Büyük Tufan birçok farklı kültürde

rastlanan bir ilkörnek mittir. (Nuh burada
gemisinin içinde görülüyor.)
AŞAĞIDA Bir babun kılığındaki Mısır tanrısı
Thoth insanlara yazmayı öğretiyor.

Dolayısıyla ilkörnek (yinelenen motif, evrensel hikâye) kavramı merkezi önem-

Aynen dinde olduğu gibi, mitolojide de tam katılık enderdir. Örneğin, Yunan

dedir. J. P. Frazer’ın ilk baskısı 1890’da çıkan Altın Dal kitabı, yaygın olarak bu

mitolojisi insanlığın başlangıcına ilişkin birden fazla anlatıma yer verir. Olayların

alandaki çığır açıcı eser sayılır. Kitabevi raflarına girince yayın dünyasında büyük

akış sırası her yeniden anlatışta, sürekli bir yeniden yaratımla değişir. Belki iki bin-

yankı uyandırsa bile, dayandığı yöntemlere ilişkin çekinceleri olan akademis-

yıllık bir dönemde gelişen Mezopotamya mitolojisi benzer şekilde zamanla değiş-

yenler arasında kısa sürede gözden düştü. Bununla birlikte, Frazer’ın dünya

kenlik gösterir; belirli kentlerdeki belirli tanrılara öncelik verilir. Çin ve Japonya’da

genelindeki yüzlerce miti ve inancı kapsayan zahmetli analizi, sonraki uzman

mitin ve tarihsel gerçeğin sürekli bir bulanıklıkla iç içe geçtiğini görürüz; aslında,

kuşaklarına zemin hazırladı, konuya daha bilimsel ve antropolojik bir yaklaşımı

bu ülkelerin ilk tarihçileri, ikisi arasında hiç ayrım yapmamıştır. Yaşadığı neredeyse

özendirdi. (İşin ilginç tarafı, bu eser ilk yayımlandığında bazı karalamalarla karşı-

kesin imparatorlara değinilirken, onlara yakıştırılan işlerden birçoğunun yapılmış

laştı; çünkü daha “ilkel” çeşitli dinlerin yanında Mesih üzerine bir değerlendirmeye

olması pek akla yakın değildir.

yer vererek, Hıristiyanlığı basbayağı mit statüsü “derekesine düşürme”ye cüret

Hıristiyanlar yüzyıllar sonra kendi dinlerinin ipuçlarını pagan mitlerinde

etmişti.) Psikanalist Carl Gustav Jung da mitleri bütün insanlarca paylaşılan bir

aramıştır. İskandinav mitleri açıkça Hıristiyan mitinin unsurlarını barındırır; en

kolektif bilinçaltının olası yansımaları olarak araştırdı.

azından Hıristiyan cehenneminin İngilizce adı İskandinav tanrıçası Hel’den gelir.

Karşılaştırmalı mitoloji alanında en sık değinilen kaynak ise Joseph Campbell’ın

Mitleri belirgin, bağımsız geleneklere ayırmaya çalışmamıza karşın, işin gerçeği,

Bin Suratlı Kahraman (1949) kitabıdır. Campbell bu son derece etkili kitapta bütün

sürekli evrim geçirerek birbirlerine karıştıklarıdır ya da en azından geçmişte

kahramanlık mitlerinin “monomit” adını verdiği bir ortak ataya dayandığı fikrini

durumun böyle olduğudur. En ilginç örneklerden biri Japonya’daki rüzgâr tanrıla-

irdeleyerek, her kahramanın geçtiği yolu ortaya koyar. Günümüzde bu yaklaşım

rının genellikle rüzgâr torbaları taşır halde tasvir edilmesi geleneğidir. Aynı motif

gözden düşmüş olsa da, mitolojinin bazı ortak mecazları yadsınamaz biçimde barın-

antik Yunan mitolojisinde görülür ve Büyük İskender’in fetihleriyle Uzakdoğu’ya

dırdığı gerçeği ortadadır. Mecazlardan bazılarının açıklanması zor değildir: Aztek,

ulaştığı neredeyse kesindir. Hayal gücüne çekici gelen iyi bir tasarının zihinde uzun

YUKARIDA İskandinav mitolojik evreninin

Hıristiyan ve Güney Afrika San kültürlerinde kanın simgesel önemi, bütün damar-

süre kalması mümkündür.

bu hayali görüntüsü, çeşitli kaynaklardan
parçaların bir araya getirilmesiyle
oluşturulmuştur. Mitolojilerde katılık
enderdir.
AŞAĞIDA Kelt mitolojisine ilişkin
anlayışımız çoğunlukla Demir Çağı’na ait
Gundestrup Kazanı gibi eşyalara dayanır.

larımızda kanın akmasıyla kolayca açıklanabilir. Peki, Nuh Tufanı’nın Deukalion’la

Farklı mitolojilerin değişen ölçülerde belgelere dayanması kafa karışıklı-

ve Gılgamış’la ilişkilendirilen tufanlarla benzerliklerine ne diyeceğiz? Hepsinde

ğını artıran bir etkendir. Klasik mitolojiyle ilgili olarak elimizde geniş bir yazılı ve

ilahi varlık ya da varlıklar, insanoğlunu günahkâr ya da asap bozucu bulduğu için

sanatsal kaynak zenginliği varken, Mezopotamya mitolojisi ancak dağınık metin-

ortadan kaldırmaya karar verir. Gökkuşağı Antikçağ’da basit açıklamayı dayat-

ler halinde mevcuttur. Binlerce yıllık kadim Mısır kültüründen günümüze

makla birlikte güçlük çıkaran dikkat çekici bir olgudur. Dünyanın her
yanında altın, insanları büyülemiş gibidir. Bakire anneden doğmaya

muazzam miktarda insan eseri ulaşmasına karşın, Mısır mitolojisi
hakkındaki bilgilerimiz hayli sınırlıdır ve bildiğimiz şeylerin

ilişkin hikâyelere sıklıkla rastlanır ve ikizlere çoğu kez özel anlam

büyük bölümü çok sonraki Yunan ve Roma kaynaklarına

yüklenir. Kardeş çekişmesi ha bire karşımıza çıkar. Bu belki de

dayanır. Günümüze hemen hiçbir metnin ya da yazıtın

bize, mitlerin basbayağı kahramanlık düzeyine çıkarılmış günlük

ulaşmaması nedeniyle, Kelt mitolojisi belki de en anla-

yaşam olduğunu anlatır. Nihayetinde erkek ya da kız kardeşiyle

şılmaz mitolojidir; bir zamanların bu pan-Avrupa

bozuşmamış kimse var mıdır ki?

kültürüne dair bize fikir veren yegâne kaynak İrlanda

Mitolojinin siyasal ya da pragmatik değerini göz ardı etmeme-

ve Gal mitleridir. Afrika mitolojisi neredeyse tamamen

liyiz. Kalevala mit döngüsü ilk kez 19. yüzyılda Fin milliyetçiliğine

sözlü geleneklere dayandığından, benzer şekilde karan-

destek vermek için derlendi. Nijerya’nın Yoruba halkı mitolojiyi,

lıkta kalmıştır. İskandinav mitlerine, Thor ve Odin, Midgard

dinsel inançları, şarkıları ve tarihi kucaklayıcı kolektif bir ad olan

Yılanı ve Valhalla hikâyelerine ilişkin anlayışımız neredeyse

itan kavramına uyuşmazlıkları çözmede bugün hâlâ başvurur.

tamamen İzlandalı yazar Snorri Sturluson’un sözlü gelenekten

Bu da mitolojinin çok gerçek hale geldiği noktadır. Bazıları Eski

derlediği 13. yüzyıldan kalma Manzum Edda ve Nesir Edda kitaplarına

Ahit’teki Nuh’un Gemisi hikâyesini tamamen mitolojik bulurken,

bağlıdır.

diğerleri kelimesi kelimesine doğru sayar.
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Peki, ya günümüzün mitleri? Artık yeni mitlere yer var mı? Yoksa bilimin çok
ağır bastığı bir toplumda mı yaşıyoruz? İki bin yıl sonra arkeologlar 20. yüzyıl sonlarının ve 21. yüzyıl başlarının en önemli mitinin Yıldız Savaşları olduğu sonucuna
varabilir; oradaki karakterler küçük heykelciklerle ölümsüzleştirilmiş ve başardıkları işler birçok kitapta ayrıntılı işlenmiştir. Dahası, bu hikâyelerin ipuçlarına dünya
genelinde rastlanacaktır. Arkeologlar anlatının geleneğe uygun ve geleneğe aykırı
unsurlardan oluştuğu sonucunu bile çıkarabilir.
Böylesine aylakça derin düşünceler önemli bir noktayı gizler. George Lucas
Yıldız Savaşları’na etkide bulunan başlıca kaynaklardan birinin Campbell’ın Bin
Suratlı Kahraman kitabı olduğunu açıkça belirtmiştir. Üstelik Yıldız Savaşları bu kitapta
ele alınan ilkörneklerden birçoğuna yer verir: Doğumda ayrılan ikizler, bedel ödeme,
özveri, arayış, iyi ile kötü arasındaki çatışma, saklı kentler, sırlar ve elbette kahramanın ya da kahramanların düzenli aralıklarla peşine düştüğü bir sürü canavar.
Ayrıca Luke Skywalker adlı kahramanın, kaderini kabullenerek, sonunda babasını
öldürmesi ve bir kehaneti doğrulaması açısından, bilginin peyderpey ortaya çıkışı
unsuru da vardır.
Elinizdeki kitap, gözümüzde mitleri böylesine ilginç kılan şeyi irdelemeye
yönelik sekiz bölüme ayrılmıştır. Her türden mitolojinin temelini oluşturan doğaüstü dünyaya dönük bir araştırmayla başlayarak, kökenini, içindeki çeşitli varlık
çeşitlerini ve insan dünyasıyla etkileşimini inceliyor. (Bu ilişki mitoloji için merkezi
önemdedir, çünkü mitleri çok çekici kılan büyüyü ve öngörülemezliği doğaüstü
unsur sağlar.)
İkinci bölüm dünya coğrafyasını ve topolojisini açıklamak için mitolojiye nasıl

SOLDA Budist ölüm tanrısı Yama’nın sıkıca

tuttuğu Yaşam Çarkı’nın altı kesiti tanrıları,
Titan’ları, insanları, hayvanları, aç hortlakları ve
cinleri temsil eder.
YUKARIDA Hindu tanrısı Hanuman can çekişen
efendisine bir dağ taşıyor.
AŞAĞIDA Vişnu’nun Burma versiyonu, binek
hayvanı Garuda’nın üstünde görülüyor.

başvurulduğunu gözden geçiriyor. Kökenimize ve gelişimimize ilişkin hikâyeleri
irdeleyen sonraki iki bölümde insanlar kilit yer tutuyor. Bunu, mitte hayvanların
önemli rolü ve simgesel malzemeler, cisimler ve nesneler üzerine birer bölüm izliyor.
(Aynı nesnelerin değişik kültürlerde farklı anlamlara nasıl büründüğünü görmek
etkileyicidir.) Son iki bölüm ise mitoloji kahramanlarına ve hayati arayışlarından
bazılarına daha derinlemesine bakıyor.
Bu kitap, mitolojiyi esasen dünyanın her yanından toplanmış imgeler aracılığıyla ele alıyor. Bu imgeler bazen (sözgelimi antik Yunan vazoları, Mezopotamya
heykelcikleri, Ortaçağ yazmaları, ipek üstüne yapılmış Çin resimleri gibi) yansıtılan
inançlarla aynı dönemlerden kalmadır, bazen de çok sonraki dönemlere aittir. Söz
konusu durum, konuyla ilgili kitapların sayısına şöyle bir bakıldığında görüleceği
üzere, çok canlı bir şey olan mitolojinin doğasına uygundur. Ortaçağ yazmalarında
antik mitoloji sahnelerinin tasvir edildiğini görmek ilginçtir ve mitin ilham vermedeki kalıcı gücünü yansıtır niteliktedir; hikâyelerin aktarılıp yeniden yaratıldığı bu
sürece gündelik varoluşumuza ilave bir büyü katmanı eklenir.
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