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GİRİŞ

Bu tez dört temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 'mit'in anlamsal
dönüşümü ve mit-tarih karşıtlığının kökenleri incelenmiştir. Buna bağlı olarak tarih
yazımının geçirdiği dönüşüm ve mitleri açıklamakta kullanılan temel antropolojik ve
psikolojik yaklaşımlar ortaya konulmuştur. İkinci bölümde, günümüzde tarihçilerin
tarihsel gerçek olarak bilinen uydurma anlatıların 'mitik' niteliğini ortaya çıkarma
çabası ele alınmıştır. Tarihçilerin bu çabasının yetersiz kalmasına 'yanlış bilgi'nin
üretilmesini ve muhafaza edilmesini sağlayan yapının sebep olduğu ve bu yapının
incelenmesi gerektiği gösterilmiştir. Bu yapının incelenmesinde, tarihsel ve
antropolojik yaklaşımların tek başına yeterli olmayacağı, kültürel/toplumsal belleğe
odaklanılması gerektiğine işaret edilmiştir. Üçüncü bölümde ise toplumsal ve
kültürel bellek kavramları ile tezde kullanılacak diğer kavramlar ortaya konulmuştur.
Bu kavramlar ile, toplumsal hatırlama mekanizmaları ve kültürel belleğin özerk
yapısı incelenmiştir. Belleğin oluşmasında hangi araçların etkili olduğu, özellikle
yazının kültürel bellek üzerindeki etkisi ve yarattığı değişime vurgu yapılmıştır.
Dördüncü bölümde, antropolojik veriler ışığında, üçüncü bölümde özellikleri verilen
kültürel bellek dikkate alınarak, modern ve ilkel, yazılı ve yazısız tüm toplumlar için
kullanılabilecek bir mit tanımı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anlatılar, kültürel
bellek ve bu belleği var eden araçlar ile olan ilişkisi bakımından sınıflandırılmaya
çalışıldığından, kültürel belleklerde hangi anlatıların mit olarak kabul edilebileceği,
mitlerin nasıl muhafaza edildiği, nasıl değiştiği, toplumsal yapılar ile arasındaki ilişki
gibi konular bu eksende açıklanmıştır. Son bölüm, entellektüel faaliyetin ve
1

tarihçiliğin mitlerin oluşmasında ve mit olma etkisini/vasfını yitirmesindeki rolleri
tartışılmıştır. Bu bölüm "Tarihçi ve 'Tarihin Çarpıtılması'" adlı ikinci bölümünde ele
alınan

konuların,

tezde

önerilen

mit

kavrayışı

çerçevesinde

yeniden

değerlendirilmesini içermektedir. Siyasal mücadelelerde mitlerin işlevleri ve
çarpıtılması/değişmesi; ideolojiler ile mitler arasındaki farklar ve ilişkiler bu
bölümde ele alınmıştır.

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Mit ve Tarih1, ana akım tarih yazımında, birbirinin zıttı olarak kabul
edilmiştir. Mit uydurma, masal, yanlış, çarpıtılmış vs. olanı ifade ederken, Tarih
karşımıza geçmişe ilişkin doğru bilginin/hakikatin temsilcisi olarak çıkmaktadır.

1

Tezde, tarihin kullanılan bağlama göre yüklendiği farklı değerler vardır ve
içerdiği vurgu ile üzerinde temellendiği anlayış farklılaşmaktadır. Bu
farklılıkların görülmesini sağlamak için tarih kelimesi iki biçimde yazılacaktır.
Buna göre, büyük harf (T) ile başlatılan "Tarih", a) geçmişin doğru bilgisini,
Ranke'ci anlamda "gerçekte olmuş olanı" içerdiği ima edilen tarihsel anlatıları
ifade etmek için, ya da b) doğruluk/gerçeklik iddiası daha esnek olmakla
birlikte, bilimsel olarak, tarih disiplini içinde üretilmiş ve "geçerliliği kabul
görmüş anlatılar" anlamında kullanılacaktır. Kelime, bir şeyin "tarihsel yönü"ne
ya da "tarihine" atıf yapılmak istendiğinde "tarih" olarak, (t) harfi ile
yazılacaktır. Öte yandan "tarihsel anlatı" denildiğinde kastedilecek olan, gerçeği
yansıtıp yansıtmamasından bağımsız olarak yazılı ya da sözlü biçimlerde var
olan; gerçekten yaşanmış/olmuş olduğuna inanılan; çok uzak bir geçmişi ya da

2

Bu karşıtlığın üzerinde temellendiği bir başka karşıtlık daha vardır. Tarih
yazımının ortaya çıkış sürecinde mit, anlam kaymasına uğrayarak ‘uydurma’ yerine
kullanılmaya başlarken, ‘bilmek’ten (historein) türeyen ‘tarih’ gibi, ‘akıl’
anlamındaki ‘logos’ da mitin karşıtı olarak kullanılmıştır2. Bunun sonucunda, halkın
boşinançları olarak mit ya tamamen gerçek dışı kabul edilmiş ya da gerçeğin
çarpıtılmış görünümünü içerdiği ve yorumlanması gerektiği düşünülmüştür; böylece
bir şekilde Tarih ve Akıl tarafından dışlanmıştır.
19. yüzyıla gelindiğinde ilerlemeci ve evrimci anlayışın hâkimiyeti altında
ve özellikle sosyolojide, iki tür düşünce tipi ve bunların hâkim olduğu birbirine zıt
iki toplum tipinin var olduğu öne sürülmüştür. Bu dönemde, kabaca ifade edilirse
büyüsel/mitik/dinsel düşüncenin ilkellere, bilimsel düşüncenin modernlere özgü
olduğu; bu iki temel düşünce biçiminin birbirine zıt olduğu fikri hâkim olmuştur. Bu
düşünce biçimlerinin, nedensellik anlayışlarından zaman kavrayışlarına dek bir dizi
temel özellik bakımından birbirinden tamamen farklı olduğu fikri yaygınlaşmıştır.
Antik dönemden gelen mitos-logos zıtlığı da bu anlayışa eklemlenmiştir. ‘İlkel’
denilen toplumlarda bilimsel düşüncenin henüz gelişmemiş veya eksik olması,
ilkel/mitik/büyüsel denilen düşüncenin varlığı ile açıklanmıştır. Buna göre
büyüsel/mitik düşüncenin hâkim olduğu toplumlar genel olarak bilimsel bilginin
temel yöntemlerinden haberdar değildir. Buradan yola çıkarak modern toplumlarda

döngüsel zaman kavrayışını içeren bir geçmiş anlatısına zıt bir biçimde
tarihsel/ilerleyici zaman algısı üzerine oturan; geçmişi konu edinen anlatılardır.
2

Jean-Pierre Vernant, Eski Yunan’da Söylen ve Toplum, Çev. Mehmet Emin
Özcan, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, 1996, ss. 193-198

3

eskiye ait olan, boşinanç olarak nitelendirilebilecek ne varsa hepsi, aslında olmaması
gereken ve ortadan kalkmaya mahkûm kalıntılar olarak değerlendirilmiştir.
18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başlarında kendisini bilimsel bir disiplin olarak
inşa eden Tarih yazımı da, mit-tarih zıtlığını ‘mythos-logos’ zıtlığı üzerinden
devralmıştır. Mit ve Tarih, birbirinden niteliksel olarak farklı iki düşünme biçimi ve
iki toplum tipine -ilkel/ toplumlar ile uygar/modern toplumlar3- özgü anlatılar olarak
kabul edilmiştir. Dönemin tarihçiliği, bu ayrım üzerinden yazısız ve tarihsiz
toplumlar ile yazılı ve tarihi olan toplumları farklı düşünme biçimlerine sahip

3

İlkel toplum/modern toplum kavramları, sözlü toplum/yazılı toplum, devletli
toplum/devletsiz toplum ve iletişimsel bellek/kültürel bellek ayrımlarıyla tam
olarak örtüşmemekle birlikte muğlak da olsa, farklı örgütlenme ve karmaşıklık
düzeyine sahip toplumları bir arada tartışmak için kullanışlıdır. "İlkel toplumlar"
tabiriyle anlatılmak istenen, toplumsal bakımdan görece küçük nüfuslar halinde
yaşayan, dolayısıyla yüz yüze iletişimin hâkim olduğu, siyasal bakımdan
devletsiz olan ya da karmaşık ve çok katmanlı olmayan "devletimsi" aygıtlara
sahip, yöneten yönetilen farklılaşmasının çok derinleşmediği toplumlardır.
Bunun karşıtı olarak kullanılan iki kavram vardır. İlki devletli toplumlardır. Bu
özellikle mitlerin siyasal niteliği tartışılırken kullanılacaktır. Diğer kavram ise
modern toplumlardır. Bununla ifade edilmek istenen, nüfus olarak büyük ve
yüzyüze iletişimin toplum çapında mümkün olmadığı, karmaşık işbölümü ve
yüksek teknoloji gerektiren üretim biçimine sahip ve iletişim teknolojileri
bakımından gelişmiş toplumlardır. Ancak modern toplum kavramı, akademik bir
disiplin olarak tarihin ve ulus-devlet merkezli tarih yazımının var olduğu
toplumlar için kullanılmaktadır.

4

toplumlar olarak ayırmıştır. "Tarih" hem doğru ve gerçek anlatıyı hem de bilimsel
disiplin ürünü bir bilgi türünü; mit ise, yanlış ve uydurma bilgiyi ifade etmek için
kullanılmıştır.
Bu çerçevede, ana akım tarihçilere göre, halen uydurma, hurafelere dayalı,
mitik anlatılar toplumda etki gösterebiliyorsa, bunun nedeni halkın cahilliği ve bu
cahillikten yararlanarak bu masalları siyasal/ideolojik amaçlarla kullanan birilerinin
var olmasıdır. Siyasal/ideolojik amaca yapılan bu vurgu temelini, bilimsel bir disiplin
olarak Tarihin, kendinden önceki eski/geleneksel tarih yazımına bakışından
almaktadır. Bilimsel bir disiplin olarak görülen Tarihten önceki tarihçilikte, daha çok
iktidarların ve hanedanların tarihi konu edilmiş, onları merkeze alan köken anlatıları
ortaya konmuştur. Bu şekilde kralların, yönetenlerin meşruiyeti tesis etmiştir. 19.
yüzyıl tarih yazıcılığı nesnelliği ölçüt olarak benimserken, bu meşrulaştırma işlevini
reddetmiş ve kralların tarihi yerine ulusun tarihini yazmayı önermiştir. Öte yandan
ana akım tarih yazıcılığı genel olarak siyasal tarihi konu edinmiş, tarihe yön vermiş
önemli adamları ve devleti merkeze almıştır. Bu iki sebepten dolayı mitik, uydurma
anlatıların Tarih olarak kabul görebilmesi durumunu siyasal bir bağlamda
açıklamaya çalışmıştır. Halen mit niteliğinde, aslı olmayan, uydurma hikâyelere
Tarih diye inanılıyor olmasının, Tarihin toplumda sürekli olarak çarpıtılmasının
nedeni, siyasal aktörlerin, yönetenlerin kendi çıkarları uğruna, ideolojik saiklerle
toplumu bu tür yalanlara inandırmaları ya da onları cahil bırakmak, gerçekleri
onlardan gizlemek suretiyle tarihin doğru bilgisine ulaşmalarını engellemeleridir.
Öte yandan büyüsel düşünce-bilimsel düşünce üzerinde yükselen bir
ilkel/modern ikiliğinden söz etmenin doğru olmadığının ortaya çıkmasında
antropolojide yaşanan gelişmeler büyük rol oynamıştır. 20. yüzyılda antropolojik
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saha araştırmaları, hem ilkel halkların düşünsel, toplumsal ve kültürel bakımdan
kökensel farklılıklar sergilemediklerini; hem de mitlerin basitçe başarısız birer
açıklama girişimi değil, kültürel, toplumsal, siyasal ihtiyaçlara karşılık veren anlamlı
anlatılar olduğunu göstermiştir. Mitlerin varlığını, bilimsel eksikliği ima ettiği ölçüde
"mitik düşünce"nin varlığıyla açıklamanın sorunlu olduğunu ortaya koymuştur. Bu
bağlamda tez açısından özellikle Malinowski'nin alana yapmış olduğu katkılar
anlamlıdır; ona göre mitler, içinde bulundukları toplumda “yaşayan”, kültürel ve
siyasal işlevleri olan ve gerçek olduğuna inanılan anlatılardır4.
Mit böylece ilkel toplumlar söz konusu olduğunda ‘doğru’ ve ‘gerçek’
anlatıyı; günümüz toplumlarında ise ‘yanlış’ ve ‘uydurma’ anlatıyı ifade etmek için,
(pozitif ve normatif) iki farklı anlamda kullanılmıştır.
Bu gelişmelere ve tarih yazımında ‘aşağıdan tarih’, ‘yeni tarih’ gibi adlar
altında meydana gelen köklü yeniliklere rağmen, uydurma anlatı ile Tarih arasındaki
geçişlerin ve çarpıtmanın açıklanmasında geleneksel bakışın izleri devam etmektedir.
Tarih yazımında özellikle meşrulaştırma amaçlı olduğu düşünülen bir tarihsel bilgi
söz

konusu

olduğunda

mit,

olumsuz

değer

yüklü,

gündelik

anlamıyla

kullanılmaktadır. Her ne kadar ‘gerçeğin’ toplumsal bir kurgu olduğu önermesi genel
olarak kabul görse de, çarpıtma girişimleri söz konusu olduğunda Tarih ‘gerçek’ ve
‘doğru’ olma rolüne soyunmaktadır. Gerçek/doğru olmayan, çarpıtan fail ve onun
siyasal saikleri ortaya çıkarılarak açıklanmaktadır. Böylece günümüz tarih yazımında
sıklıkla, uzun zaman boyunca tarihsel olduğu düşünülen bazı anlatıların aslında birer

4

Bronislaw Malinowski, İlkel Toplum, Çev. Hüseyin Portakal, Ankara, Öteki
Yayınları, 1999, ss. 102-104.
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mit olduğu tespit edilmektedir. Bu bağlamda tarihçinin görevi ise tarihi mitlerden
ayıklamak, tarihin mitleşmesiyle mücadele etmektir.
Oysa tarihin çarpıtılması süreklilik göstermektedir. Tarihi çarpıtan failin
tespit edilmesi, kendi içinde anlamlı ve değerli bir çaba olmakla birlikte, çeşitli
uydurma anlatıların toplum nezdinde gördüğü kabul ve sürekliliği açıklamamaktadır.
Toplumda kabul gören, köken anlatısı olarak siyasal bir işlevi olan tarihsel anlatılar
vardır ve toplumun bu anlatılara bilimsel bilgi eksikliği nedeniyle inandığını
söylemek, bu inancın/kandırılmışlığın süregitmesi ve bir türlü sona ermemesi
karşısında en azından eksik bir açıklama girişimi gibi görünmektedir.
Bu alanda mitin pozitif anlamıyla kullanılmasının hem bu sürekliliği hem
de günümüz toplumlarında siyasal mücadeleleri açıklamak için kavramsal açıdan
gerekli ve kullanışlı olduğu düşünülmektedir. Bu durumda tarih olarak kabul edilen
anlatıların hangilerinin, hangi ölçütler üzerinden mit olarak tanımlanabileceği
meselesi ortaya çıkmaktadır. Oysa antropolojik çalışmaların sağladığı ölçütler hem
ilkel toplumları hem de modern toplumları kapsayabilecek nitelikte değildir. Bunun
nedeni antropolojik çalışmaların yazılı ve modern toplumlara ilişkin sözlerini kısa
tutmak istemeleri ve kavram setlerini daha çok yazısız toplumlara göre
hazırlamalarıdır.
Oysa Tarih ile mit arasında, bu durumu açıklayabilecek farklı bir ilişkinin
varlığını ortaya koymak mümkündür. Tezde iddia edilecek olan, mitos-tarih
ilişkisinin

kültürel

bellek

üzerinden

düşünülmeksizin

sağlıklı

biçimde
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değerlendirilemeyeceğidir5. Tezde, geçmişe ilişkin hakikatin /doğru bilginin yegâne
temsilcisi addedilen, bilimsel bir disiplin olarak Tarih içinde üretilmiş olan
anlatıların, kültürel/toplumsal belleğin dolayımına dâhil olduklarında aldığı
biçimlerin, uydurma olanın bir örneği olarak görülen ve bu nedenle de Tarih'le
karşıtlığı içinde ele alınan mitoslarla ortak özellikler taşıdığı iddia edilecektir.
Bilimsel nitelikli tarihsel bir çalışma, kültürel bellekte var olma biçiminin değişmesi
ile mitik bir nitelik kazanabilir. Bilimsel bir disiplin içinde üretilmiş olması, kültürel
bellekteki yeniden üretim biçimi ve yüklendiği işlev ile bir mit haline gelmesini
engellememektedir. Bir anlatının üreticisinin zihinsel süreçleri o anlatının toplum ya
da bir bölümü için ne anlam ifade ettiğini, nasıl bir işlev üstlendiğini göstermez.
Dolayısıyla kültürel belleğin özgün yapısı göz ardı edildiğinde, ana akım tarihçilerin
toplumda var olduklarını söyledikleri "uydurma anlatıların", "mitlerin" ve
"masalların" toplumdaki sürekli ve yerleşik varlığını açıklamak mümkün değildir.
Tezde yeri geldiğinde mitlerin temel özelliklerinin ne olduğundan,
efsanelerden nasıl ayırt edilebileceğinden bahsedilecektir. Ancak şimdilik, mit
denildiğinde bundan köken mitlerinin6 anlaşılacağını söylemek yetelidir. Çünkü hem
tarihin çarpıtılmasının nedeninin ideolojik/siyasal olduğu açıklamasının kültürel

5

Tezin temel önermelerinin çerçevesinin çizilmesinde Jan Assmann'dan
yararlanılmıştır.

6

Şimdilik köken mitlerini, bir toplumun kendi varlığının ve/veya içinde yaşadığı
dünyanın nasıl meydana geldiğini konu edinen mitler olarak tanımlamak
mümkündür. Ancak daha sonra da değinileceği üzere burada herhangi bir
kökenden değil, toplumun toplumsal ve siyasal varlığını anlamlandıran bir
kökenden bahsedilmektedir.
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bellek bağlamında değerlendirilmesi, hem de meselenin genel olarak siyasal yönünün
tartışılması, siyasal tarih bağlamında ortaya çıktığından, mit denildiğinde doğrudan
toplumun kuruluşuna, onun varlığını mümkün kılan uzak geçmişe işaret eden
anlatıların konu edinmesini gerektirmektedir. Köken ifadesi de, basitçe şu veya bu
şeyin kökenini değil, toplumsal ve siyasal olanın kökenini ifade etmektedir. Bu
açıdan bakıldığında tez, genel anlamıyla yalnızca mit ile tarihsel anlatıların
benzerliklerini ortaya çıkarmaya ve anlatı türlerini yeniden sınıflandırmaya yönelik
değildir. Tarihsel anlatıların köken mitleri haline gelme,

mitoslaşma sürecini

açıklamaya yöneliktir.
Bir başka ifadeyle tezde mitos-tarih ilişkisi, hatırla(t)ma ve kültürel bellek
ile olan ilişkisi bağlamında ele alınmıştır. Mit ile tarihin üzerinden ilişkilendirileceği
kültürel bellek, tarihsel olduğu kabul edilen köken anlatılarının oluştuğu, beslendiği,
kabul gördüğü ve saklandığı bir toplumsal alan, bir düzlem/zemin olarak kabul
edilecektir. Buna göre kültürel belleğin yeniden üretim araçları, hangi anlatının
köken anlatısı olacağı ve doğru/gerçek kabul edileceği konusunda toplumsal/siyasal
güçler için bir mücadele aracı niteliğindedir; kültürel bellek ise bir mücadele
zeminidir.
Kuşkusuz ilkellerle modernler, devletsiz toplumlarla devletli toplumlar,
yazısız toplumlarla yazılı toplumlar arasında büyük farklar vardır. Ancak tezde
vurgulanmak istenen, mit ile tarihsel anlatıların kültürel/toplumsal bellek ekseninde
incelenmesi açısından bu sayılanlar arasında bir zıtlıktan söz etmenin mümkün
olmadığıdır. Maurice Halbwachs'ın topluluk sayısı kadar toplumsal bellek olduğu ve
bireysel bellekleri ile onların görece güçlerinin ancak kişinin parçası olduğu
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topluluklar ile olan bağı üzerinden anlaşılabileceği önermeleri ışığında7 denilebilir ki,
bu bellekler birbirlerinden ne kadar farklı bellek üretim araçlarına sahip olurlarsa
olsunlar, temelde çeşitli işlevlere sahip anlatılar çeşitli biçimlerde bu araçlar yoluyla
korunmakta, aktarılmakta ve temel biçimsel nitelikleri bu araçlar tarafından
şekillendirilmektedir. Dolayısıyla kültürel bellek üzerinden yapılacak bir mit
tanımlaması, iletişim teknolojisi, kültürel bellek araçları, toplumsal yapıları ne kadar
farklı olursa olsun tüm toplum tiplerinde kullanılmaya uygun olacaktır.
Mitler üzerine yapılmış antropolojik çalışmalarda mitlerin ortak özellikleri
olarak ön plana çıkarılan unsurların, kültürel bellek üzerinden ele alınmasında bazı
varsayımlardan hareket edilecek ve bazı kavramlardan yararlanılacaktır. Kültür,
Clifford Geertz’in kullandığı anlamda bir simgeler sistemi olarak kabul edilecektir.
Kültür ile toplumsal yapı arasındaki ilişkilerin anlaşılmasında ise Edmund Leach ve
Clifford Geertz’in yaklaşımlarından yararlanılacaktır. Kültürel bellek, toplumsal
belleğin özel bir türü olarak, ondan örgütlü ve uzmanlaşmış bir hatırlama çabasını
içermesi bakımından ayrılan, bir toplumda birden fazla sayıda bulunabilen ve
birbiriyle kesişebilen bir bellek türü olarak kabul edilecektir. Özellikle son iki
özelliğin günümüz toplumlarının anlaşılması bakımından önemi vardır. Kültürel
bellek ile kültürün ortak özelliği, her ikisini mümkün kılan şeyin iletişim araçları
olmasıdır. İletişim araçları burada, gündelik kullanımdan farklı olarak, mesaj iletme
işlevi gören, simgeleri, konuşmayı ve iletişim teknolojilerini kapsayan geniş bir
anlamda kullanılmaktadır. İletişim teknolojileri, hatırlamaya yardımcı olma
yönleriyle birer bellek teknolojisidir. Ancak kültürel bellek, kültürün kendiliğinden

7

Maurice Halbwachs, On Collective Memory, Çev. Lewis A. Coser, London,
University of Chicago Press, 1992, s.53.
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ve muğlâklık içeren yapısının tersine istikrarlı, örgütlü bir hatırlama çabasını
içermekte ve bunun için özel araçlar kullanmaktadır. Mekânın ve zamanın
örgütlenmesi yoluyla süreklilik ve tekrar arz eden hatırlama araçları, (buraya kadar
‘bellek üretim aracı’ olarak ifade edilen) 'bellek aracı' olarak adlandırılmıştır. Bellek
araçlarının mitler açısından en önemli olanı ritüellerdir. Ritüeller içinde sürekli tekrar
eden, çok anlamlılık özelliğine sahip, mekânsal olarak yaygın ve zamansal bakımdan
süreklilik arz eden simgeler, mitlerin varlığı ve kültürel bellekteki devamlılığı
açısından önemli olduğundan, bunlar ‘yoğun simgeler’ olarak adlandırılmıştır.
Bu kapsamda yazı bir iletişim ve bellek teknolojisi olarak ele alınacak,
mitin tarih ve logos ile zıt olmadığı bu bağlamda gösterilecektir. Yazılılık, bir bellek
teknolojisi olarak toplumsal belleğin kuruluşunda ve niteliğinde köklü bir dönüşüme
neden olmuştur. Bu teknolojinin toplumlar tarafından içselleştirilmesi bir yanıyla
yeni bir düşünme biçimini, bilimsel, analitik vs. olarak adlandırılan düşünceyi
mümkün kılmıştır. Ancak öte yandan bir bellek teknolojisi olarak yeni hatırlama
imkânları doğurmuş, toplumun geçmişi hatırlama biçimini farklılaştırmıştır. Bu
durum, bilimsel düşüncenin toplumsal bellek ile olan ilişkisini anlamaya ve bilimsel
düşüncenin var olduğu bir toplumda, geçmişin rasyonel/bilişsel süreçlere
dayanmayan yeniden inşa pratiklerinin varlığını açıklamaya yardımcı olmaktadır.
Mitlerin kültürel bellekteki diğer anlatılardan işlevi bakımından farklılaştığı
kabul edilecektir. Bu işlev kısaca, kişinin içinde yaşadığı düzeni (bu düzenden
kastedilen temel olarak toplumsal ve siyasal düzendir) kişinin var oluşu ile
ilişkilendirerek anlamlandırması olarak ifade edilebilir. Bu anlamlandırma işlevinin
siyasal bir yönü vardır. Buna göre kişinin içinde yaşadığı düzeni var eden ve ona
anlam kazandıran odak topluma dışsaldır. Köken anlatısı, toplumun, birliğini ve
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içinde yaşadığı düzenin varlığını bir kurtarıcıya, yaratıcıya, hanedana ve benzeri bir
odağa borçlu olduğunu ifade etmektedir. Marcel Gauchet tarafından ifade edilen ve
evrensel olduğu düşünülen bu nitelik, Gauchet tarafından ‘anlam borcu’ olarak ifade
edilmektedir ve tezde de mitlerin anlamlandırıcı işlevinin siyasal yönü olarak kabul
edilmiştir8. Bu niteliklerden hareketle, gerçek/hakikat olarak kabul edilen (yani
‘Tarih’ olarak görülen) bir anlatının, kültürel bellekte anlamlandırıcı bir işlev
kazanması halinde mit olarak kabul edilebileceği ileri sürülecektir.
Tezde bellek teknolojileri ve bellek araçlarının mitlerin kültürel bellekteki
yerini korumasındaki ve işlevini yerine getirmesindeki rolleri üzerinde durulacaktır.
Bu kapsamda, özel bir simge türü olarak kullanılacak olan yoğun simgelere ve
ritüele ağırlıklı olarek yer verilecektir. İleride ayrıntılı olarak açıklanacak olmakla
beraber bu aşamada yoğun simgeler, simgeler sistemindeki konumları yoluyla
mitlerin kültür içinde yaygın bir biçimde anımsanmasını sağlayan, çok anlamlılık ve
muğlaklık niteliği taşıyan özel bir simge türü olarak tanımlanabilir. Yoğun simgeler
ayrıca siyasal alanı, dinsel, ekonomik ve benzeri diğer alanlar ile ilişkilendirerek
mitlere bir çerçeve niteliği kazandırmaktadır. Diğer taraftan, siyasal güçlerin ve
siyasal mücadelenin, mitlerin varlıkları üzerindeki etkilerini sınırlayarak, mitlerin
sürekli ve istikrarlı kalmalarını sağlamaktadır. Ritüeller ise hem onu örgütleyen
siyasal

gücün

anlam

borcu

üzerinden

kendisini

anlamlandırıcı

güçle

ilişkilendirmesini sağlamakta, hem de kullandığı simgeleri tekrar ve biçimsel

8

Marcel Gauchet, “Anlam Borcu ve Devletin Kökenleri. İlkellerde Din ve
Siyaset,” Devlet Kuramı, (der.) Cemal Bali Akal, 2. Baskı, Ankara, Dost
Kitabevi Yayınları, 2005, ss. 33-67.
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kısıtlama yoluyla yoğun simgeler haline getirmekte, ya da yoğun simgeleri
yaygınlaştırmaktadır.
Mitlerin çerçeve anlatı niteliğinde olması, diğer anlatıları kuşatmalarını ve
onları anlamlı kılmalarını sağlamaktadır. Bu nitelikleri, bir simgeler sistemiyle ilişki
içinde olmalarına bağlıdır. Mitler, toplumun siyasal ve toplumsal var oluşuna işaret
eden simgeler aracılığıyla hatırlanır ve aynı zamanda bu simgeleri içerir. Çerçeve
anlatıyı mümkün kılan, bu simgelerin çok anlamlı ve kuşatıcı oluşudur. Aynı
zamanda

hatırlamaya

yardımcı

olan

nitelikleriyle,

simgeler,

mitlerin

toplumsal/kültürel bellekte istikrarlı anlatılar olmalarını sağlamaktadır. Kökene işaret
eden anlatılar olarak mitler, kültürel/toplumsal bellekteki siyasal, toplumsal, dinsel
vs. nitelikli diğer tüm anlatıları birbiri ile ilişkilendirmekte, onlara anlam katma işlevi
üstlenmektedir.
Öyleyse, tarihin çarpıtılması durumu, belirli siyasal öznelerin toplumun
bilimsel bilgi karşısındaki yoksunluk durumundan faydalanarak gerçekleştirdikleri
faaliyetler sonucu ortaya çıkan bir sapma hali değildir. Köken anlatısı olarak
toplumsal bellekte mitler ile benzer işlevi gören anlatıların kalıcılıklarını sağlayan
araçlar üzerindeki sürekli mücadelenin zaman içinde yarattığı farklılaşmadır. Bu
açıdan tarih-mit ilişkisinin ve tarihin mitleşmesinin siyasal niteliği, bir tür bilgi
yoksunluğunu ve kandırmayı ima edecek biçimde kullanılan anlamıyla ideolojik
olması değildir. Tarihin mitleşmesinin siyasal niteliği, bilimsel bir yolla da üretilmiş
olsa, tarihsel bir köken anlatısının bir anlam borcu ilişkisi kuracak ve toplumun
toplumsal siyasal varlığını temellendirecek bir anlatı mertebesine gelmiş olmasıdır.
Dolayısıyla dar anlamıyla bir anlatının siyasal amaçları temellendirmek için
kullanılması durumunda tarihin çarpıtılmasından değil, mitlerin çarpıtılmasından söz
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edilebilir. Bu, kültürel bellekte mitlerin çeşitli versiyonlarının bulunmasını
açıklamaktadır. ‘Çarpıtılma’ ve ‘meşruiyet sağlama’ ise her tür anlatı için söz konusu
olabileceğinden mitlerin ayırt edici niteliği olarak kabul edilmeyecektir. Mitlerin
ayırt edici siyasal niteliği anlam borcu işlevinde olmasıdır. Bir mit, kültürel bellekte
bellek araçları ve yoğun simgeler eliyle 'gerçek/doğru tarih’ mertebesine eriştiği ve
anlamlandırıcı işlevini sürdürdüğü sürece, entelektüel faaliyetler toplumsal düzeyde
ona duyulan inancı temelden sarsıcı etkide bulunamaz. Buraya kadar ele alınan
başlıklar tartışılarak, tarihçinin bir anlatının mit olduğunu ifşa etmesinin iki anlamı
olabileceği gösterilecektir. İlk ihtimalde tarihçi anlatının mit olduğu kültürel belleğin
bir parçası değildir. İkinci ihtimal ise, o anlatının (artık) o kültürel bellekte mit
özelliği taşımaması, efsane ve benzeri nitelikte olmasıdır.

2. YÖNTEM / YAKLAŞIM
Tez, mit-tarih ilişkisini kültürel bellek üzerinden ele almaya çalışmakta ve
tarihsel anlatıların mitleşmesini anlaşılır kılmayı hedeflemektedir. Bu açıdan,
toplumsal/kültürel bellek çalışmalarını ve mit üzerine antropolojik çalışmaları bir
arada değerlendirmeye yönelik kuramsal bir çabayı içermektedir. Bu kuramsal çaba
içerisinde konuya ilişkin verilecek örnekler, konunun anlaşılmasına yardımcı olacak
düzeyde kalacaktır. Tez, örnek incelemesi üzerine kurulmuş değildir. Hem ilkel
toplumlar hem de modern toplumlar konu edildiğinden örneklerin seçiminde belirli
bir topluma ya da toplum tipine bağlı kalınmamıştır. Ancak modern toplumlara
ilişkin az sayıdaki örneğin tamamı Türkiye'den seçilmiş ve çoğunlukla Çanakkale ve
Kurtuluş Savaşları ve Atatürk üzerinde yoğunlaşmıştır. Tezde mitlere ilişkin olarak
seçilecek örnekler sadece metinsel değildir, mitlerin beslendiği ve ilişkide bulunduğu
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düşünülen yoğun simgelerden yararlanılmıştır. Bu bağlamda, broşür, arma ve
benzerlerine de yer verilmiştir. Levi-Strauss gibi, mitlerin birçok "versiyon"unun
olabileceği ve bunlardan hiçbirinin diğerlerine göre öncelik taşımayacağı, bu nedenle
bir mite ya da mitin bir unsuruna ilişkin olarak ‘en doğru’, ‘orijinal’, ‘ilk örnek’ ve
benzeri nitelemeler kullanılamayacağı kabul edilmiştir9.
Mitler, başta etnoloji, antropoloji, filoloji ve din tarihi olmak üzere birçok
disiplinin ilgi alanına girmektedir. Ancak tezde diğer disiplinlerden yer yer
yararlanılmakla beraber, ağırlıklı olarak antropolojik bir bakış benimsemiştir. Bunun
iki nedeni vardır. İlk olarak, kültürel bellek üzerinden yapılacak bir mit-tarih ilişkisi
incelemesi,

anlatıların

toplumda

var

olan,

canlı

biçimleriyle

ilgilenmeyi

gerektirmektedir. Antropologlar, öncelikle halen var olan yazısız halkları, modern
öncesi ve devletsiz toplumların (geçmişin) gözlemlenebilir örnekleri olarak görerek
bu toplumlardaki mitlerin yeri ve işlevi üzerine çalışmalarda bulunmuşlardır. Odak
noktasını mitlerin yapısının, işlevinin, yerinin oluşturması, gözlerin kolaylıkla yazısız
toplumlardan yazılı toplumlara, devletsizlerden devletlilere, ilkellerden modernlere
çevrilmesini sağlayan daha genel açıklama girişimlerinin önünü açmıştır.
Antropoloji, hem ilkel modern zıtlığını aşmanın yollarını göstermesi hem de mitleri
içinde var oldukları toplumlardan soyutlamadan incelemesi nedeniyle kültürel
bellekle ilişkisi açısından ortaklaşan anlatı türlerini incelemek için gerekli kavramsal
araçları ve yaklaşımı sağlamaktadır.

9

Claude Levi-Strauss, “The Structural Study of Myth,” The Journal of American
Folklore, Vol. 68, No. 270, Myth: A Symposium, (Oct. - Dec., 1955), ss. 428444, s.436.
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İkincisi tezde antropolojik yaklaşım, zaman ve değişim boyutunun ön plana
alınıp alınmamasıyla ilgili olarak, tarihsel bir yaklaşıma tercih edilmektedir. Mit ve
tarih arasında, modern mitleri anlayabilmek açısından kültürel bellek üzerinden bir
benzerlik gözlemleme çabası, mitlerin üzerinden tanımlanabileceği bu ortak zeminde
birtakım genel kuralları tespit etmeyi gerektirmektedir. Bu noktada, mitin hâkim
olduğu çağlardan tarihin hâkim olduğu çağlara geçişin biricik nedeninin ne
olduğundan ziyade, değişmeyenin ne olduğu önem kazanmaktadır. Bu çaba, Dan
Diner’ın “Karşıt Hafızalar”da belirttiği gibi, tarihsel bir yaklaşımı değil, antropolojik
bir yaklaşımı gerektirmektedir10. Tarihçilerin ve antropologların tarihe farklı
açılardan yaklaştığını ileri süren Eriksen'e göre de tarihçilerin çoğu “gerçekte ne
olduğu” ile ilgilenirken, antropologlar verili tarihsel anlatının, kimlik ve siyaset
açısından mevcut toplumdaki işlevleri üzerinde durmaktadır. Antropologların
gözünde tarih, geçmişin ürünü değil, geçmişin günümüzdeki inşasıdır11. Bu açıdan,
antropolojik bakışın hem mit ile tarih arasında kurulan zıtlığı aşmada iyi bir zemin
sağlayacağı, hem de karşılaştırmalı yönteme dayalı çalışmalar içermesi bakımından
siyaset-bellek ve mit-tarih ilişkisindeki genel nitelikleri araştırmada elverişli olacağı
düşünülmektedir. Tarih anlayışının Antik Yunan'dan moderniteye nasıl bir süreçle
ortaya çıktığı, buna nelerin sebep olduğu tez için birincil öneme sahip değildir.
Ancak mitin yerini tarihe bırakması ve tarih yazımının kat ettiği aşamalar, mit ile
tarih arasındaki süreklilik ve ortaklığı ortaya çıkarmaya yardımcı olduğu ölçüde ele
alınacaktır.
10

Dan Diner, Karşıt Hafızalar, Çev. Hulki Demirel, 1. Baskı, İstanbul, İletişim
Yayınları, 2011, s.14 vd.

11

Thomas Hylland Eriksen, Etnisite ve Milliyetçilik, Çev. Ekin Uşaklı,
Diyarbakır, Avesta Yayınları, 2002, s.114.
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Tezde genel olarak antropoloji içinden işlevselci ve yapısal-işlevselci
okulların bakış açısı benimsenecektir. Ancak simgelerin ele alınmasında, farklı
düşünce biçimleri ve zaman algıları konusunda ve simgeler ile mitlerin ilişkisinin
incelenmesinde yorumsamacı bir perspektiften hareket edilecektir. Bu bağlamda
özellikle B. Malinowski ve C. Geertz, çalışmalarından tez için kritik noktalarda
yararlanılacak isimlerdir.

3. KAPSAM
Mitlerin modern toplumlar, toplumsal bellek ve tarih bağlamında
incelenmesi ve siyasal niteliğine işaret edilmeye çalışılması, meseleyi birçok alan,
konu ve kavramın kesiştiği bir noktada konumlandırmak demektir. Bu nedenle mit –
tarih ilişkisinin hangi sınırlar içinde inceleneceğinin; hangi konu ve kavramların bu
kapsamın dışında bırakılacağının belirtilmesi gerekmektedir.
Kökene yaptığı vurgu ile mitler, kimliğin inşasıyla yakından ilişkilidir.
Kimlik konusu, mit, tarih, siyaset ve toplumsal bellek alanlarının kesiştiği noktada
durmaktadır: “Mit üzerine olduğu gibi tarih üzerine konuşmak da aynı zamanda
kimlik üzerine konuşmaktır; [tarih] anlamlı bir geçmişin inşa edilmiş bir şimdiye
bağlanmasını içerir”12. Kimliğin ihmal edilmemesi gereken bir konu olduğu
düşünülmekle birlikte, başka bir çalışmanın başlıca konusu olmayı gerektirecek
ölçüde geniş ve kapsamlı olması nedeniyle tezin kapsamı dışına çıkarılmıştır.

12

Jonathan Friedman, “Myth, History and Political Identity,” Cultural
Anthropology, Vol. 7, No. 2, May 1992, ss. 194-210, s.194.
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‘Tarihin çarpıtılması’nın çıkış noktası olarak seçildiği bu inceleme birçok
yönden ideoloji kavramı ile ilişki içerisindedir. İdeoloji üzerine yapılan çalışmaların
ve alanın genişliği nedeniyle, bu kavramın konunun merkezine alınması tez
çalışmasının sınırlılıkları bakımından mümkün gözükmemektedir. Ancak bunun yanı
sıra, modern toplumlarda tarihin nasıl mitleştiğini incelemek, iki bakımdan
ideolojiden söz etmeyi zorunlu kılmaktadır. İlk olarak mit-tarih benzerliği bir
yönüyle miti yeniden tanımlama çabasıdır. Bu çaba ideoloji ile sınır sorununu
gündeme getirmekte ve en azından mitleri ideolojilerden ayıran temel farklara
değinmeyi gerektirmektedir. İkinci olarak tarihin çarpıtılması olarak özetlenen bakış
açısı, olumsuz anlamıyla donattığı miti, olumsuz anlamıyla ideolojinin bir uzantısı ya
da ideolojik bakışın ürünü olarak görmektedir. Bu bakımdan sınır sorunu bu sefer bir
ilişki sorunu olarak belirmekte, ideoloji ile mitleşmiş tarihsel anlatılar arasındaki
ilişkinin incelenmesini zorunlu hale getirmektedir. Sonuçta ideoloji alanına yalnız bu
iki açıdan, sınırlı bir çerçevede değinilecek, çalışma genelinde ise bu alan kapsam
dışında bırakılacaktır.
Mit ve tarihin benzeştiği, tarihsel anlatının mitleştiği bir alanın, siyasal
niteliğinden söz etmek ve bu alanın toplumsal bellek bağlamında nasıl yeniden
üretildiğine bakmak, bizi söylem kuramının da ilgi alanına yaklaştırmaktadır.
Söylem, ideoloji çalışmalarına hâkim olan anlayışın tersine, düşünce sistemleri
karşısında bireylerin pasif bir konumda bulunmadıkları, iletişimsel yapının
karmaşıklığını yansıtan modellerin geliştirilmesini sağlamıştır13. Bu kapsamda
siyasal söylem, öznenin oluşum sürecinde ve hegemonya ile olan ilişkisinde dilin

13

Sara Mills, “Söylem ve İdeoloji,” Söylem ve İdeoloji, (Haz.) Barış Çoban,
Zeynep Özarslan, İstanbul, Su Yayınları, 2003, ss. 113-114.
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yapısını ve imkânlarını ön plana almakta, iktidar ilişkilerini bu bağlamda
incelemektedir. Mitos-tarih ilişkisi kapsamında tarihin ve mitosun biçimsel
niteliklerinin incelenmesi, bu biçimselliğin korunmasında iktidar ilişkilerinin ve
ritüelin rolünün incelenmesi bir yönüyle söylem kuramına ilişkindir. Keza gerek
iktidar – dil ilişkisi, gerek ideoloji ve ‘yanlış bilgi’ kuramı karşısında tezin durduğu
nokta, söylem üzerinden geliştirilen yaklaşımlarla uyumludur. Ancak söylem
meselesi, mit-tarih ilişkisini tezin var olan temelleri üzerinden incelerken ona
eklenebilecek bir yön değil; meseleyi tamamen kendisi üzerinden yeniden
kurgulamayı gerektirecek bir başka zemindir. Söylem alanına tezde yer açmak,
antropolojik yaklaşımları kullanan tezi, söylem alanında geliştirilmiş kuramsal ve
terminolojik evrene ‘tercüme etmek’ gibi bir yük yaratacaktır. Bu nedenle söylem
konusu tezin genelinde kapsam dışında bırakılmıştır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
TARİH-MİT KARŞITLIĞI VE KÖKENLERİ

1.1. GENEL

HATLARIYLA

MİT

KAVRAMI

VE

MİTLERİN

SINIFLANDIRILMASI
Mite ilişkin olarak yapılan tanımlamalara bakıldığında, olumsuz anlamını
sadece günlük kullanımda değil, ansiklopedik tanımlama girişimlerinde de üstlendiği
görülmektedir. Örneğin Felsefe Sözlüğünde;
(...) doğaüstü kahramanlıkları ve doğaüstü güçleri anlatan hayal ürünü sözdür.
Bilgi öncesi ve dışıdır, pratikte denetlenemez, inanç alanının kapsamı içindedir.
Bilgisiz insanlığın dünyayı açıklama gereksiniminden doğmuştur. Örneğin gök
gürlüyor, şimşekler çakıyor, yıldırımlar düşüyordu. Demek ki gök tanrıydı,
kızmıştı ve insanları cezalandırıyordu. Hiç açıklayamamaktansa, böylesine hayal
ürünü açıklamalar insanlığa çok uzun bir süre yetmiştir. 14

demektedir. Mitlere ilişkin genel bir açıklamada ise,
Mitoslar, genelde insanların yaratılışlarına, ya da dünyanın başlangıcına veya
atalarını etkileyen olağandışı olaylara ilişkin kendi anlatılarını içerir. İlah ya da
ruhların alternatif bir dünyada ya da ölümlülerle temasa geçtikleri durumlarda
süregelen edim ve faaliyetlerinden de söz edebilirler. Mitoslar, söylenceler ve

14

Orhan Hançerlioğlu, (Haz.) Felsefe Sözlüğü, İstanbul, Remzi Kitabevi Yayınları,
1993 s.266.
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halk masalları, kültürel inanç ve değerleri ifadelendirir. Umut, heyecan ve kaçış
olanakları sunarlar. Ayrıca toplumun öğretilmesini istediği dersleri de verirler.15

denilmektedir. Bu tanım ve açıklamalarda sıralanan özellikler şu şekilde
gruplandırılabilir: (1) İnsanların yaradılışı, dünyanın başlangıcı ya da atalarla ilişkili
olma (2) Olağandışılık (3) İlah, ruh gibi doğaüstü güçler (4) Kültürel inanç ve
değerlerin ifadesi olması ve belli derslerin öğretilmesini sağlamasıyla ortaya çıkan
toplumsal işlev (5) Umut, heyecan gibi hislerde kendini gösteren psikolojik işlev.
Sıradaki iki tanım, daha geniştir ve içerik odaklıdır:
(...) kutsal ya da dinsel nitelikli, bireysel olmaktan çok toplumsal ve daha çok
doğal, doğaüstü ya da toplumsal-kültürel bir görüngünün köken ya da yaratılışına
ilişkin masallar16

Mit kutsal bir öyküyü anlatır; en eski zamanda, ‘başlangıçtaki’ masallara özgü
zamanda olup bitmiş bir olayı anlatır. Başka bir deyişle mit, Doğaüstü varlıkların
başarıları sayesinde, ister eksiksiz olarak bütün gerçeklik, yani Kozmos olsun,
isterse onun yalnızca bir parçası (sözgelimi bir ada, bir bitki türü, bir insan
davranışı, bir kurum) olsun, bir gerçekliğin nasıl yaşama geçtiğini anlatır17

Burada ise (1) kutsal ya da dinsel nitelikli olması (2) Köken ya da yaradılışa
ilişkin olması ön plana çıkarılmıştır.

15

Conrad Phillip Kottak, Antropoloji: İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış, Çev. Balkı
Aydın Şafak ve d., Ankara, Ütopya Yayınları, 2002, s. 472.

16

Kudret Emiroğlu ve Suavi Aydın, Antropoloji Sözlüğü, Ankara, Bilim ve
Sanat Yayınları, 2009, s. 602.

17

Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, Çev. Sema Rifat, İstanbul, Simavi
Yayınları, 1993, s. 13.
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Bu tür genel tanımlamaların ortak niteliği, bunların, ilkel toplumları merkeze
alan mit araştırmalarının ve yaklaşımların genelinin göz önünde tutulması sonucu
oluşturulmuş olmasıdır. Köken vurgusunun ilahi güçler ve atalar üzerinden
yapılması, mit tanımlarının ilkel toplumları inceleyen antropoloji, etnoloji ve filoloji
dünyasından beslendiğini göstermektedir.
Mitlerin sınıflandırılmasına yönelik çabaların, öncelikle onları, efsaneler gibi
diğer anlatı türlerinden ayırt etmeye yoğunlaştığı görülmektedir. Mitlerin kendi
içinde yapılacak bir sınıflandırma ise ancak bundan; yani mitleri diğer anlatı
türlerinden ayıran sınırların belirlenmesinden sonra mümkün olabilir. Mitler ile diğer
anlatı türleri arasındaki farklar tezin ilerleyen bölümlerinde ele alınacağından, burada
yalnızca bazı sınıflandırma örneklerinden söz edilmesi genel bir fikir vermeye
yetecektir. Mitleri ritüel, orijin, kült, prestij, eskatologya mitosları olarak
sınıflandıran S. H. Hooke işlevsel bir ölçüt kullanmıştır18. Fuzuli Bayat ise mitleri,
tüm toplumlarda görülüp görülmemesine bağlı olarak 'genel' ve 'özel' kategorilerine
ayırmıştır. Yaratılış, türeyiş ve takvim mitlerini 'genel'; tanrılar hakkında mitleri,
köken mitlerini, dünyanın sonu hakkında mitleri, totem mitlerini ve kahramanlık
mitlerini 'özel' sınıfında değerlendirmiştir19.
Günümüzde, bir tarihsel bilgi içinde uydurma/yanlış/yalan olan ayıklanırken
ondan ‘mit’ olarak söz edilmektedir. Mit, masal, uydurma vb. sözcükler tarihçiler
18

Muharrem Kaya, Mitolojiden Efsaneye, İstanbul, Bağlam Yayıncılık, 2011,
s.28'den Samuel Henry Hooke, Ortadoğu Mitolojisi, Çev. Alaeddin Şenel,
Ankara, İmge Kitabevi, 1991, ss. 9-15.

19

A.g.e., s.28'den Fuzuli Bayat, Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, İstanbul,
Ötüken Yay., 2006, ss. 8-11.
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tarafından da eş anlamlı olarak kullanılagelmiştir. Eric H. Carr, kralların ve devlet
adamlarının yapıp ettikleri üzerine kurulan eski tarih yazımını şu kelimelerle
nitelemektedir: “[M]asal”20, “saçma masallar”21, “eski saçmalıklar”22. Gerçeği ifade
eden Tarih ile ‘uydurma’ tarih arasındaki fark sıklıkla mit sözcüğü ile, mit-tarih
zıtlığı biçiminde ifade edilmektedir. Mitosun bu kullanımı, tarih ile mitin birbirine zıt
kavramlar olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Jean Pierre Vernant, “Eski Yunan’da
Söylen ve Toplum” adlı kitabında bu düşünceyi "mitos – logos zıtlığı" şeklinde ifade
etmektedir23. Tarih, akılcı bir düşüncenin ürünüdür, mit ise akla aykırı, aklı dışlayan
bir anlatıdır. Tarih-mit zıtlığı temelini akıldan almaktadır. Onun da belirttiği üzere
mitos, çoğu zaman akıl-dışı, saçma ve uydurma olan ile özdeşleştirilmiştir. Tarih ise,
gerçeğin akla uygun bir biçimde yansıtılması çabasının varlığını varsaymaktadır. Bu
zıtlık, kendisini tarihli halklar-tarihsiz halklar ayrımında göstermektedir. Mit-tarih
karşıtlığının mitos-logos karşıtlığı üzerinden temellenmiş olması, Batı düşünüşünde
ilkel toplumlar ile modern toplumlar arasında logos üzerinden kurulan karşıtlıkla
yakından ilişkilidir.
Logosun sözden akıla doğru geçirdiği anlam kayması ile birlikte MytosHistorie karşıtlığının logos üzerinden kurulması, mitleri tanımlama, açıklama ve

20

Edward Hallett Carr ve Josep Fontana,

Tarih Yazımında Nesnellik ve

Yanlılık, Çev. Özer Ozankaya, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, 1992, s. 33.
21

Age. s. 34.

22

Age. s. 40.

23

Jean-Pierre Vernant, Eski Yunan’da Söylen ve Toplum, Çev. Mehmet Emin
Özcan, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, 1996, ss. 194-201.
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sınıflandırmaya dönük çabalar üzerinde büyük etki bırakmıştır24. Bu kısımda
öncelikle tarih yazımının ortaya çıkış süreci, ona eşlik eden mitosun Antik
Yunan'dan günümüze karşıtlık temelli tanımlanış süreciyle birlikte takip edilecektir.
Ardından mitosun tanımlanması ve diğer anlatılardan ayrıştırılmasına ilişkin güncel
yaklaşım ve tartışmalar incelenecektir.

1.2. MİT-TARİH KARŞITLIĞININ OLUŞUMU
Antik Yunan dünyasında M.Ö. VI. yüzyıldan itibaren Yunanlı filozoflar
mitos – logos karşıtlığını kuracak düşünceler ortaya koymuşlardır. Yine aynı
dönemden başlayarak Yunanlı tarihçiler de mitosu tarihsel bilgiden ayrıştırma
faaliyeti içine girmiş, mitos da tarihsel olanın karşıtı haline gelmiştir. Böylelikle
mitos bir anlam kaymasına uğramış, hakikat olandan hakikatin karşıtına
dönüşmüştür.

24

“Mythos” kelime ya da hikaye anlamına gelmektedir. Günlük söylemde de hata
ya da yanılgıyla eş anlamlı kullanılmaktadır. Logos (gerçeği dile getiren söz) ile
olduğu kadar, epos (ölçülü söz) ile de karşıt anlam yüklenmiştir. (bkz. Orhan,
Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, İstanbul, Remzi Kitabevi Yayınları, 1993) Mit,
mitos (mythos) ve söylence eş anlamlıdır. Ancak tezde, daha çok ilkel
toplumlardan günümüze kalmış bir anlatı türüne pozitif anlamıyla işaret eden
“mythos” ya da “söylence”nin aksine Türkçe'de gündelik kullanımda yüklendiği
olumsuz anlamı taşımaya daha elverişli bir ifade olan “mit” tercih edilmiştir.
Ancak “mythos-logos” gibi kalıplaşmış karşıtlıkların ifadesinde “mythos”
kelimesi nadiren de olsa kullanılacaktır.

24

Bu karşıtlığın ortaya çıkması süreci üç yönüyle değerlendirilecektir.
Öncelikle, M.Ö. 4. – 5. yüzyıllardan başlayarak tarih (historie) adını alan özgün bir
araştırma-soruşturma işinin doğuşu ve gelişimini takip etmek gerekmektedir. İkinci
olarak mythosun tarihin zıttı olarak konumlandırılmasında Antik Yunan, Roma ve
Hıristiyanlık dönemlerinin düşünür ve tarihçilerinin rolleri ve karşıtlığın ortaya çıkış
süreci görülecektir. Ardından bu anlayışın 19. yüzyılda tarih yazımına nasıl
yansıdığı, aydınlanma düşüncesi ile etkileşimi de gözetilerek ortaya konmaya
çalışılacaktır.

1.2.1. Tarihin Ortaya Çıkış Sürecinde Mythos-Historie Zıtlığı25.
Kökensel olarak Yunancada ‘Tarih’in karşılığı olan ‘historien’ kelimesi
‘bilmek’ anlamına gelmektedir26. History - historie, Antik Yunan döneminde
‘soruşturma-araştırma’ anlamında kullanılmıştır27. Mit tarih karşıtlığının kökeni
M.Ö. V. yüzyıla, Herodotos ve Thukydides ile birlikte, bir araştırma-soruşturma
olarak tarih yazımı anlayışının oluşmaya başlamasına dayanmaktadır. Bu anlayış
bazı aşamalardan geçmiştir.
Genel olarak dönemin tarihçiliğinin sahip olduğu hakikat anlayışı
günümüzdekinden farklı özelliklere sahiptir. Antik dönem tarihçileri günümüz
25

Bu bölümde büyük ölçüde Collingwood’un şu eserinden yararlanılmıştır: Robin
George Collingwood, Tarih Tasarımı, Çev. Kurtuluş Dinçer, İstanbul, Ara
Yayıncılık, 1990.

26
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tarihçilerinden farklı olarak, anlattıkları olaylara ilişkin kanıt ve akıl yürütmeleri
okuyucusuna sunmaz, kaynak göstermez, “dipnot düşmez”28. Kendilerinden önceki
tarihçileri bir tür gelenek olarak gördüklerinden onların eserlerinden belli kısımları
kopya etmekten çekinmemişler ve bunların doğruluğunu sorgulamadan almışlardır.
Bunun nedeni, tarihçilerin ‘doğruyu’ aktardıklarının düşünülmesidir. Dolayısıyla
dönemin tarihçileri kendi sözlerine de inanılmasını ister. Tartışmalı konuları ancak
kendisi bir hükme varamadığı zaman okuyucu ile paylaşır29.
M.Ö. V. yüzyılda yaşamış olan tarihçi Heredotos'un tarih anlayışına
bakıldığında,

mitik

niteliklerin

gerilemeye

başladığı

görülebilir.

Öncelikle

Heredotos'un ‘Tarih’ adlı yapıtının konusu bakımından insan merkezli olduğu,
tanrısallık ve tanrısal işlerin göz ardı edildiği görülmektedir. Mümtekin Ökmen
‘Tarih’in birinci Kitabı ‘Klio’dan verdiği örnek ile Herodotos’un bu özelliğini
vurgulamaktadır: “İo, Europe, Media ve Helene lejandlarına dokunurken bunları
doğaüstü niteliklerinden soyar (...) Europe'yi boğa biçimine giren Zeus değil, Giritli
denizciler kaçırırlar (...) Helene ve Troya savaşı konusunda da işin mitoloji yönü için
bir şey söylemez”30. Heredotos’un tarihi, yalnız insanları ve onların işlerini konu
edinmekle kalmamaktadır, aynı zamanda bu tarih, insanlar için, insanlara dönük
yazılmaktadır31. Heredotos “Tarih”e şöyle başlamaktadır: “Bu, Halikarnassoslu

28

Paul Veyne, Yunanlılar Mitlerine İnanmışlar mıydı?, Çev. Mehmet Alkan,
Ankara, Dost Yayınevi, 2003, s. 16.

29

A.g.e., ss. 16-29.

30

Heredotos,

Tarih, Çev. Müntekim Ökmen, İstanbul, Türkiye İş Bankası

Yayınları, 2011, s. 7. Müntekim Ökmen'in dipnotuna bakınız.
31

Collingwood, a.g.e., s. 37.

26

Heredotos'un kamuya sunduğu araştırmadır. İnsanoğlunun yaptıkları zamanla
unutulmasın ve gerek Yunanlıların, gerekse barbarların meydana getirdikleri
harikalar bir gün adsız kalmasın, tek amacı budur; bir de bunlar birbirleriyle neden
dövüşürlerdi diye merakta kalınmasın.”32 Yine Heredotos ile, soru sormanın ön plana
çıkarıldığı ve işe soru sorularak başlandığı bir anlayışa geçilmiştir.
Thukydides ise, Heredotos'un tarih anlayışına ek olarak, tarihsel araştırmanın
kanıtlara dayanması gerektiğini ileri sürmüştür33. Thukydides, “uzak bir geçmişigeleneğin donduğu söylen biçiminin dışında başka türlü ulaşılamayacak kadar uzak
bir geçmişi- bir yana bırakır; ‘arkheologia’ya ayrılmış bölümcelerin dışında, yakın
bir tarihin kendisinin tanık olmuş olabileceği ya da her birini yeterli sağınlıkla
soruşturabileceği kadar yakın bir tarihin olgularıyla yetinir”34.
Ancak bu dönemin anlayışı, bahsedilen niteliklerine rağmen, günümüz tarih
yazımı anlayışından iki bakımdan oldukça uzaktır. Birincisi, sözü edilen tarihçilerin
yapıtlarında efsane ve mitlere yer verilir. İkinci olarak tarihsel materyal büyük
ölçüde görgü tanıklıklarının ifadelerinden oluşmaktadır ki bu yöntem ile kişilerin
yaşam sürelerini aşan uzaklıktaki geçmişe ilişkin bilginin güvenilirliği çok zayıftır.
Bu yöntem tanıklıklara bağımlı olduğundan tarihçi konusunu seçmekte özgür
değildir. Ayrıca bu yönteme dayanarak tek tek her bir tarihin parçası olduğu tüm
insanlığa ait evrensel bir tarih yazmak mümkün değildir35. Yukarıda da belirtildiği
üzere, örneğin Thukydides'in eserinde kanıttan söz edilmekle beraber, kanıttan ne
32
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kastedildiğine ilişkin bilgi verilmediği gibi, kesin olarak gerçekleşmiş olduğu söz
edilen olaylarda kanıt gösterilmediği belirtilmiştir36. Tüm bunlar, yukarıda sıralanan
dönemin özgün bir tarihçilik ve hakikat anlayışı olduğunu göstermektedir.
Hellenistik dönemde Yunanlılar ile barbarlar arasındaki kaynağını dilsel
farklılıktan alan ayrım aşınmıştır. Tarihin parçalı niteliğinden uzaklaşan, sadece
Yunanlıları değil fakat ‘oikoumene’yi merkeze alan bir tarih yazımı ortaya çıkmıştır.
Böyle bir tarihi yazabilmek için yalnız tanıklıklardan yararlanmak yeterli değildir.
Bu nedenle bu dönemin tarih yazımı, daha önce yazılmış tarih yapıtlarından da
yararlanmak olarak ifade edilebilecek yeni bir yöntemi bünyesine katmıştır37.
Tarih yazımı, Roma döneminde Polybius, Livius ve Tacitus gibi tarihçiler ile
yeni nitelikler kazanmaya ve farklı yöntemleri içeriğine katmaya devam etmiştir.
“Historia” sözcüğü, Polybious ile birlikte genel anlamda bir soruşturma türü olarak
değil, günümüzdeki anlamına uygun bir biçimde, özel bir ihtiyaçtan doğan, özel bir
soruşturma türü anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Livius, Collingwood'un
“makas-zamk” dediği yöntemi bütünüyle yapıtına yansıtarak evrensel nitelikli bir
Roma tarihi yazmıştır38. Bu dönemin tarih yazımı, Roma’nın evrenselliği
düşüncesinden hareketle, Roma’yı merkeze alan Tarihi de evrensel nitelikli kabul
etmektedir. Dönemin genel özelliği, tarihin seyrinin temelde insan istencinin ve
edimlerinin sonucu olarak görülmesidir. Bu bağlamda dönemin tarihçileri,
yapıtlarında tanrılara ve etkilerine gitgide daha az yer vermişlerdir. Dönemin bir
diğer özelliği ise tözcülüğüdür. Yunan-Roma tarih yazımında tarihin amacı, sürekli
36
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değişimin altında yatan değişmeyen tözün ortaya konması olarak düşünülmüştür.
Buna göre geçici olan Tarihtir, ancak Tarihin yer verdiği olaylar değişmeyen, öncesiz
sonrasız gerçekliklere işaret etmektedir. Örneğin ‘Roma’, Livius'ta öncesiz sonrasız
bir töz, karakteri değişmeyen bir özne olarak ortaya çıkmaktadır39.
Bu töz kavramı Hıristiyanlık ile birlikte yok olma sürecine girmiştir. Çünkü
hiçten var eden Hıristiyan Tanrı anlayışı karşısında, Roma gibi varlıkların öncesizsonrasız tözler olarak kavranması mümkün olmamıştır. Antik Yunan dünyasının
anladığı anlamıyla bir töz anlayışının var olmaya devam etmesi mümkün değildir. Bu
dönemin tarih yazımı, tarihi, tanrının istencinin gerçekleştiği bir süreç olarak
görürken, tarihte yer alan aktörleri de bu ilahi plana tabi olan ve yeri geldiğinde tarih
sahnesinden çekilen şeyler olarak görmüştür. Ayrıca tüm insanları tanrının kulları
olarak eşit gören ve ayrıcalıkları reddeden Hıristiyanlık öğretisinin yansıması olarak,
Hıristiyan tarih yazımı Roma dönemi tarih yazımının kısmi evrenselliğini aşarak
daha farklı bir evrensel tarih anlayışı geliştirmiştir40.
Hıristiyan tarih yazımının getirdiği önemli yeniliklerden birisi, İsa'nın
yaşamını merkeze alarak tarihi İsa üzerinden ikiye bölen anlayıştır. Birbirinden
İsa'nın gelişiyle ayrılan bu iki bölüm farklı karakteristik niteliklere sahiptir. İlk
dönem, İsa'nın gelişi için şartların olgunlaşmasını, “vahyedilmemiş bir olayın kör
hazırlığını” içermekteyken, ikinci dönem geriye dönük bir karakter taşımaktadır41.
Bu yenilik beraberinde bu bölümleri alt bölümlere ayırmayı getirmiş; tarihin çağlara
ayrılması Hıristiyan tarih yazımı ile başlamıştır.
39
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Ortaçağ tarih yazımı tarihi, tanrının planının uygulamaya konması olarak
görmektedir. Yapılması gereken tarihte olup bitenleri ortaya koyarak, bunların
altında yatan tanrısal planı gözler önüne sermektir. Ortaçağ tarih yazımı bu açıdan,
insan iradesini tanrısal iradeye bağımlı kılmaktadır. İnsan tarihin yapıcısı değildir;
yalnızca kendine düşen rolü oynamaktadır. Collingwood, Ortaçağ tarih yazımının bu
niteliğinin modern tarih yazımına geçtiğini ileri sürmektedir. Modern tarih yazımı da
tarihin işleyişinin ve insan istencinin belirli genel yasalara tabi olduğu varsayımına
sahiptir. Bu açıdan “nesnel zorunluluk ile öznel istenç arasındaki karşıtlığın”
tarihçileri bilimsellikten uzaklaştıracağını ve tarihsel doğruluğun göz ardı edilmesine
neden olacağını ileri sürmektedir42. Bu tarih yazımı, insan eylemlerine yeniden önem
verilen ve insancıl nitelikli bir tarih yazımının hâkim olduğu Rönesans tarih yazımı
ile gerilemiştir. Ancak Rönesans tarihçiliği de bu değişikliklere rağmen modern
anlamda bir tarih bilimi oluşturmanın uzağındadır. Örneğin, kaynakların bilimsel
gözle eleştirisi yeni bir gelişmedir; "tüm incelmişliklerine rağmen" rönesans
tarihçileri kayda alınmış kaynakların doğruluğu konusunda şüphe duymamışlardır43.

1.2.2. Antik Yunan Düşünürlerinin Mite Bakışı
Yunan dünyasında ortaya çıkan felsefi düşünce, mitleri yeni bir metotla
yorumlama işine girişmiş, mitin varlık ve kaynak sorunlarına yaklaşımında akli bir
temel aramıştır.

Mitte gizli şekilde bulunduğu düşünülen akli bilgiyi açığa
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çıkarmaya çabalamış; mitleri anlama ve açıklama çabası belirgin hale gelmiştir44. Bu
farklılaşma kendisini ilk önce Homeros ve Hesiodos’ta göstermiştir. F. M. Cornford,
W. K. C. Guthrie gibi düşünürler, Hesiodos’un, mitik bir düşünüşten rasyonel bir
düşünüşe geçişi temsil ettiğini ileri sürmüşlerdir. Buna göre M.Ö. 4. yüzyılda
İonya’da felsefe ve bilimin doğuşunun etkisi altında mitler farklı biçimde
yorumlanmaya başlanmıştır. Geçiş sürecinde mitik simgeler varlığını sürdürmüştür
ancak onları anlama biçimi farklılaşmış ve alegorik bir nitelik kazanmıştır. Bu geçiş
konusunda, daha sonra yazının düşünce biçimindeki etkisi incelenirken tekrar
değinilecek olmakla birlikte, G. S. Kirk’ün dile getirdiği bir itirazı belirtmekte fayda
vardır.

Kirk,

Hesiodos’un

devrimci,

ani

bir

değişimin

taşıyıcısı

olarak

düşünülmemesi gerektiğini, bu değişimin muhtemelen Hesiodos’un yaşadığı
dönemden çok daha önce başlamış olduğunu belirtmektedir45. Bu süreçte
‘mythos’taki anlam kaymasıyla mitler doğrudan gerçeğin ve doğru hikâyenin ifadesi
olmaktan çıkmıştır. Bu bağlamda, Antik Yunan düşünürleri mitlere ilişkin çeşitli
açıklama girişimlerinde bulunmuştur. Bu yaklaşımları ortaya koyarken büyük ölçüde
Lauri Honko'nun ayrıntılı sınıflandırmasından yararlanılacaktır46.
Mitlere ilişkin yaklaşımları iki ana gruba ayırmak mümkündür. İlk olarak
Platon örneğinde olduğu gibi, mit geleneğini kökten reddeden felsefi eleştiriler
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vardır. Yine Heredotos’un ‘Tarih’ adlı eseri incelenirken gördüğümüz ve mitlere
karşı benzer bir tutumu içeren diğer bir eğilim Antik Yunan dünyasında Hesiodos ve
Homeros gibi ozanlarda kendini göstermiştir. Bu ozanlar her ne kadar geleneğe ve
aktarıcılarına bağlı olsalar da birlikte, geleneği yansıtırken seçici davranmışlar ve
anlatıların bazı unsurlarını görmezden gelmişlerdir47. Bunlar “mitografik yorum”
olarak adlandırılmıştır. Bu yaklaşımlar mitteki anlam kaymasını doğrudan görünür
kılmaktadır.
Öte taraftan mitlerin her şeye rağmen bir anlam taşıdığı ya da mitlerin bir
işlevinin/amacının olduğu düşüncesinden hareket eden açıklama girişimleri
bulunmaktadır. Mitlerin düz anlamıyla anlaşılmaması gerektiği, sözlerinin ardında
farklı anlamlar bulunduğu fikrini temel alan çeşitli yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.
Örneğin Apollo'nun ateş, Afrodit'in arzu, Poseidon'un su olması gibi, mitlerin alegori
içerdiği yönündeki açıklamalar buna örnektir.
Diğer bir kısım açıklamalar, mitlerin, doğru hikâyelerin zamanla bozulmuş,
çarpıtılmış, değişime uğramış halleri olduğunu ileri sürmektedir. Örneğin “etimolojik
açıklamalar”, tanrıların varlığının, isimlerinin hangi kelimeden türediğinden yola
çıkılarak açıklanabileceğini ileri sürmektedir. Buna göre, insanların doğaya ilişkin
çeşitli gözlemleri ile nesnelere verdikleri adların zamanla değişime uğramasıyla
tanrılar ortaya çıkmıştır. Heredotos gibi bazı Yunanlılar ise tarihsel bir yorumlama
geliştirmişlerdir. Onlara göre mitik tanrılar, Mısır ve Libya gibi başka kültürlerden
Yunan kültürüne taşınmıştır. Tarihsel yorumlamanın bir başka örneği, Euhemerosçu
yorumdur. Euhemeros, mitlerde yer alan tanrıların, tarihteki önemli kişilerin
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hayatından ortaya çıktığını ileri sürmüştür48. M.Ö. 4. - 3. yüzyıllarda yaşamış
Euhemeus'a göre, mitlerde yer alan kişiler tarihsel kişiler olup zaman içinde
tanrılaştırılmışlardır.
Mitlerin belirli bir işlevi olduğu düşüncesini içeren yaklaşımlar da vardır.
Critias ve Polybious gibi düşünürlerde görülen ve 'sosyolojik yorumlama' olarak
adlandırılan yaklaşımda mitler, yöneticilerin, din adamlarının kitleleri uyutmak,
yönlendirmek, yönetmek vb. amaçlarla uydurdukları anlatılar olarak görülmektedir.
Mitler, tanrılar yoluyla kitlelerde korku yaratmaktadırlar. Buna, örneği Epicuros'ta
görülebilecek psikolojik yorum da eklenmelidir. Bu yoruma göre, tanrı inancının
kaynağında korku vardır.

1.2.3. 19. Yüzyılda Tarih Yazımı
1.2.3.1. 19. Yüzyıl Aydınlanma Düşüncesinin Genel Özellikleri
Batı düşünüşünde mitin, mitik/büyüsel/ilkel vs. olarak nitelendirilen düşünce
biçiminin ürünü olduğu anlayışı sosyal bilimlerde uzun süre egemen olmuştur. Bu
durum, insanın düşünce biçiminin çeşitli aşamalardan geçerek geliştiği şeklindeki
ilerlemeci anlayış ve aydınlanma düşüncesiyle bağlantılıdır. Aydınlanmacı köklere
bakıldığında, toplumların yönetimlerinin ve inanışlarının akla verilen önem ve aklın
kullanımını ile ilişkilendirilerek açıklandığı görülmektedir. Bu bakımdan mitlere
inanışın 'akıl' üzerinden değerlendirilmesinin örnekleri 17 ve 18. yüzyıllardan
itibaren görülebilir. Örneğin David Hume’a göre, insan toplulukları başlangıçta
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doğanın acımasız koşullarına tabiidirler. Her an tehlike altında olmaları ve bu
tehlikelerle baş edecek güce ve bilgiye sahip olmamaları sonucu, kaygı, korku ve
umut onları doğa olaylarını izlemeye, anlama çabasına yöneltmiştir. Ancak Hume’a
göre bu insanlar, gözlem neticesinde doğa olayları arkasındaki nedensellikleri,
tekdüze mekanizmayı göremezler. “(…) bu felsefe, bilinmeyen nedenleri ancak genel
ve karışık bir biçimde algılayan bilisiz kalabalığın kavrayışını aşar”49. Bunun sonucu,
insanlar doğal eğilimleri gereği, bilinmeyen nedenlere insansı özellikler atfetmiştir.
Hume’a göre tanrılar ve çok tanrıcılık böyle doğmuştur50.
19. yüzyılın ikinci yarısında olgunlaşan bu anlayış toplumsal yapının büyük
bir değişim geçirdiği fikrini içermektedir. Marx'ta feodal toplum-kapitalist toplum,
Tönnies'de cemaat-cemiyet, Durkheim'de organik dayanışma-mekanik dayanışma
zıtlıkları, yeni bir toplum tipine ilerlendiği ve bu yeni toplumun önceki
toplum(lar)dan oldukça farklı olduğu fikrini içeren evrimsel şemalara örnek olarak
verilebilir51. Yine August Comte'un “üç hal yasası”, bu düşüncenin öncülü kabul
edilmektedir. Comte, teolojik, metafizik ve pozitivist olarak adlandırdığı üç tür
düşünce biçiminin varlığını ve bunların geçilmesi gereken aşamalar olduğunu ileri
sürmüştür. ‘Teolojik düşünce’de, insan olguları açıklamak için kendisiyle
kıyaslanabilecek varlıklara ya da doğaüstü güçlere başvurmaktadır. Bu düşünce
fetişçilik ve çoktanrıcılık dönemlerine aittir. Metafizik düşüncede, soyut güçler ön
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plana çıkarılmıştır. Pozitivist düşünce aşamasında ise, olguları yöneten yasalar
araştırılmaktadır52.

1.2.3.2. 19. Yüzyıl Tarih Yazımının Özellikleri
19. yüzyıl tarih yazımı, yukarıda sözü edilen gelişmelerden etkilenmiştir. Mit
ve tarihi zıt biçimde konumlandıran bakış açısı bu dönemde de bir süreklilik içinde
devam etmekle birlikte, tarih yazımı yeni yöntem ve amaçlara kavuşmuştur.
Önceki dönemlerden farklı olarak, 19. yüzyıl tarihçiliğinde, tarih yazmak
ancak meslekten tarihçilere özgüdür. Geleneksel tarih yazımında ise belleğin önemli
yeri vardır. Tekrar edilecek olursa, Heredetos'un Tarih'e giriş cümlesinde, Tarihin
amacının, yaşanılanların hatırlanmasını, ünlenmesini sağlamak olduğunu ifade ettiği
hatırlanacaktır. Bu yaklaşım, tarih ile bellek arasında kurulmak istenen bağı
göstermektedir. Oysa profesyonel tarihçilikle birlikte, bellek ile tarih arasında önemli
bir mesafe oluşmuş, ikisi zıt kutuplarda görülmüştür53.
Avrupa'da

üniversite

müfredatlarında

yerini

alan

tarihin

profesyonelleşmesinin bir diğer sonucu tarihin siyaset ile ilişkisinde üstlendiği
görevin değişmesi olmuştur. Daha önceleri kamusal hayatta görev alan tarihçiler bu
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dönemde yerini, meslek hayatı sadece tarihçilik yapmak olan profesyonellere
bırakmıştır. Tarihin bir amacının devlet adamlarına yön göstermek olduğu fikri bu
dönemde terk edilmiş ve hatta utanç verici bir şey olarak görülmeye başlanmıştır54.
Öte yandan daha önceki dönemlerde olduğu gibi 19. yüzyılda da tarih
yazımının başat konusunu siyasi tarih oluşturmuştur. Peter Burke'un " büyük
adamların -şeflerin ve kralların- yaptıkları büyük işlerin öyküsü" olarak ifade ettiği
siyasi tarihin egemenliğine ilk önemli itirazlar Aydınlanma döneminden itibaren
gelmiştir. 18. yüzyıl ortalarında "toplum tarihi" denilen ve savaş ve siyaset dışında,
ticareti, yasaları, sanatı, hayat tarzlarını ve benzerini konu edinen bir tarih ortaya
çıkmıştır. Ancak özellikle Leopold von Ranke'den ve onun öncülük ettiği yeni tarih
paradigmasından sonra, toplumsal ve kültürel tarih yeniden marjinalleştirilmiştir55.
19. yüzyılın tarihçilik anlayışına bu noktadan sonra Leopold von Ranke'nin
etkisini ortaya koyarak devam etmek yerinde olacaktır. Tarihin bir bilim olarak
kurulmasında Alman tarihçinin rolü büyüktür. Richard John Evans, Ranke’nin tarih
bilimine katkısının üç yönünün olduğunu ifade etmektedir. İlk olarak tarihin, felsefe
ve edebiyattan bağımsız, amacı gerçekte olanı ortaya çıkarmak olan ayrı bir disiplin
olarak kabul edilmesini sağlamıştır. İkincisi, geçmişte olan her şeyi Tanrı’nın takdiri
olarak görmüş, geçmiş uygarlıkları ve diğer milletleri kendi özgünlükleriyle kabul
etmiş ve bunlar arasında taraf tutmayarak evrensel ve tarafsız bir tarihe ulaşmayı
amaçlamıştır. Son olarak, belge seçimi konusunda titiz olunmasını savunmuştur:
“[Ranke’ye göre] Tarihçiler, ‘birincil kaynaklar’dan, Ranke’nin ‘en saf, en doğrudan
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belgeler’ dediği, incelenen dönemde yaratıldığı gösterilen birinci el tanıklıklardan
ayrılmamak ve anılar ya da olaylardan sonra yazılan tarihler gibi ‘ikincil
kaynaklar'dan kaçınmak zorundaydılar”56.
19. yüzyıldan itibaren, bir tarih biliminin var olup olmadığı, tarihsel bilginin
bilimsel değeri ve epistemolojik niteliği üzerine tartışmalar yoğunluk kazanmıştır.
Bu dönemde, tarihsel bilginin doğası ile ilgili olarak birbirine zıt iki düşünce
bulunmaktadır. Bunlardan ilki, tarihsel bilginin, nitelik itibariyle doğadaki diğer
fenomenlere ilişkin bilgimizden farkı olmadığını ve bu bilgiyi elde etmek için aynı
tümevarımsal yöntemlerin kullanılabileceğini ileri sürmektedir. Bu görüş, bilgi
felsefesinde, pozitivizmin tarih yazımı üzerindeki doğrudan etkisi ile ortaya
çıkmıştır. Pozitivizmin bu etkisi, tarihsel bilginin genel yasalar elde etmeye elverişli
olduğu düşüncesinin oluşmasında da kendini göstermiştir. Gözlemci ile incelediği
nesne arasında olduğu varsayılan ayrımın, belge ile tarihçi, dolayısıyla tarihsel olgu
ile yorum arasında da var olduğu düşünülmüştür57.
Diğer görüş ise, bilgi felsefesinde 'idealizm' adı verilen okula karşılık
gelmektedir. Bu okul, insan etkinlikleri ile doğa olayları arasındaki farka vurgu
yapmakta ve doğa olaylarının aksine insan eylemlerinin içsel, zihinsel bir boyutu
olduğunu, bu nedenle tümevarımsal yöntemlerin bilgi edinmede etkili olamayacağını
savunmakta, bunun yerine sezgi ve empati gibi yolların kullanılmasının gerekliliği
vurgulamaktadır. Bu görüş tarih yazımında karşımıza 'tarihsicilik' adı altında
çıkmaktadır. Tarihsiciliğe göre, her dönemin tarihsel olayları, o tarihsel dönemin
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kendi kavramları ve bakışıyla, kısacası 'içeriden' anlaşılmalıdır. Bu bakışın
temsilcileri arasında Ranke ve Collingwood sayılabilir. Örneğin Colingwood tarihi,
bir düşünceler tarihi olarak tanımlamaktadır. Tarihçinin görevi, geçmişteki insanların
düşüncelerini yeniden kurmaya çalışmaktır58.
19. yüzyıl tarih yazımının temel anlayışına, aynı yüzyılın ortalarından itibaren
itirazlar başlamış ve yüzyılın sonuna doğru artmıştır. Eleştiriler özellikle, siyasal
tarihin tarih yazımının temel konusu olarak kabul edilmesine ve tarihsel olay ve
kişilere verilen büyük öneme yönelmiştir.

Strasbourg'dan Gustav Schmoller,

Fransa'dan Fustel de Coulanges, Birleşik Devletler'den Frederick Jackson Turner ve
bunlar dışında August Comte ve Herbert Spencer gibi sosyoloji disiplininin
kurucuları, kişileri ve siyasal olayları merkeze alan bir tarihin, yüzeysel ve eksik
kalacağını savunanlara örnek olarak gösterilebilir59. 19. yüzyıl tarih yazımına hakim
olan paradigma büyük ölçüde, 20. yüzyıl başlarında Fransa'da yaşanan tartışmalar ve
buradan doğan Analles hareketi ile ortadan kalkmıştır.
Buraya kadar anlatılan ve tarih yazımını etkileyen 19. yüzyılın ilerlemeci
anlayışı, ilkeller üzerine çalışma yapan ilk antropologlarda da etkisini kesin bir
biçimde göstermiştir60. Antik Yunan'ın mitlere bakışı incelenirken görülen açıklama
çabalarının izleri, ilerlemeci bir çerçevede antropoloji alanında da yeniden kendini
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göstermektedir. Tezin sıradaki bölümünde bu etkiyi daha ayrıntılı göstermek üzere,
cancılık ve doğacılık okullarının mitleri ele alma biçimleri üzerinde ayrıntılı şekilde
durulacaktır.

1.2.4. 19. Yüzyıl Antropologlarının Mite Bakışı
Antik Yunandan başlayarak mitte meydana gelen anlam kayması,
Aydınlanma ve sonrasında varlığını sürdürmüş ve mit üzerine yapılan antropolojik
çalışmalarda da kendisini göstermiştir. Mitsel düşünce arkaik toplumlarla
özdeşleştirilmiş ve aklın evrimleşmesinin erken evrelerine ait bir kalıntı olduğu
düşüncesi yaygınlaşmıştır. Mit, mitik/ilkel düşüncenin; tarih, akılcılığın yansıması
olarak düşünülmüştür. Böylece iki farklı anlatı tipi, iki farklı toplum tipi ve bu
toplumları birbirinden kökten ayıran iki düşünme biçimi karşılıklı olarak
konumlandırılmıştır. Modern toplum, ilkel toplumlardan farklı olarak, içinde
yaşadığı dünyayı anlama biçiminin uydurulmuş hikâyeleri dışladığı, üyelerinin genel
olarak verdiği siyasal ve toplumsal kararları rasyonel temellere dayandırdığı, bu
özelliği ile modern toplum ile arkaik toplum arasında özsel bir fark olduğu ima
edilmiştir. Buna göre tarih mitten farklı olarak, tarihsel olguları konu edinen,
belgelere dayalı, iç tutarlılığa sahip ve nedensellik ilkesi üzerine kurulu bir
disiplindir ve bilimselleşme sürecinde mite atfedilen niteliklerden arınmıştır. Sonuçta
tarih, akılcı hareket eden modernlere; mit ise, akılcı olmayan ilkellere özgü kılınmış
olmaktadır.
Modern siyasetin bu bağlamda, tarihten “ders çıkarılarak” icra edildiği
düşünülmektedir; ilkel toplumlarda ise siyasal olan, varlığını mitoslara dayalı olarak
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sürdürür. Eğer, mitler arkaik toplumlarda siyasal hayatı anlamlandıran, siyasal
eylemde dikkate alınan, kısacası aynı zamanda siyasal anlatılar ise; yukarıda ifade
edilen görüşün doğal sonucu olarak, modern insan ile ilkel insan arasında siyasal
anlayış bakımından kapatılmaz bir uçurum olduğu sonucuna varılacaktır. Mitler bu
toplumların siyasal davranışlarını en azından çerçevelendiren birer anlatı olarak
kabul edilirse, akılcılıktan uzak bir siyasal alan ilkellere; bireyin seçimini temel alan,
hurafeyi, dini olanı, duygusal olanı, kısacası mitlere atfedilen tüm özellikleri dışlayan
bir siyasal alan, modernlere mahsus kılınmaktadır. Öyleyse örneğin premodern bir
aşiret ile anlaşma yolları arayan bir sömürge yönetimi arasında bir tür ‘birbirini
anlayamama sorunu’ varsa, bu olsa olsa aşiretin siyasal olaylara yüklediği anlaşılmaz
anlamlar yüzündendendir, yoksa ne istediğini bilen ve kendi çıkarlarının farkında
olan modern yöneticilerden değil.
19. yüzyıl antropolojisinde canlıcılık ve doğacılık ilkel dinlerin iki temel
yönü olarak kabul edilmektedir. Canlıcılık (animizm) dinin, periler, ruhlar, tanrılar
gibi, insansı davranışlar sergileyen varlıklara dönük yüzüdür. Doğacılık ise, doğada
bulunan cisimler, doğa olayları, gök cisimleri vb. şeylerin hareketlerini,
davranışlarını merkeze almaktadır.

Bu ikisinin iç içeliğini açıklamak üzere

geliştirilen kuramlar, bunlardan hangisinin diğerinden önce ortaya çıktığı ve
diğerinin oluşumuna temel teşkil ettiği açısından ikiye ayrılmaktadır. Bazıları, dinin
temelinin canlıcılık olduğu, öncelikle ruh ve peri kavramının ortaya çıktığı, daha
sonraları ise bunların tüm doğa olaylarını açıklayacak biçimde genelleştirildiğini ileri
sürmektedir. Diğer bir kısım ise, dinin öncelikle doğa olaylarının açıklanması
üzerinden temellendiğini, insansı özellikler gösteren ruhani varlıkların ise ikinci
aşamada oluştuğunu öne sürmüşlerdir. Burada ilk kuramın temsilcisi olarak Tylor,
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Spencer ve Frazer’ın, ikincisinin temsilcisi olarak ise Max Müller’in görüşleri ele
alınacaktır.

1.2.4.1. E. B. Taylor ve İngiliz Antropoloji Okulu
Sir James Frazer, E. B. Tylor ve Andrew Lang’ın da içinde bulunduğu ekol
'İngiliz antropoloji çığırı' olarak da adlandırılmaktadır.61. Tylor, kültürel evrimi üç
aşamalı olarak incelemektedir. Bunlar, avcı-toplayıcılık aşaması, avcı-toplayıcılıktan
bitki ve hayvan evcilleştirme açısından farklılaşan barbarlık aşaması ve yazının
icadıyla varılan uygarlık aşamasıdır. Alışkanlıklar, toplumlara, daha önceki
aşamalardan kalıntıların taşınıp gelmesine neden olabilir.
Tylor, canlıcılık (animizm) kuramını ortaya atmıştır. Bu kurama göre, her
dinin temelinde ruhsal ve tinsel varlıklara inanç bulunur. Ruh inancı ve din, akli
süreçlere dayanmaktadır. Akli süreçleri inceleyen Tylor, üç tür düşünce biçimini
birbirinden ayırt etmektedir: Büyüsel, dinsel ve bilimsel düşünce. Büyüsel düşünce,
tıpkı bilimsel düşünce gibi olgular arasındaki ilişkileri araştırma ve ortaya koymaya
dayanmaktadır. Ancak ondan farklı olarak yanlış bir nedensellik ilişkisi üzerine
kuruludur. Bu bakımdan, büyüsel düşünüş bir tür yanlış bilimdir62. Hem ruh inancı
hem de büyü, ilkel insanların bu düşünce tarzından doğmuştur.
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Tylor’a göre, ruh kavramının oluşmasında rüyalar etkilidir. İnsanların uyku
ve trans hallerini gözlemlemeleri sonucu yaptıkları çıkarsamalar, onlarda ruh fikrini
doğurmuştur. İlkel insanlar, uykularında gördükleri rüyalarda başka yerde
bulunmalarından yola çıkarak, insanın iki unsurdan oluştuğunu düşünmüşlerdir.
Ruhun insan öldükten sonra bedensiz kalacağı düşüncesi, sürekli ruhani varlıkların,
yani perilerin düşünsel dünyaya girmesine neden olmuştur. İşte tüm ruhani varlıklar
bu düşünceden türemiştir. İnsanlara iyilik ya da kötülük edebilmeleri ile zamanla
tanrısal nitelikler kazanmışlardır. Dinsel tapınma ve törenler ile adakların temelinde
ruhlarla mezarlar üzerinden iletişim kurma çabası vardır63. Tylor’a göre ilkel
insanlar, canlılar ile cansızlar arasında ayrım yapmayı bilmediklerinden, cansızların
da insanlardakine benzer, ikili bir varlığa sahip olduğunu, onların da ruhlarının
bulunduğunu düşünmüşlerdir. Bu da doğacılık (natüralizm) düşüncesinin doğmasıyla
sonuçlanmıştır64. Spencer Tylor’dan bu noktada ayrılmaktadır. Spencer’a göre
hayvanların canlıları cansızlardan ayırma yetisi vardır ve insanlar evrim çizgisinde
hayvanlardan daha ileri bir noktada olduklarından bu yetinin insanda olmaması
düşünülemez. Spencer’a göre, insanın, doğada insan dışındaki diğer şeylerde ruhun
var olduğunu düşünmesine neden olan şey dildeki belirsizliklerdir65. Sir James
Frazer’ın da büyü ve din üzerine görüşleri Tylor’ın görüşlerine benzemektedir.
Ancak Tylor, üç düşünce biçiminin her toplumda var olduğunu düşünürken, Frazer
her bir düşünce biçiminin belirli bir gelişmişlik evresine özgü olduğunu ileri
sürmektedir. Ona göre de büyü, zorunluluk ilişkilerini konu alması bakımından
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bilime benzemektedir; farkı ise işe yaramaz oluşudur. Din ise bu yönden bilim ve
büyüye tezatlık göstermektedir; zira dinsel düşünüşte insan, bilim ve büyüdekinden
farklı olarak, bir şeyin kendi arzuladığı yönde değişmesini sağlamak için, kendi
dışında ilahi bir varlıktan bunu talep etmek, ona yakarmak zorundadır.

1.2.4.2. Max Müller
'Doğa-Mitoloji' diye adlandırılan okul içinde sayılan Max Müller, Alman
romantik geleneğinden etkilenmiş, mitos ve din üzerine birçok incelemede
bulunmuştur66. Karşılaştırmalı mitoloji okulunun genel olarak görüşleri Max Müller
üzerinden ele alınabilir. Bu okulun mitleri açıklarken dayandığı varsayım, ilkel
insanların doğa olaylarına ilgi duymuş olması ve bunları açıklama çabası içerisinde
yapıcı rapsodiler tasarlamasıdır. Bu şekilde, kökenini farklı okulların görüşüne göre
şu veya bu doğa olayının oluşturduğu mitler, aslında ilkel insanın doğa olaylarına
duyduğu merak ile içine girdiği açıklama çabası sonucu ortaya çıkan masallardır67.
Öyleyse bu açıklama çabası nasıl olmuş da bu tür masallara yol açmıştır? Max
Müller, Hint-Avrupa halklarının dillerinin ortak kökenlerini incelemiş, bu halkların
birbirinden ayrılmadan önce kullandıkları dilin, doğa dininin kurulduğu evrede var
olduğunu ve ilkel dinin ortaya çıkmasında dilin etkili olduğunu ileri sürmüştür. Ona
göre bu dillerin kökeni olan dilde, ‘köksel türler’ denilen ve genel türleri, genel
kategorileri ifade eden sözcükler bulunur. Bu sözcüklere karşılık gelmek üzere,
insanın temel hareketlerine, eylemlerine işaret eden bir de eylem türleri vardır.
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Müller’e göre bu sözcükler anlam bakımından genellik ve çok anlamlılık arz
etmektedirler. İnsanlar bu sözcükleri, hem insan nitelik ve eylemlerini hem de diğer
canlıların ve cansız nesnelerin nitelik ve hareketlerini ifade etmede kullanmışlardır.
Doğa olayları ile insan eylemleri arasında dilsel dünyada kurulan benzetmeler,
sözcüklerin bu niteliği ve gücü nedeniyle zamanla gerçek sayılmaya başlamıştır,
çünkü sözü edilen dönemde insanları bu yanlışlıktan döndürecek bilimsel kültür
yoktur. Müller’e göre, ilk tinsel varlıklar, doğadaki cisimlerin, doğa olaylarının dilin
nitelikleri nedeniyle çarpıtılması sonucu kişileşmesinden doğmuştur. Mitler ise, bu
tinsel varlıkları açıklamak, onların birbirleriyle ilişkilerini ortaya koymak, bu dilsel
karışıklıkların ortaya çıkardığı cisimsiz varlıkların açıklamasını yapmak için
uydurulmuşlardır. Örneğin, doğada bulunan bir nesnenin birden çok adı var ise, bu
adların farklı kişileri ifade ettiği düşüncesinden yola çıkarak bu kişiler arasındaki
ilişkileri, akrabalıkları açıklamak için soy kütükleri, tarihler, masallar uydurulmuştur.
Öte yandan farklı nesneler için tek ad bulunmaktaysa, bu durumu açıklamak için
nesnelerin birbirine dönüşebildiği fikri ve bu fikri temellendiren masallar ortaya
atılmıştır. Müller’e göre mitoslarda yer alan tanrıların isimlerine bakıldığında,
bunların doğaya ait olgulardan türediği görülebilir. Din kaynağını duyusal
deneyimlerden almaktadır. Güneş, ay gibi doğal obje ve olaylar, tanrı fikrine giden
yolu açmışlardır. İşte Müller’e göre mitlerin ortaya çıkması bu şekilde olmuştur68
Müller’in dine yönelik açıklamasında, insanların psikolojik durumlarının
doğadan etkilenmesine dayanan psikolojik bir yaklaşım savunulmaktadır.69. Müller,
mitleri bir dil hastalığı olarak görmektedir. Ancak dikkati çeken, bu hastalığın
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iyileşmemesinin nedeninin bilimsel bir anlayışın yokluğudur. Mit adeta, dış
dünyadaki nesnelerin gerçek niteliklerinin kavranmasını engelleyen bir perde gibidir.
Görüldüğü üzere tarih yazımının ortaya çıkışında filozofların ve tarihçilerin
miti tarih karşısına konumlandırmak için izledikleri yol, 19. yüzyıl filoloji, din bilim
ve antropoloji çalışmalarının mite bakışını etkilemiştir. Dönemin mit kuramcıları
evrimci bir bakışla, mitlerin evrimin erken aşamalarının ürünü olduğu düşünmüş ve
doğal olaylara dönük bir açıklama girişimi olarak kabul etmiştir. Bunlar “diakronik
teoriler” olarak adlandırılabilir. Mitlere yöneltilen bu bakışın değişmesinde
antropolojinin katkısı büyüktür. Antropolojik çalışmalar ile

20. yüzyıl, mitlerin

evrensel bir karşılaştırma konusu haline geldiği ve evrimci bakışın sorgulandığı,
kısaca “senkronik teoriler”in hakim olduğu bir dönemdir. ‘Yapı’ ve ‘işlev’
kavramları ön plana çıkmış, 19. yüzyılın masa başı çalışmaları yerini ilk elden belge
toplamaya çalışan katılımcı çalışmalara bırakmıştır70. Aşağıda, bu yaklaşımlara
antropolojik perspektiften yapılan bazı öncü nitelikte eleştiriler ortaya konulacaktır.
Ardından 20. yüzyılın başlıca antropoloji okullarının mit yaklaşımları ele alınacaktır.

1.3. 20. YÜZYILDA MİTİ AÇIKLAMAYA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR VE
OKULLAR
1.3.1. 19. Yüzyıl Okullarının Eleştirisi
19. Yüzyılda evrimci perspektiften geliştirilen mit anlayışına erken
tarihlerden itibaren eleştiriler gelmiştir. Lucien Levy Bruhl’ün, 1910 tarihli eseri
70

Alan Dundes, “Introduction,” Sacred Narrative Readings in the Theory of
Myth, (ed.) Alan Dundes, London, University of California Press, t.y., s. 2-3.
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İlkeller Nasıl Düşünür?, Emile Durkheim’ın 1912 tarihli eseri Dinsel Yaşamın İlk
Biçimleri ile Ernst Cassirer’in 1923-1929 yılları arasında ortaya koyduğu Sembolik
Formlar Felsefesi yukarıda özetlenen mit anlayışına temelli itirazlar içermektedir.

1.3.1.1. Emile Durkheim
Doğacılık ve Cancılık Okullarının mite yönelik açıklamalarına getirilen en
önemli eleştirilerin kaynağı Emile Durkheim olarak kabul edilebilir. Durkheim,
öncelikle Müller’in yaptığı din-mitos ayrımını keyfi bulmaktadır. Durkheim’e göre,
dinsel törenler mitosun eyleme aktarılmış biçimidir ve eğer dinden akıl dışı kabul
edilen mit çıkarılacaksa, aynı akıl-dışılığı içeren dinsel törenlerin de çıkarılması
gerekir. Ancak bu durumda dinsel tapınmanın tüm akıl dışılığına rağmen
sürekliliği/varlığı sorunu çözülmemiş olmaktadır71.
Durkheim, hem doğacılığı hem de ruhçuluğu “dini bir yanılsamalı tasarımlar
dizgesi saymaktadır”72. Ona göre, dinin ve mitin amacı nesneler dünyasını uygun bir
biçimde açıklamak olsaydı, bu yanlışın nasıl olup da süregeldiği açıklanamazdı.

1.3.1.2. Ernst Cassirer
Büyüsel/mitik düşünce ile mitler arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunu
göstermek için Ernst Cassirer uygun bir örnektir. Cassirer mitik düşünce ile, mitosta
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Durkheim, a.g.e., s.123.
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kendisini açığa çıkaran ve büyüsel nitelikli olan düşünme biçimini kastetmektedir.
Mitler, mitik düşünmenin bir göstergesidir. Mitik, dinsel ve analitik düşünce,
düşünsel ilerlemenin aşamalarıdır. Bu düşünme biçimlerinin her biri kendine has
ilkelere ve nedensellik anlayışına sahiptir.
Mitik düşünmede genel bir nedensellik anlayışı vardır. Benzerlik anlayışı
analitik düşünüşün benzerlik anlayışından ayrılır. Analitik düşünüşte, simgeler, işaret
ettikleri nesne ile bir temsil ilişkisi içerisinde kavranırlar. Bu simgelerin nesneyi
temsil ettiği düşünülür. Oysa mitik düşünmede simgeler, işaret ettikleri nesne ile
bütünleşmiş olarak düşünülür. Simge onu temsil etmekle kalmaz; onun yerine geçer.
Düşüncenin bu özelliği, parça-bütün ilişkisinin kavranmasında da kendini
göstermektedir. Parça, bütünü temsil etmekle kalmaz, onun yerine de geçer.
Makrokozmos kendini oluşturan tüm parçalarda kendi küçük modelini mikrokozmos
olarak içerir. Bu ilkelere bağlı olarak, bir nesnenin ya da insanın bir parçasını ele
geçiren kişi, o kişiye/nesneye etki etme, ona hâkim olma şansına sahip olur. Örneğin
bir nesnenin/insanın ismini ele geçiren/öğrenen, o kişi üzerinde hâkimiyet kurma
olanağı kazanmış olur. Mitik dünyada şeyler ile anlamlar birbiriyle kaynaşmakta ve
birlik içinde karşımıza çıkmaktadır. Simgeler, analitik/bilimsel düşünüşte olduğu
gibi, yalnızca şeyleri temsil etmez, onların yerini alır. “Mitosun başlangıcı, özellikle
bütün büyüsel dünya kavrayışları işaretin nesnel gücü ve özüne tam olarak inanır”73.
Cassirer’e göre her düşünce biçimi, kendinden sonra gelen düşünce biçimine
yol açacak çelişkileri kendi içinde taşımaktadır. Dolayısıyla mitik düşünce,
bünyesinde dini düşünceyi doğuracak niteliklere sahiptir. Cassirer, düşüncedeki bu
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ilerlemeyi düşüncenin içsel dinamiklerine bağlı biçimde ortaya çıkan bir süreç olarak
görmüştür. Ancak bu, mitik düşüncenin yok olacağı anlamına gelmemektedir. Mitik
düşünce belirli koşulların ürünüdür, ancak bu koşulları ortadan kaldırma konusunda
sürekli bir mücadele ile mitik düşünceden uzaklaşılabilir74.
Mitik düşünce, dini bir dünya kavrayışına geçiş için gerekli olan değişimi
sağlayacak nitelikleri de içinde barındırmaktadır. Bu, zihinsel bir özgürleşme süreci
olarak kendini gösterir ve değişim, mitik düşüncenin kendi iç dinamiği sayesinde
gerçekleşir. İlk aşamada, dil bilicinin esası şeylerin kelimelerin içinde içerilmesidir.
Çocuklar ve ilkellerin bilincinde isimler ve şeylerin iç içe girme aşaması görülür.
Kelimelerin yalnızca birer işaret olarak görülmesi, sonradan ortaya çıkmıştır. İkinci
(dinsel) aşamada, simgeler dünyası, içkin bir hakikat ve geçerlilik kazanır. Simge
içinde bir özlülük barındırmaya başlar ve saf bir varlık kazanır. Kendi içinde
bütünleşmiş bir evren haline gelir. Bu sayede zihin de bu dünyayla özgür ilişkiye
geçme şansı bulur. Artık doğrudan etki ve var oluş dünyasıyla ilişki kurulmaz, bunun
yerine hakikat fikri öne çıkar. Böylece burada “sistematik bir silsile”den söz edilir75.

1.3.1.3. Lucien Levy-Bruhl
Levy-Bruhl, ilkel insanın deneyimlerinin tamamen mistik deneyim olduğunu,
bu özelliğiyle Batılı uygarlıklardan ayrıldığını ileri sürmektedir. Batı düşünüşünde
deneyim bilişsel bir gelişme göstermiştir ve amacı, insanın ilişkiye geçtiği nesnelere
ilişkin düşünce üretmektir. Buna karşın, ilkellerde deneyimin duygusal niteliği ön
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plandadır. Deneyimin amacı, insanları, “etraflarını çepeçevre sarmış olan ve
yaşamlarıyla sağlıklarını her an etkileyebilecek olan doğaüstü güçlerin varlığı ve
eylemlerinden haberdar etmek[tir]”76. İlkel insan, doğaüstüne ilişkin mistik deneyimi
doğadan ayrı görmemektedir.
Mistik deneyim, mitler ve törenlerde ifade edilen mitik dünyada
yaşanmaktadır. Bu mitik dünya uzak geçmişe aittir, fakat etkisini ve varlığını ilkel
insanın içinde yaşadığı dünyada sürekli göstermektedir. İlkel insan doğaya
baktığında, bizim gördüğümüzden çok farklı, mitik bir doğa görmekte ve
deneyimlemektedir. İlkel insan, yaşadığı mistik deneyime ve bu yolla bağlı olduğu
mitik dünyanın gerçekliğine inanmaktadır. Mistik deneyimin varlığının en önemli
kanıtı, ilkel insanda görülen duygusal dışavurumdur. İlkel insan, olağan dışı bir
durumla karşılaştığında Levy-Bruhl'ün tabiriyle “heyecanlanmakta, alt üst olmakta,
mahvolmakta, çok nadiren de şaşırmaktadır”77; bu durum, “(…) bir tür otomatik
denilebilecek duygusal reflekse neden olmaktadır”78. İlkelleri modernlerden ayıran,
inanç ile deneyim arasında bir sınırın olmamasıdır. Buna bağlı olarak ilkel insan,
büyüyü, bildiğimiz anlamdaki nedensellikle birlikte işleyen gündelik yaşamın parçası
olan bir güç olarak görmekte, özellikle kazalarda, bu durumu şans, ya da olasılıkla
değil büyünün varlığı ile açıklamaktadır.
İlkellerde simge, bizimkilerden farklı bir içeriğe sahiptir. Modern toplumlarda
simge, simgelenen şey ile simgeleyen arasında bir temsiliyet ilişkisinin varlığına
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işaret etmektedir. Bu temsiliyet ilişkisinin zihinsel olarak kurulduğu, ve simgeleyen
ile simgelenen arasında fiziksel bir nedenselliğin bulunmadığı düşünülmektedir.
Oysa ilkel insan için “pars pro toto” (bütünün yerine geçen parça) ilkesi egemendir.
Simge ile simgelenen aynı özden kabul edilmekte aralarında bir bütünleşme olduğu
hissedilmektedir. Simgenin, simgelenen şeyin tüm özelliklerini eksiksiz olarak içinde
taşıdığı düşünülmektedir. Dolayısıyla simge üzerindeki bir tasarrufun, simgelenen
şeyi de etkileyeceği kabul edilir79. Simge ile simgelenen özdeştir. Simgelerin bu
niteliği, mitlerin dile geldiği törenlerde de kendini göstermekte, ayrıca büyücülüğün
temelini oluşturmaktadır.
Levy-Bruhl'e göre mitler “gerçek öykülerdir”, mitik dünyada var olan çeşitli
olağanüstü durumlar (aynı anda iki yerde bulunabilme gibi) ilkel insan tarafından
mantıklı olup olmadığı sorgulanmaksızın gerçek kabul edilmektedir80. Bu yönüyle
mistik deneyim ve mitler birbirlerini beslemektedirler. Sonuçta Levy-Bruhl'un
çalışmasında mitler, mistik deneyim ve ilkel insanda görülen diğer inanışlar
(büyücülük, simgesel özdeşlik vs.) birbirinden ayrılmaz biçimde iç içe geçmiş
görülmektedir. Mitler ilkel düşünüşten ve mistik deneyimden ayrı düşünülemez.
Görüldüğü üzere Levy-Bruhl, mitin bilimle benzer süreçleri izleyen açıklama amaçlı
akıl yürütmelere dayandığını düşünen Tylor ve Frazer'ın aksine mitin bilimsel
düşünceye ters nitelikte olduğunu kabul etmektedir81.
Temsillerin, düşünüşün modern insanlarınkinden bu denli farklı olmasının
nedeni, olağanüstü/sıradışı durumun ilkel insanda çağrıştırdığı “mitler, efsaneler,
79
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masallar (...) kısaca gelenekler”dir82. Levy-Bruhl’e göre ilkel insanın dış dünyayı
algılama biçimi, sahip olduğu gerçeklik algısı ve algıda seçiciliği, ait olduğu
toplumun sahip olduğu ‘kolektif temsiller’ tarafından belirlenir. Kişi içine doğduğu
toplumun sahip olduğu toplumsal temsilleri alır ve bu temsiller etrafında düşünür.
Dolayısıyla kişinin algılarını belirleyen mistik deneyim hali, gücünü ve kaynağını
toplumdan almaktadır. Evans Pritchard’ın isabetle tespit etmiş olduğu gibi, Bruhl
ilkel aklın modern akla taban tabana zıt olarak gördüğü niteliklerini, Tylor ve
Frazer’dan çok farklı biçimde gerekçelendirmektedir. Tylor ve Frazer'a göre, büyü
düşüncesi ilkel insanın “yanlış” düşünmesinden kaynaklanmaktadır. Oysa Bruhl’e
göre büyü düşüncesinin kaynağı toplumsal temsillerdir. Sonuçta Frazer ve Tylor
meseleyi bireysel psikoloji üzerinden gerekçelendirirken, Bruhl sosyolojik bir
temellendirmede bulunmaktadır83.
Mistik deneyim konusunda Levy-Bruhl’e Evans-Pritchard tarafından
yöneltilen bazı eleştirilerin üzerinde durmak gerekmektedir. Evans-Pritchard, LevyBruhl’ün birbirine zıt niteliklerdeki iki aklı, ilkel ve modern insan kategorilerine
özgülemesinin kaba bir genelleme olduğunu savunmaktadır. Bu genelleme, modern
olarak adledilen toplumların içindeki coğrafi, ekonomik, sosyal, kültürel vb.
farklılıkları görmezden gelmektedir. Yine Pritchard'a göre, Levy-Bruhl’ün ilkel akla
özgü diye verdiği çarpıcı örneklerin çoğu yalnız ilkel toplumda görülmemektedir.
Evans-Pritchard bu iki düşünce biçimi arasında bir uçurum olmadığını, bu düşünce
biçimlerinin her iki tip toplumda da kendini gösterebildiğini savunmaktadır84.
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1.3.2. Mitleri Açıklamaya Yönelik Yaklaşımlar
20. yüzyılda senkronik teorilerin hakimiyetinin kurulması, mit alanında yanıtı
aranan temel soruların değişmesinde kendini göstermiştir. 19. yüzyılda mite ilişkin
temel mesele, 'köken', yani mitin nasıl ortaya çıktığıdır. Oysa 20. yüzyılla birlikte
mitlerin işlevi ve temasının ne olduğu soruları ön plana çıkmıştır. Bu sorulara aranan
yanıtlar da mit kuramının temelini aldığı, sosyoloji, antropoloji ve psikoloji
alanlarındaki yeni kuram ve okullar etrafında şekillenmiştir85. Aşağıda, 20. yüzyılda
ilkellere ve mitlere olan bakışı değiştiren okullar ele alınmakla birlikte, tezin kapsamı
göz önünde tutularak başlıklar sayıca ve içerik yönünden oldukça kısıtlı tutulmuştur.
Burada yalnızca, antropolojinin üzerinde yürüdüğü temel kuramsal hatlara
değinilecek olup, ele alınacak okullara ilişkin olarak tezde daha sonra kullanılacak
kuramlar ve isimler üzerinde durulacaktır. Öte yandan özellikle ileriki bölümlerde
simgeciliğin ele alınması sırasında, bu kavrama yüklenecek anlamın netleştirilmesi
için, psikolojik yaklaşımlara kısaca değinilmesi de gerekli görülmüştür.

1.3.2.1. İşlevselcilik
İşlevselcilik, kültürel kurumların ve eylemlerin biyolojik ya da kültürel bir
ihtiyacın doyurulmasına dönük olduğunu öne sürer86. Buna bağlı olarak işlevselci
okulun önemli temsilcilerinden Bronislaw Malinowski ve işlevselcilere göre mitler,
içinde bulundukları toplumsal dizge içinde toplumsal ihtiyaçlara karşılık verecek
85
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biçimde var olmaktadırlar. Mitler anlamsız ve saçma değildir; anlattıkları şeyler
toplumdaki diğer tüm kurumlarla ilişki içinde ve onları tamamlayacak biçimde
işlevsellik taşımaktadır. Bu bağlamda Malinowski, Tylor’un ilkel insanı bir filozof
olarak düşünmesini eleştirmiştir. Çünkü Malinowski’ye göre mitlerde yer alan
sözcükler, soyut kavramları açık/anlaşılır kılmaya yarayan ‘simgeler’ değillerdir.
Söylenen sözcük anlamını somut gerçeklik içinde bulur87. Ortada bir tür alegori
yoktur. İlkel insanın dünyasında şeyleri, evreni, doğayı vs. açıklama arzusunun
yerinin abartıldığını düşünmektedir. Malinowski, ilkel insanların doğa olaylarının
nedenleri üzerine uzun ve ciddi bir düşünce faaliyetine girmesinin toplumsal
yaşamlarının pratik ve yaşamsal faaliyet yönünün ağırlığı nedeniyle mümkün
olmadığını ileri sürmektedir. Ona göre mitler böylesi bir açıklama ihtiyacından değil,
kültürel ihtiyaçlardan doğmuştur ve varlığını kültürel ihtiyaçlara yanıt veren, canlı
bir güç olmasına borçludur88. Mitleri “kültürel bir güç” olarak da tanımlamıştır89.
Ona göre din, açıklamaya dönük bir tür ‘sahte bilim’ değil, her şeyden önce belirli
ihtiyaçlara dönük olarak düzenlenmiş “etkin bir örgütlü çaba”dır90. Bu çaba pratik,
toplumsal, dinsel, ahlaki ihtiyaçları gidermeye dönüktür.
Malinowski, inançları düzenleme, ahlakı koruma, ritüelin sürekliliğini devam
ettirme ve insanlara uygulanabilir, pratik kurallar sunmayı mitin bu kapsamdaki
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işlevleri arasında saymıştır. Bu bakımdan büyü de, belirsizliğin arttığı durumlarda
uygulamaya sokulmakta, insanın teknik gücünün ve öngörüsünün yetersiz kaldığı
doğum ve ölüm gibi olaylar ile riskli işlerde başarısızlığa dönük korku ve endişe gibi
duygular karşısında psikolojik olarak olumlu etkide bulunmaktadır. Örneğin savaş
büyüsü savaşçılara cesaret verir;

bir büyücü-doktorun kötü niyetli büyülerle

mücadele ettiği düşüncesi hastaların hastalıklarına daha iyi direnmelerini sağlar91.
Kökene ilişkin olan mitler varoluşu açıklar. Malinowski, “tarih öncesi geçmiş
ile, her insanın bugünkü yaşamı arasında mitolojik bir yakınlaşma”dan söz
etmektedir92. Elbette mitlerin

anlattıkları

geçmişi

olduğu

gibi

yansıtmaz.

Malinowski’ye göre bu mitler, geçmişi belli yönde çarpıtarak, aksi taktirde ortaya
çıkacak çelişkileri gizlemeye yarar. Ölüme ilişkin mitlerin ise, “belirsiz ama güçlü
bir korkuyu ev yaşamının günlük gerçekliğinin sınırları içine alma ödevi vardır”93.
Malinowski’ye göre, ilkel ya da modern her toplum, üzerinde örgütlendiği
toprak parçası üzerindeki haklarını temellendirmek ister. Bu temellendirme,
“mitolojik ve dinsel ve aynı zamanda kesinlikle hukuksal savlarla” gerçekleştirilir94
Mitler burada karşımıza, işlevi topluluğun üzerinde bulunduğu topraklar üzerindeki
varlığını temellendirmek olan ve hak-yetki ilişkisini ortaya koyan anlatılar olarak
çıkmaktadır. Mitler bu açıdan hukuksaldır ve bir tür ‘sözleşme miti’ olarak
değerlendirilebilir.

91

A.g.e., s. 176-177.

92

A.g.e., s. 128.

93

A.g.e., s. 139.

94

Malinowski, a.g.e., 1990, s. 146.

54

Malinowski’nin işlevselciliği pek çok yönden eleştirilmiştir. Büyünün ve
mitin işlevle açıklanmasının yeterli olup olmadığı üzerine yapılan eleştiriler tez
açısından önemlidir Tambiah, Malinowski’nin büyünün teknik olarak geçersiz olsa
da pragmatik bir değerinin olduğunu kabul etmesinin, onun Tylor ve Frazer
çizgisinden

fazla

uzaklaştığı

anlamına

gelmeyeceğine

işaret

etmektedir.

Malinowski’nin farkı, vurguyu büyünün işlevsel yönüne yapmış olmasıdır, oysa
eksik bilim değerlendirmesinin yarattığı sorunlar devam etmektedir95.

1.3.2.2. Yapısalcılık
Yapısalcılar (ve yapısal-işlevselciler) işlevselcilerden farklı olarak, mitlerin
içinde var oldukları yapılara yoğunlaşmışlardır. Mitlerin anlamı ancak yapıda ortaya
çıkar ve bütün mitler evrensel yapısal özellikler göstermektedir. Yapısalcılığın miti
ele alma biçimi, bu yaklaşımın kurucusu ve genel bir mit kuramının sahibi olan LeviStrauss üzerinden incelenecektir.
Levi-Strauss, mitlerin kendisinde bulunan bir çelişkiden söz ederek mitin
açıklanmasına dönük çabaların hep aynı noktada tıkandığı ifade etmektedir. Mitler
ilk bakışta tamamen akıldışı görünmektedir. Mitlerde her şey mümkündür; mantıksal
bağlantılar zayıftır ve mitler kişide tamamen bir serbestlik varmış izlenimi
uyandırmaktadır. Buna rağmen dünyanın birbirinden çok farklı ve birbirine uzak
yerlerinde birbirine çok benzeyen mitler bulunmaktadır. Bunun nedeni, hepsinin
insan zihninin evrensel yapısını ve çalışma mantığını yansıtıyor oluşudur. Tüm mitler
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belirli bir yapı üzerine kuruludur. Tarihsel süreçte çeşitlenseler de temeldeki yapıları
benzerlik göstermektedir. Yapıyı ortaya çıkarabilmek için mitler, mitem denilen ve
mitleri oluşturan yapı birimlerine ayrılmalı ve bu birimlerin birbirleri ile olan
ilişkileri ortaya konmalıdır. Bu yapıldığında yapının temelde ikilikler (binary)
sistemi üzerine kurulu olduğu görülür. Tüm mitoslar tarihsellikten bağımsız olarak
belirli bir mantığa göre işlemektedir.
Levi-Strauss’ün yapısalcılığı, Sassure’ün dilbilim alanına getirdiği yenilikle
yakından ilişkilidir. Antik çağ filozofları, kelimelerin anlamlarının kelimeleri
oluşturan sesler ile ilişkili olduğunu düşünmüşlerdir. Oysa karşılaştıkları bir sorun
vardır: Bir dilde belirli anlamlarla ilişkilendirilen bir ses, bir başka dilde bambaşka
anlamlara sahip kelimelere dâhil olmaktadır. Bu sorun ancak, kelimelerin
anlamlarının onları oluşturan seslerin kendileriyle değil, birbirleriyle kurdukları ilişki
ve sıra ile ilişkilendirilmeleri gerektiğinin Sassure tarafından ortaya çıkarılmasıyla
çözülecektir. Levi-Strauss dile bakışta ortaya çıkan bu yeniliği mit alanına taşımıştır:
Tıpkı dildeki gibi, mitte de anlam, miti oluşturan unsurların kendilerine değil, bu
unsurların birbirleriyle ilişki kurma biçimlerine bağlı olarak ortaya çıkar. Öyleyse,
miti oluşturan ve tıpkı dilde seslerin kelimeleri oluşturması gibi, mitte anlatıyı
oluşturan bu ‘unsur’lar nelerdir? Levi-Strauss, mitin dil ile birçok ortak yönünün
olduğunu, her şeyden önce mitlerin diller yoluyla ve dil içinde ifade edildiklerini
ortaya koymaktadır. Ancak tüm benzerliklere rağmen dil ve mit birbirine eş değildir.
Tıpkı fenomenlerin, morfemlerin ve semantemlerin birbirlerinden türemeleri gibi,
mitler de bunlardan daha karmaşık, üst katmanda bulunan unsurların bir araya
gelmesinden oluşur. Levi-Strauss bunlara “gross constituent unit” adını vermektedir.
Bu birimler, cümle düzeyinde bulunurlar. Levi-Strauss bu birimleri tespit etmenin
yolunun, miti, mümkün olan en kısa cümlelere ayırıp bunları hikâyeyi açan
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numaralara karşılık gelecek şekilde dizin kartlarına yazmaktan geçtiğini ileri
sürmektedir96.
Levi-Strauss'un yaklaşımının bu tez açısından en önemli yönlerinden biri,
mitlerin çeşitliliği sorununa verdiği yanıttır. Mitlerin olağanca çeşitliliğine rağmen
alt parçalarının birbiriyle kurduğu ilişkinin açığa çıkardığı anlam aynıdır. Dolayısıyla
çeşitlilik görünüştedir.

Şiir çevrildiğinde mutlaka çarpıtılır, anlam değişikliğine

uğrar. Oysa mitin en kötü çevirisinde bile anlam korunur. Levi-Strauss'un bu mit
kavrayışı, bir mitin ‘Orijinal/ilk hali hangisidir?’, ‘Hangi versiyonu daha eskidir?’,
‘Mit bu topluma nereden gelmiştir?’ gibi soruları mitin anlamını çözmek bakımından
gereksiz kılmaktadır97.
Levi-Strauss, Sassure’ün kuramından iki kavramı devşirmektedir: langue (dil)
ve parole (söz). Bu kavramlar, dilin iki yönüne, iki özelliğine tekabül etmektedirler.
Bunlardan biri, belirli bir anda var olan ve geri döndürülebilir bir duruma işaret
ederken, diğeri zamandan bağımsız olarak var olan bir yapıya işaret eder. Langue,
tarihten bağımsız olarak tespit edebildiğimiz bir yapıdır; parole ise, yapının belirli bir
tarihsel anda karşılaştığımız durumudur. Bir dilde her ikisi de mevcuttur: Aşkın bir
yapı ve tarihin belirli anında var olan versiyonu. Levi-Strauss, bu ikili yapının
mitlerde de bulunduğunu ileri sürmektedir. Mitte de geri döndürülebilir olan ve geri
döndürülemez olan iki yön vardır. Mitler, hem uzak bir geçmişi konu almakta, hem
de bugünü ve yarını etkileyen, zaman-üstü bir olaydan söz etmektedirler. Bir yönüyle
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mitik olay, tarihin çok uzak bir anında cereyan etmiş ve bitmiştir; öte yandan bu
olay, adeta tarihe damga vurmuştur. Onu şekillendirmiş ve anlamlı kılmıştır. Mitin
konu edindiği olayın bu ikili yönü, langue-parole ikiliğine tekabül etmektedir.
Levi-Strauss, mitin ‘yaban aklın’ ürünü olduğunu ve tarihin ‘evcilleşmiş
aklın’ ürünü olduğunu söylemektedir. Yaban düşünce, somutu soyuta bağlayan
sınıflandırıcı bir yönelim içermektedir. Bu yönelim sistemli ve iç tutarlılık sahibidir.
Bu sınıflama, yukarı, genele doğru gittikçe temel zıtlıklara ulaşmaktadır98.Yaban
aklın olağandışı görünmesi, hem birleştirici hem de çözümleyici bir işlev
üstlenmesinden gelmektedir. Bu düşüncenin çözümleyiciliği ve sınıflandırmacı
niteliği, yabanılların uygarlardan düşünüş bakımından özsel bir farklılık taşımadığını
göstermektedir99. Levi-Strauss, ilkeli bu açıdan yaptakçı (bricolage)100 olarak
tanımlamaktadır. Bir mühendisin işini yaparken kavramları kullanmasından farklı
olarak bir ilkel yaptakçı olarak, işini içinde bulunduğu maddi yaşam koşulları gereği
göstergeler aracılığıyla yapmaktadır. Bu göstergeler imge ile kavram arasında yer
almaktadırlar. Levi-Strauss için “Göstergeyle kavramı karşıtlaştıran özellik (...)
kavramın gerçek karşısında tümüyle saydam kalmak istemesi, göstergenin ise bu
gerçeğe belirli bir insan derinliğinin karışmasını hoş görmesi, hatta bunu
istemesidir”101. Levi-Strauss, yaban düşüncenin bilimsel düşünceyle ilişkisini
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mühendis ile yaptakçı arasındaki ilişkiyle benzer görmektedir. Mitik düşüncenin
unsurları, “aynı biçimde kavramlar ve algılanan nesneler arasında yer alır”. Bunlar da
göstergedir.

Mitik düşünce, yaptakçılıkta olana benzer bir biçimde yapılaşmış

kümeler kullanarak anlatıyı inşa etmek yerine “olay kalıntıları, olay kırıntıları”
kullanarak yapılaşmış kümeler geliştirmektedir102. Oysa bilim, olay-yapı ayrımı yani
olumsallık-zorunluluk ayrımı üzerine kuruludur.
İki düşünce biçimi arasındaki farkı ortaya koymasına rağmen, Levi-Strauss
ilkel/teolojik düşüncenin fetişçi/çoktanrıcı evreye özgü olduğu yönündeki Comteçu
düşünceye katılmamaktadır. Ona göre, günümüzde de başta özellikle sanat olmak
üzere, toplumsal yaşamda bu düşünce kendini gösterebilmektedir103. Ayrıca langueparole ikiliği üzerinden günümüzde bu yapının siyasette de var olduğunu, siyasal
aktörlerin tarih algılarının bu mitik yapıyı içerdiğini ileri sürmektedir. Levi-Strauss
benzer bir şekilde din ile büyücülük arasında evrimsel bir ilişki olduğunu
reddetmektedir. “Dinin doğa yasalarının insansallaştırılması, büyününse insan
eylemlerini doğallaştırması” olduğunu iddia etmektedir. Ona göre bu, aynı tip
düşünme biçiminin, olgular arasında aynı tip ilişki kurma biçiminin iki farklı
boyutudur104.
Levi-Strauss dinin, özellikle de ilkellerin dinlerinin bilimsel olarak
açıklanmaya çalışılmasında niçin başarısız kalındığının iki önemli nedeni olduğunu
ileri sürmektedir. Mitosu açıklamaya dönük bazı girişimlerin, mitosu kolektif bir
sanrı, toplumsal duyguların edebi bir ifadesi ya da doğa olaylarının bir tür açıklaması
102
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olduğunu ileri sürmesi karşısında Levi-Strauss, bu açıklamanın geçerli olması
halinde, ilkellerin neden yapmayı hâlihazırda bildikleri türden bilimsel bir
açıklamada bulunmak yerine böyle bir ifade yolu seçtiklerinin yanıtı olmadığını
söylemektedir. Başarısızlığın ikinci nedeni ise, mitoslara yönelik açıklamaların
psikolojik yönelimli olmasına ilişkindir. Tylor ve Frazer gibi, psikoloji disipliniyle
arasındaki bağları koparmamış olanlar, ilkellerin dinlerini açıklama girişimlerinde
psikolojiyi bir destek unsur olarak kullanmışlardır. Bir mitosun anlattığı, var olan
toplumsal durumla örtüşürse, mitosun bu durumu yansıttığı; mitos ile toplumsal
durum çelişmekteyse, mitosun toplumun bastırılmış kolektif duygularını ifade ettiği
ileri sürülebilmektedir. Bu durum, Levi-Strauss’a göre, psikolojik açıklamaların çok
“yavan” kaldığını göstermektedir105.

Levi-Strauss’un

kuramına

yöneltilen

eleştirilerin

bir

kısmı,

onun

yapısalcılığının indirgemeci olduğunu iddia etmektedir. Edmund Leach, zihni
tamamen ‘binaries’ üzerinden kavramanın sorunlarına dikkati çekmektedir. Bazı
düşünsel süreçler dijital bilgisayarlarınkiyle benzerlik taşısa da insan zihninin
evrensel olarak ve birebir böyle çalıştığını iddia etmek, fazlasıyla basitleştiricidir.
Terminolojinin ödünç alındığı bilgisayar dünyasında işlemler ikili sisteme göre
yapılırken, beynimizin sahip olduğu mekanizmada aynı anda yüzün üstünde bağlantı
kurulmaktadır106.

Mary Douglas ise, yapıyı ortaya çıkarmanın yapının içerdiği

anlamı ortaya çıkarmaya yetmeyeceğini söylemektedir. Douglas’a göre, örneğin bir
şiirdeki uyak durumunun a-b-b-a olması onun anlamı hakkında bize fikir
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vermemekte; buna benzer olarak bir mitin biçimsel yapısını ortaya koymak da onu
yorumlamak için yeterli veriyi sağlamamaktadır107.
Yapılan bu eleştirilerin temas ettiği alan psikolojidir. Nur Yalman, LeviStrauss’un çalışmalarında psikolojik öğelerin durumunun belirsizliğine işaret
etmektedir. Ona göre, Levi-Strauss’un yapıtlarında, mitlerin yapısının toplumda ne
ölçüde bilinçli bir şekilde taşındığı konusu çözüme kavuşmamıştır. Mitin yapısı
kendisini, farkındalığın söz konusu olduğu bir düzeyde mi göstermektedir, yoksa
Jungcu bir ‘kolektif bilinçaltı’nın varlığından mı söz edilmektedir, bunun yanıtı
verilmemektedir108.
Yapısalcılığın tarihsel olanı dışlaması ve sistem üzerine yoğunlaşması bir
diğer eleştiri konusudur. Yapısalcılığın Sassurecü kuramın sınırlılıklarını devraldığı;
bu kapsamda tarih ile arasına mesafe koyduğu; eylemin, olayın, ve benzerlerinin
yapısalcı çalışmalara ancak sistemin devamlılığına hizmet ettiği sürece dahil edildiği
belirtilmiştir109. Ancak bu durumu aşmaya dönük çabalar da bulunmaktadır. Edmund
Leach, Malinowski’nin mit anlayışına genel hatlarıyla katılmakla birlikte mit ile
ritüelin işlevi sosyal uyum, harmoni ve birliktelik sağlamaya dönük olduğu
yönündeki

Malinowskici

yorumu

reddetmektedir.

Mitlerin

ve

ritüellerin

içerdiği/ifade ettiği çatışmalar son kertede denge ve eşitlik içermektedir.
Malinowskici okul, kültürü tüm unsurlarıyla uyumlu bir bütün, bir sistem olarak
görmekte, bu bağlamda, kültürü ve sistemi temsil eden tek bir mit olduğunu
107

Mary Douglas, “The Meaning of Myth,” a.g.e., s. 64.

108

Nur Yalman, “The Raw: the Cooked :: Nature : Culture,” a.g.e., s. 86.

109

Marshall Sahlins, Historical Metaphors and Mythical Realities, USA, The
University of Michigan Press, 2010, s. 6.

61

düşünmektedir. Oysa Leach’e göre bu yaklaşım yetersizdir çünkü sosyal yapının
kararsız olduğu durumlarda bu durumun nasıl olup da kültür içinde temsil edildiği
sorusu

yanıtsız

kalmaktadır.

Mitler

anlatıcının,

miti

sahiplenen

kesimin

kimliğini/statüsünü onaylar. Bu durumun doğal sonucu olarak, mit bir statüyü
onaylarken diğer potansiyelleri reddeder. Leach, Kachin topluluklarını incelediği
yapıtında110, tüm Kachinlerin onaylayacağı tek bir mit versiyonu olmadığını
göstermiştir. Soy çizgilerine ilişkin mitler farklı kabilelerde farklı şekillerde, o
kabilelerin konumlarını haklılaştıracak değişikliklerle anlatılmaktadır. Dolayısıyla
mitler çeşitlilik gösterdiği gibi kendi içinde de birçok çelişki barındırabilmektedir.
Leach, bu mitlerin geçmişte yaşanmış, tarihsel olaylar dizisi ya da o topluma ilişkin
kurallar sistemi olarak değil, hak ve statüleri vurgulayan fikirler/değerler sistemi
olarak görülmesi gerektiğini söylemektedir111. Leach’e göre, mit ve ritüel
bölünmeye/parçalanmaya da hizmet edebilir. Sosyal yapı kararsızsa bu da mitlerde
temsil edilir112.
Leach,

ritüeli

ve

miti

bir

simgeler

sisteminin

unsurları

olarak

değerlendirmektedir. Antropologun görevi, incelediği toplumun simgeler dizgesini
kendi diline yaklaşık olarak tercüme etmektir. Yaptığı çeviri sonucu elde ettiği şey
teknik terimler, kavramlar ve benzeri unsurlardan oluşan bir başka simgeler dizgesidir.
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Bu iki simgeler dizgesinin ortak yönü aynı yapıya sahip olmalarıdır113. Leach, simgeler
ve yorumlama üzerine yaptığı vurguyla yorumsamacılığa yaklaşmıştır.

1.3.2.3. Yorumsamacılık
1960-70’lerden itibaren önem kazanan kültürel görecelik/yorumsamacılık
yaklaşımının temel temsilcileri arasında Victor Turner, David Schneider, Mary
Douglas, Marshall Sahlins ve Clifford Geertz sayılabilir. Yorumsamacılıkta kültürün
özerkliği vurgulanır. Kültür bir anlam ya da simgeler sistemi olarak kabul edilir. Bu
açıdan simgeler yorumsamacı çalışmalarda ön plandadır ve semiyolojiden destek
alınmaktadır114. Yorumsamacılığın ilkel-modern ikiliğine ve mite ilişkin görüşleri,
bu akımın temsilcilerinden Clifford Geertz üzerinden ele alınacaktır.
Clifford Geertz’e göre, hem yapısalcılığın hem de işlevselciliğin sorunlu
yönü, değişimi açıklamadaki yetersizlikleridir. Bu sıkıntıyı aşmanın yolu ise,
toplumsal hafızada mitlerin tekrar ve tekrar bir araya getiriliş biçimleri üzerine kafa
yormak ve bu keyfiyeti çözümlemektir. Bu yapıldığında tarihin nasıl mitleştiği de
ortaya konmuş olacaktır.
Yorumsamacılara göre, miti açıklamaya yönelik her girişimin kendisi bir
metin oluşturma çabası olarak, açıklamaya girişenin kültürel dünyası, dili vb.
sınırlılıklara tabidir. Antropoloğun mitleri yorumlarken yapacağı da eninde sonunda
durduğu öznel noktadan bir hikaye inşa etmektir. Dolayısıyla, bir mitosun evrensel
113
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bir tercümesi mümkün değildir. Dahası, genel bir mit kuramına ulaşmak da mümkün
değildir, bu yönde yapılacak her tür girişim başarısız olacaktır. Clifford Geertz bu
konuyu özlü bir biçimde ele almaktadır115. Geertz’e göre, beşeri bilimler alanının fen
bilimlerinin kullandığı metodolojik araçları ve büyük kuramlara varma amaçlarını
taklit etme çabaları başarısızlığa uğramıştır. Tüm üyeleri gibi antropologların da
yapması gereken, değerlendirmeden ve kuramsallaştırmadan ziyade betimleme
yapmaktır. Geertz yaklaşımını “yoğun betimleme” olarak tanımlamaktadır.
Hermeneutik bir bakışla, kültürel edimlerin birer metin olarak okunması gerektiğini
ileri sürmektedir. Antropolojinin ürettiği betimlemeler de bir kurgu ve metin olma
niteliği

taşıdığından,

“etnografi

ile

kültürel

olay

arasındaki

ilişki

bir

‘metinlerarasılığa’ dönüşmekte[dir]”116.

1.3.2.4. Psikolojik Yaklaşım
Sosyolojik ve antropolojik yaklaşımlarda, mitlerin birey üzerindeki etkisi,
ilkel insanın mitlere inanışının nedenleri ve sonuçları çoğu zaman psikolojik
temellendirmelere konu olmuştur. Örneğin Durkheim ve sonraları Leach gibi
yapısalcı/işlevselciler ile Malinowski gibi işlevselciler yukarıda da değinildiği üzere,
mitleri bir yönüyle, toplumsal düzenin sürdürülmesinde temelde psikolojik nitelikli
olan

ihtiyaç

ve

gerilimlere

toplumsal

düzeyde

çözümler

geliştiren

mekanizmalar/kurumlar/araçlar olarak incelemişlerdir. Bu nedenle bu tür açıklama
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girişimlerini, psikolojik temelli kuramlardan özellikle Freud ve Jung’un kuramlarıyla
karşılaştırmak, benzerlik ve farklarını ortaya koymak bir gerekliliktir.
Sigmund Freud, ilkel toplumlarda büyücülüğün ve dinin psikanalitik
yöntemle açıklamasını yapmaktadır. Ona göre, ilkel toplumlarda görülen dini
davranışlar, nevrotik hastalıklarla büyük benzerlik taşımaktadır. Din olgusu, işte bu
benzerlikten faydalanarak aydınlatılabilir.
Freud’a göre ilkel toplumları incelemek, çağdaş toplumlar hakkında da bilgi
edinmemizi sağlar; çünkü insanlık ilerlemektedir ve tüm toplumların içinden geçmek
zorunda oldukları evreler vardır. Öyleyse ilkellerin incelenmesi, geçmişimize ışık
tutar. Burada evrimci bir perspektifin etkisi kendisini göstermektedir.
Freud’un incelemesinde merkeze aldığı iki temel kavram, kitaba adını veren
totem ve tabu kavramlarıdır. Freud totemi şöyle tanımlamaktadır: “Genellikle, bu,
tehlikesiz ya da tehlikeli ve korkulan bir hayvan, daha seyrek olarak da bir bitki ya
da doğa gücü (yağmur, su) olup, grubun bütünüyle özel bir ilişki içinde bulunur”117 .
Totem, klanın koruyucusu ve atasıdır; aynı toteme bağlı olan insanlar birbirleriyle
cinsel ilişkiye girememektedir. Ayrıca totemin temsil ettiği şeyi yeme ya da
dokunma yasağı gibi yasaklar da totem olgusunu tamamlar. Totemin en önemli ve
Freud’a göre belki de tek işlevi, getirdiği ağır cinsel yasaklar ve kurallardır. Aynı
toteme bağlı olanlar arası cinsel ilişkinin yasaklanması, bugün anladığımız anlamda
ensest yasağını da içerebilen, geniş anlamda bir ensest yasağıdır. Totemle ilgili
yasakların çiğnenmesi ağır yaptırımlara bağlanmıştır. Böylesi çok katı yasakların
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nedeni “ilkellerin ‘insanı günaha iten nefsin baştan çıkarmaları’na belki de bizden
daha fazla maruz kalmaları[dır]"118.
Freud tabuyu, “ensest korkusu”yla açıklamaktadır. Tabu, ilkellerin ensest
ediminde bulunmalarını yasaklamak için vardır ve tıpkı çocuklukta görülen ensest
korkusu gibi nedensiz ve kendisinden başka herhangi bir dayanağı ve açıklaması
olmayan bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Bu korkuyu besleyen tabu, “ ‘ensest’
isteklerinin tehlikesini sezen ilkellerin bu isteklere karşı en şiddetli savunma
yollarıyla kendilerini koruduklarını” göstermektedir.
Tabu sözcüğünün günümüzde tam karşılığı yoktur; eski Roma dilinde
‘sacer’e tekabül etmektedir. Kelime, hem ‘kirli’ye hem de ‘kutsal’a gönderme yapar
ve bu iki zıt kavramı bünyesinde barındırır. “Sözcük anlamıyla tabu dendiği zaman
bir de olağanüstü kutsal, aynı zamanda da tehlikeli, kirli ve gizemli olan her şey
anlaşılır”. Tabu olan şeye ilişkin çok çeşitli yasaklar söz konusudur. Bu yasakların
çiğnenmesi korkunç kabul edilmektedir. Freud öncelikle tabuya ilişkin W. Wundt’un
açıklamalarını ele alır. Buna göre totemciliğin temelinde şeytanlara karşı duyulan
korku yatmaktadır. Tabu, bu korkuların nesnelleşmiş halidir. Zamanla şeytan
inancından ayrılmış ve bağımsız bir korku ve nefret nesnesi haline gelmiştir. Freud,
Wundt’un bu tarihsel yaklaşımını yeterli görmemektedir; zira “ne korkuyu ne de
şeytanı psikolojide daha öteye götürülemez olgular olarak kabul etmeye olanak
yoktur” . Freud en ‘temelde’ yatan neden ile ilgilenmektedir.
Freud’a göre bu temel neden, ‘zorlanma nevrozluları’ denilen hastalar ile
ilkellerin karşılaştırılması ile ortaya çıkarılabilir. Ortak noktaları çoktur. Öncelikle
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zorlama nevrozlularında görülen yasaklamalar tabudaki gibi nedensiz görünmektedir.
Ayrıca her ikisinde de dokunma korkusu ön plana çıkmaktadır. Yine her ikisinde de
yasağın çiğnenmesinin gerçek bir cezaya bağlanmasının önemi yoktur; hem nevroz
hastası hem de ilkel insan, yasağı çiğnemesiyle başına kötü bir şey geleceğine derin
bir inanç duymaktadır. Her iki durumda da tabu veya yasaklı nesnede yasak, başka
şeylere temas ya da diğer dolaylı yollarla bulaşma eğilimindedir. Bu bulaşma
sonucunda ‘kirlenen’ şeyin bir arınma/temizlenme ritüeline dâhil edilmesi
gerekmektedir.
Çeşitli tabu türleri üzerinden örnekler ele alan Freud, tabunun, ilkel insanın
birtakım yasaklar ile temel dürtülerinin baskılanması sürecinde işleyen bir
mekanizmaya ilişkin olduğunu göstermektedir. Özellikle ölüm ve cinsellik gibi iki
temel olguya ilişkin getirilen temel yasaklar, ilkel insanın bu yasaklar karşısında ikili
bir ruh haline girmesine yol açmaktadır. İlkel, konulan yasak ile yasaklanan şeye
karşı dürtülerini bastırmakta, ancak bu dürtüleri yok edememektedir. Söz konusu
dürtüleri yön değiştirmek suretiyle başka bir nesneye yönlendirmekte, adeta o
nesneyi ikame etmektedir. Tabu, bir tür bastırma mekanizmasıdır ve ortaya çıkan
gerilimin kontrollü bir şekilde emilmesini sağlamaktadır.
Freud, mitleri, id, ego ve süperego arasındaki ilişkileri farklı yollarla yansıtan
ve tercüme edilmesi/yorumlanması gereken, ilkel insanın gördüğü bir düş gibi ele
almaktadır. Hastaların çocukluk deneyimlerini çarpıtarak anlatmasına benzer bir
biçimde, mitler de ilkel insanın çarpıtılmış anlatısıdır. Bastırılmış olanın tersine
çevrilmiş simgesel bir ifadesini içermektedir. Örneğin, Freud’a göre, Prometheus
mitinde Prometheus’un ateşi içi boş bir sopada saklayarak çalması ve tanrıları
kandırması aslında tanrılarla temsil edilen sınırsız arzuların (id) söndürülmek yerine
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başka yere yöneltilmesini ve bu sayede bastırılmasını ifade etmektedir. Ancak bunu
yaparken simgeleri tersine çevirmekte, çarpıtmaktadır. Örneğin içi boş meşale bir
penis simgesiyken ve idrar yoluyla ateşi söndürme aracıyken, mitte tam tersine ateşi
saklama aracı olarak çıkmaktadır. Tanrılar için ensestin tabu olmaması ve onlar için
bir ayrıcalık olarak kalması, tanrıların süperegonun temsilcisi olduğunu gösterirken,
mitteki

anlatımda

tanrılar

tam

tersine

içgüdülerin/idin

temsilcisi

olarak

sunulmaktadır. Freud’a göre, Zeus’un cezası olarak bir kartalın Prometheus’un her
seferinde yeniden biten ciğerini yemesi “libidinal arzuların doyma yoluyla
söndürüldükten sonra canlanmasını” anlatmaktadır119. İnsanlık için gerekli ve yararlı
olan bu yasağın cezalandırılmasını ise suçluluk duygusuyla ilişkilendirmektedir120.
Carl Gustav Jung, ‘kolektif bilinçdışı’nın varlığını savunmuştur. Kolektif
bilinçdışı, kişisel bilinçdışından daha derindedir ve kalıtımsaldır. İnsanlığın geçmiş
tecrübelerinin ve zihinsel faaliyetlerinin uzantısı olup, kişinin kendi deneyimleri
yoluyla bilince çıkabilirler. İçgüdüler, kolektif bilinçdışının bir ürünüdür ve onun
varlığının göstergesidir.
‘Arketip’ler ise içgüdüler dışında kolektif bilinçdışının bir diğer unsurudur.
Arketipler, toplumsal düzeyde yaygın olarak görülen tipik imgelerdir. Jung, insanların
kendileri görmemiş ve tecrübe etmemiş oldukları bazı imgeleri yani “arketip imajları”,
rüyalarında gördüklerini söylemektedir. Bu imgeler simgesel olup mitolojik varlıklar,
hayvan ve bitkiler ya da geometrik şekiller biçiminde olabilir. Yine bazı duygular,
doğum, ölüm ergenliğe geçiş gibi evrelerde toplumda yaygın olarak tipik biçimlerde
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kendini göstermektedir. Bu tipik görüntüler ve duygular, kolektif bilinçdışının bir
parçası olup insanlığı uzun geçmişinden kalan bir mirastır121.
Mitler tüm toplumlarda yaygın olarak var olagelmiştir. Jung’a göre mitler
dünyanın yaratılışı, gök cisimleri, doğa olayları ve benzerini konu edinebilir; bu
haliyle bilincin bir ürünü gibi görünmektedir. Ancak aynı zamanda kolektif
bilinçdışının bir ifadesidir. İnsanlığın ortak zihinsel dünyası, deneyimleri, sorunları
çözme biçimleri arketipler olarak mitler içinde ifade edilmiştir122.
Görüldüğü üzere, hem Freud hem de Jung, mitlerdeki simgeleri incelemiştir.
Bu simgeler, bilinçli bir şekilde mitlere yerleştirilmemiş olup, anlamları da tek tek
kişiler

tarafından

bilinmeyebilir.

Mitlerin

lafzının

arkasında

gizli,

ancak

çözümlemeyle ortaya çıkabilecek başka anlamlar vardır ve bu anlamlar toplumların
ortak zihinsel dünyasını bize yansıtmaktadır.

1.3.3. Mitlerin Diğer Anlatı Türlerinden Ayrılması
Mitlerin nasıl tanımlanacağı konusu, araştırmacının kullandığı kuramsal
çerçeveye bağlı olduğu kadar, mitlerin bir toplumdaki diğer anlatı türleriyle
arasındaki sınırın nasıl çizildiği ile de ilintilidir. Bir toplumda var olan anlatıların
sınıflandırılması

iki

türlü

olabilir.

Bunlardan

biri,

o

toplumun

dışından

gerçekleştirilen bir gözlem neticesinde yapılan sınıflandırmadır ve bilim adamlarının
yaptıkları sınıflandırmalar bu kapsama girer. Diğeri ise, o toplumun üyelerinin kendi
121
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yaptıkları sınıflandırmadır. Bunlara sırasıyla

“analitik kategoriler” ve “yerli

kategoriler” de denebilir123. Bu iki sınıflandırma çakışabilir ya da çakışmayabilir.
Sözlü anlatılar ile ilgili olarak çoğu toplumda yaygın olarak gerçekleştirilen
sınıflandırmaya göre anlatılar gerçeği ifade eden anlatılar ve kurgusal/uydurma
anlatılar olarak ikiye ayrılır. Bazı toplumlarda gerçek anlatılar, mitler ve efsaneler
olarak iki ayrı grup olarak ele alınabilir ve bir kısım toplumda mitler – efsaneler –
halk öyküleri biçiminde üçlü bir ayrım vardır. Örneğin Cherokeeler, kozmogoni,
yıldızların yaradılışı ve ölümün kökeni gibi kozmogoni mitlerini içeren kutsal
nitelikli mitler ile kutsallık niteliği taşımayan (örneğin hayvanların ilgi çeken
yönlerini açıklayan) öyküleri birbirinden ayırmaktadırlar124. Gözlemlenen bazı
toplumlarda gerçek-uydurma çizgisi üzerinden daha geniş bir sınıflandırma
yapılabilmektedir. Aralarında, artık toplumun geniş kesiminin inanmadığı ancak
halen gerçek olduğuna inanların olduğu, dolayısıyla tamamen kurgusal/uydurma
denemeyecek bir kategori olan yarı hayalet öyküsü- yarı mit kategorisinin (inonbwebwenato) de bulunduğu Marshall Adaları ve Mikronesya'da var olan beşli
sınıflandırma buna örnek verilebilir. Diğer yerli kategorilerden, geleneksel tarihleri,
soy ağaçları çeşitli türlerin kökenlerini açıklayan hikayeleri içeren “Bwebwenato”,
bir tür mit – efsane kategorisidir. “Edao hikayeleri” (Bwebwenato Edao) bir
zamanlar adada yaşadığına inanılan bir hilebaz/üçkağıtçı olan Edao ile ilgili birtakım
nükteli ve olağanüstü hikayeler içeren efsaneler grubudur. “Modern mitler”
(Bwebwenato i mol) grubu ise iyi bilinen/ünlü kişiler hakkındaki nükteli hikayeleri
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içermektedir. Bunlar günümüzün doğru/gerçek hikayeleri olup halk tarafından diğer
tür anlatılarla birlikte sınıflandırılmazlar125.
Analitik kategoriler incelendiğinde yerli kategorilerde görülen ikili ya da üçlü
sınıflamanın etnolog, filolog ve antropologlarca da genelde benimsendiği
görülmektedir126 Mitleri ayırt etmede kullanılan ölçütler, konuya ya da işleve ilişkin
olabilmektedir. Konuya ilişkin ölçütlerin başında, anlatılan öykünün kahramanlarının
insan mı yoksa tanrısal varlıklar mı olduğu, doğaüstü güçlere sahip olup olmadığı
gelmektedir. Antropolojik ve folklorist çalışmalara bakıldığında yapılan en yaygın
sınıflandırmanın, William Bascom’un yaptığı gibi anlatıları üçe ayırmak olduğu
görülmektedir: mit, efsane ve halk öyküleri.
Frazer'a göre mitler, insan yaşamı ya da dışsal doğaya ilişkin fenomenlerin
hatalı açıklamalarıdır. Mitlerin ortaya çıkma sebepleri, insanların içgüdüsel
meraklarının yanı sıra insan aklının bilimsel düşünceden uzak cahillikleridir. Aslında
temel dürtü meraktır; yani fenomenlerin ortaya çıkma nedenlerini bilmeye dönük
dürtüdür. Frazer'a göre efsane, gerçek olduğu söylenen insanların gerçek yerlerde
yaşadıkları olayları ve bu insanları anlatan, kuşaktan kuşağa aktarılan yazılı ya da
sözlü geleneklerdir. Gerçeklik payı içerebilirler ve içerdikleri ölçüde tarihe
yaklaşırlar. Halk öyküleri ise, ilk anlatanının belli olmadığı ve kuşaktan kuşağa
aktarılan, tamamen uydurma olan ve güncel şeyleri açıklamaya dönük anlatılardır.
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Amaçları daha çok insanları eğlendirmektir. Frazer'a göre bu üç tip anlatı sırasıyla
bilimin, tarihin ve romansın, ham, işlenmemiş hallerini oluştururlar127.
Bethe de, mit, efsane ve halk öyküsünün Alman kültüründeki karşılıkları olan
“mythus” “sage” ve “marchen”i birbirinden ayırırken, bunların ilkel felsefe, ilkel
tarih ve şiir yazma sanatına denk düştüklerini ifade ederken, Frazer ile aynı noktadan
hareket etmektedir128 Kutsallık, mitin diğer halk öykülerinden ayrılmasında
kullanılacak ölçüt olarak görülmüştür. Buna göre mit, dünyanın ve insanların
günümüzdeki durumuna nasıl geldiklerini açıklayan kutsal bir anlatıdır. “Kutsal”
oluşu, miti halk hikâyeleri gibi seküler ve kurgusal diğer anlatılardan ayırır129.
Raffaele Pettazoni'ye göre, doğru/hakiki anlatılar olarak mitleri diğer
anlatılardan ayıran özelliği kutsallıklarıdır. Mitler, içinde bulundukları toplumdaki
kutsal güçleri düzenledikleri ölçüde bu hakikat statüsünü korumaktadırlar. Mitlerin
doğrulukları mantıksal düzlemden ya da tarihsel oluşlarından değil içinde
bulundukları büyüsel düzenden kaynaklanır. Mitler dile getirildiğinde belirli bir etki
yaratır. Örneğin

Merkez-Doğu Hindistan’da

yaşamış

olan Chota Nagpur

Kolarianlarında görüldüğü gibi, ava çıkılmadan önce avın başarısını attırmak için
avlanmaya ilişkin anlatılar dile getirilmektedir130. Öte yandan dinleyiciler üzerinde
olumsuz, uğursuz etkilerinin bertaraf edilmesi için belirli ritüeller gerekli olabilir.
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Arizona'da yaşamış olan Yavapai kabilesinde anlatılagelen ve bir tanrının ölümünü
konu alan mitin anlatılmasının ardından dinleyicilerin arınma ritüelini icra etmesi
buna örnektir131. Mit olmaksızın devam edemeyecek olan bu dünya (düzen) ile mitin
varlığı birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu dünyanın yok olması/ değişmesi halinde mit
de hakikat olarak varlığını sürdüremez. Yanlış hale gelir. Dolayısıyla bir mitin
üzerinden doğruluğunu kanıtladığı toplumsal yapı ya da yapılar ortadan kalktığında
mit de bir hakikat olarak varlığını yitirir. Bir tür kalıntı olarak, eğlence veya öğretici
amaçlarla anlatılmaya devam eder132.
G. S. Kirk, mitleri, efsaneleri ve halk öykülerini birbirinden ayırmada kutsalın
ve tanrısal varlıkların yetersiz olduğuna dikkati çekmektedir. Ona göre, bu üç türü
birbirinden ayırt etmek kolay değildir ve genel olarak kabul edilen ölçütler
kullanıldığında birçok örnek net olarak sınıflandırılamamaktadır. Kirk, halk
öykülerini, ait oldukları toplumun tipinden ve kültürün düzeyinden bağımsız olarak
tanımlamaktadır. Ona göre, halk öyküleri kesin bir biçimi olmaya geleneksel
öykülerdir. Doğaüstü unsurlar ikincil bir rol oynar. Doğrudan ciddi konularla
ilgilenmez; daha çok basit gündelik durumlara işaret eder, gündelik korku ve istekleri
dile getirir. Ritüel, halk öykülerinin uygulaması değildir. Bazen bir dizi halk öyküsü
efsanevi bir karakter etrafında kümelenebilir.
Kirk, mitleri tanımlarken öncelikle mitlerde yer alan doğaüstü olaylar ile halk
öykülerinde yer alan doğaüstü olayları birbirinden ayırmaktadır. Her iki türde de
doğaüstü olaylar yer almakla birlikte arkasında yatan mantığın işleyişi bakımından
fark vardır. Halk öykülerinde doğaüstü olaylar arasındaki nedensellik, beklenir
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niteliktedir. Bize akıl dışı görünse de öyküde üstü kapalı varsayımlar, olaylar
arasındaki ilişkiyi olağan kılmaktadır. Oysa mitlerde, doğaüstü olay beklenmedik,
çarpıcı bir değişikliğe yol açmakta, olağan akışa tamamen aykırı bir nitelik
göstermektedir. Mitler ‘ciddidir’; Kirk’ün burada kast ettiği, mitlerin toplumsal
hakları ve kurumları saptaması ve meşrulaştırması, sorunlara işaret etmesidir. Mitleri
halk öykülerinden ayıran bir diğer özellik, tarihsel bir zamanda değil, ölçülmesi
mümkün olmayan bir zamanda, ‘başlangıçta’ geçmesidir. Bu açıdan belirsiz de olsa,
belirli bir döneme işaret eden “bir zamanlar” gibi ifadeler ise, bu kapsamın dışında
olup tarihsel kabul edilebilir133.
Joy Franklin Barton, mitleri diğer anlatılardan iki ölçüte göre ayırt
etmektedir. Mitler, doğruluğuna itimat edilen anlatılardır. İkinci olarak, kültüre ve
var olan dünya görüşüne bir çerçeve sağlamak ya da bu çerçeveyi desteklemek işlevi
görür134.
Gomme, halk öyküleri ile mitleri birbirinden ayırırken, mitlerin kutsal ve
gerçekliğine inanılan anlatılar olmasından, halk öykülerinin ise kutsallık ve inanırlık
içermemesinden hareket etmektedir. Mitler, ona göre, doğal olayları, insanın
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kökenine ilişkin şeyleri ya da bunların süregelen etkilerini açıklar ve insan
düşüncesinin ilkel evrelerine aittir135.
Lauri Honko, “Miti Tanımlama Sorunu” adlı makalesinde, demitolojizasyon
diye tanımladığı ve üç türü olan bir süreçten söz etmektedir. Bunlardan ilki
“terminolojik demitolojizasyon”dur. Bu kavram, “mit” kelimesinin kendisinin
kullanımdan kalkmasını, engellenmesini, ancak mitin konusunu oluşturan anlatıların
varlığını sürdürmesini ifade eder. İkinci tip demitolojizasyon total ve telafi edici
mitolojizasyondur. Bununla Honko, mitlerin ortadan kalkmasıyla doğan boşluğun
yerini, bilime duyulan inancın aldığını, kendini bilimsel olarak sunanın bu anlamda
mitlerden farkı olmadığını ifade eden yaklaşımı kastetmektedir. Üçüncü tip ise, kısmi
ve yorumlayıcı demitolojizasyon olarak adlandırılmaktadır. Bu yaklaşımda mitler,
yorumlanması ve altında yatan derin hakikatin çıkarılması gereken simgeler ya da
temsillerdir. Yorumlayıcı, miti dile getiren dinin mit hakkındaki açıklamalarına bağlı
kalmamalı, bunu yeterli görmemeli ve kendi yorumlarıyla mitin ardında yatan ve
mitin asıl anlatmak istediği şeyi bulup çıkarmalıdır136.
Honko'ya göre mitin dört unsuru vardır: biçim, içerik, işlev ve bağlam.
Biçimsel olarak mit, kutsal kökenlere ilişkin olan sözlü bir anlatıdır. Ancak dans,
drama, gibi hareketler ve ikon, resim gibi görsel yollarla da ifade edilebilir. İçerik
yönünden bakıldığında mitler zamanın başlangıcında yer alan kesin ve yaratıcı
olayları konu almaktadır. Bu nedenle kozmogenik nitelik göstermeleri doğaldır.
Honko, mitleri üç alt grupta incelemektedir: takvim mitleri, geçiş mitleri ve kriz
135

A.g.e., s. 27'den George Laurence Gomme, “Folklore as an Historical Science,”
s. 149.
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Lauri Honko, “The Problem of Defining Myth”, a.g.e., ss. 41-44.
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mitleri. Mitler, model ya da örnek olarak işlev görürler. Mitin bağlamı ise normal
durumlarda ritüeldir. Ritüeller başlangıç zamanına ait olan miti bugüne taşır137.
Malinowski

Trobriand’da

yaptığı

araştırmalarda,

buradaki

anlatıları

sınıflandırırken temel olarak işlevlerini dikkate almıştır. Ancak bunun yanı sıra iki
ölçüte daha dikkat etmiştir. Bu ölçütler; anlatının yer ve zaman bakımından herhangi
bir kısıtlamaya tabi olup olmadığı ve toplum tarafından gerçek olarak kabul edilip
edilmediğidir. Dolayısıyla Malinowski, incelediği toplumun ‘yerli kategorilerini’
dikkate alan bir sınıflandırma yapmıştır.
Malinowski anlatıları üç grupta ele almıştır. İlk grup olan öyküler, anlatma
tekniği, kullanılan jest ve mimikler bakımından diğer anlatılardan ayrılmakta ve bazı
alt türleri içinde barındırmaktadır. Bunlardan halk masalları (kukwannebu), ancak
yılın belli zamanlarında ya da günün belli saatlerinde anlatılabilmektedir. Bir başka
öykü türünde ise, anlatılanın gerçek olduğuna inanılır. Tarihsel efsane biçimini de
alabilen bu öyküleri daha çok yaşlılar anlatmaktadır. Kendilerinin ya da
tanıdıklarının yapmış oldukları seyahatlerde gördükleri şeyler, eskiden yaşanmış
olaylar

bu

grupta

değerlendirilmektedir.

İşlevleri

çoğunlukla

dinleyicileri

eğlendirmektir. Bununla birlikte, halk masalları da toplumsal ilişkinin kurulmasına
yardımcı olmaktadır.
İkinci grup masallardır. Masallardan bir kısmında anlatıcı, olaya tanıktır ve
olay yerel niteliktedir; bir diğer kısım ise efsane niteliğindedir. Üçüncü bir kısımda
ise ağızdan ağza yayılan ve ülke çapında dolaşan anlatılar yer almaktadır. Bunların
hepsinin ortak özelliği gerçek kabul edilmeleridir ve aynı adla adlandırılmaktadırlar
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(libwogwo). Anlatımda zaman kısıtlaması yoktur. Konuları itibariyle ilgili oldukları
bireylerin, soyların ya da kabilelerin itibarını arttırma işlevine sahiptirler.
Üçüncü grup ise mitlerden oluşmaktadır. Yerli halk tarafından ‘liliu’ olarak
adlandırılan bu gruptaki anlatılar halk tarafından gerçek olarak kabul edilmenin yanı
sıra kutsal ve saygın olarak da görülmektedir. Mitler kutsallığın, ahlakın, bir toplumsal
kuralın ve benzerinin haklılığının gösterilmesi istendiğinde dile getirilmektedir. Mitler
de kendi içinde alt türlere ayrılmıştır: Kökene ilişkin mitler, ölüm ve yaşam döneminin
yeniden başlaması üzerine mitler ve büyüye ilişkin mitler138.
G. S. Kirk, özellikle yerli halkların kendi yaptıkları sınıflandırmaların net
olmaktan

uzak

ve

kafa

karıştırıcı

olabileceğini

belirtmektedir.

Örneğin

Malinowski’nin sınıflandırılmasını ele alan Kirk’e göre ‘libwogwo’, yaşlıların
anlattığı öyküler ve gezginlerin anlattıkları öyküleri ayırmada belirsiz bir
durumdadır139.
Konuya işlevsel yönden yaklaşan bir diğer antropolog Leach, efsaneler ile
mitler arasında yapılan klasik ayrımın inceme yaptığı Kachin toplumuna uygun
olmadığını ileri sürmektedir. Bu ayrıma göre mitler, tanrı ve yarı tanrıları konu
edinip çok uzak bir geçmişe ilişkindir; oysa efsaneler yakın geçmişe ilişkin olup
konu edindiği karakterler insandır. Leach, her iki tür hikâyenin de aynı işleve sahip
olduğunu yani belirli bir durumu haklılaştırmak için kullanıldığını göstermiştir. Buna
bağlı olarak her iki tür hikâye de aynı biçimde çeşitlilik sergilemektedir.
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Malinowski, a.g.e., 1999, ss. 116-150.
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Kirk, a.g.e., s. 31-32.
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Anlatıcısının haklılaştırmak istediği durumun farklılığına bağlı olarak hikayeler
çeşitli yönlerden farklılaşmaktadır.
Doğru/gerçek olarak kabul edilen mit-efsanelerin genellikle belirli kurallara
bağlı olarak ve ritüeller eşliğinde seslendirildikleri görülmektedir. Örneğin bazı
toplumlarda mitler ancak gün ışığında dile getirilebilir. Bazıları seslendirilirken
dinleyiciler

için

kısıtlamalar

söz

konusudur.

Örneğin

Hawaiililerde

mit

seslendirilirken konuşmacının önünde durulmalıdır140. Bazı mitler ise ritüeller
eşliğinde seslendirilir. Örneğin Filipinler'de yaşayan İfuago kabilesinde durum
böyledir141. Oysa halk öyküleri her koşulda söylenebilir.
Lowie, uydurma olan ile doğru olanı birbirinden ayırırken, kurgusallığı
objektif bir kavram olarak kabul etmiştir. Dolayısıyla incelediği Crowlar ile ilgili
olarak bu toplumlarda kurgusal olan ile gerçek olanı birbirinden ayırmanın
imkânsızlığından söz etmiştir142.
Miti öyküden/halk masalından ve efsaneden ayırt etmek için kullanılan
ölçütler incelendiğinde bunların üç grup altında toplanabileceği görülür. İlk grup
kıstas, kutsala, tanrısal ve ruhsal varlıklara yer vermek gibi genel olarak konusunda
doğaüstü bir niteliğin olup olmamasıdır. İkinci grupta zamansal nitelikler vardır.
Anlatının konu edindiği geçmişin çok uzak, başlangıca ilişkin ya da ölçülebilir bir
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Bascom, a.g.m., (ed.) Dundes, a.g.e., s. 17'den Martha Beckwith, “Hawaiian
Mythology,” New Haven, 1940, s.1.
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A.g.e., s. 21'den Roy Franklin Barton,

“The Mythology of the Ifugaos,”
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geçmişte olup olmadığı gibi ölçütler bu gruba girer. Üçüncü grup ise anlatının
toplumda karşıladığı ihtiyacı, işlevini, yerini ve benzeri ölçütleri kapsamaktadır. Miti
diğer anlatılardan ayırmak için genel anlamda mitin bağlamı ve işlevi gibi
özelliklerine bakma önerileri bu grup içindedir. Bir diğer grup olarak mitin ritüel ile
ilişkisini ön plana çıkaran ölçütler gösterilebilir ancak bu grup üçüncü grupla sıkı
ilişki içerisindedir. Bu bağlamda mitin dile getirildiği ritüellerin toplumda icra edilip
edilmediği de ön plana çıkmaktadır. Bu aynı zamanda mitin dillendirildiği toplumda
yaşayan, etkin bir güç olup olmadığı ya da hakikat olarak kabul edilip edilmediğine
ilişkindir ki bu husus da üçüncü grupla ilişkilidir.
Yukarıdaki örneklerde yer alan işlevselcilik, yapısalcılık ve kültürel görecelik
yaklaşımları, senkronik yaklaşımlar olarak tarihten çok yapıyı ön plana
çıkarmışlardır. Zamansal boyutu geri planda tutarak verili bir anda var olan
sistemlerin incelenmesini öne çıkarmışlardır. Bu bakımdan modern toplumlardaki
mitleşmeyi anlayabilmek için gerekli kuramsal zemini hazırlamışlardır.
Öte yandan antropolojinin ilkel modern ikiliğinin özsellik ve etnosentrik
nitelik taşıyan temellerini yıkması karşısında tarih yazımında ‘mit’, gündelik dilde
olduğu gibi yalan/hurafe/uydurma anlamında kullanılmaya devam etmiştir. Tarih,
‘doğru’/‘gerçek’ anlatı olarak kodlanırken, kendinden 'Tarih' olarak söz edilen
anlatıların doğru olup olmaması, gerçeği ifade edip etmemesi, bilimsel uğraş alanına
ait görülmektedir. Oysa ‘Tarih’ nitelendirmesi günümüz toplumlarında aynı zamanda
bir ‘yerli kategori’dir. Bu durum, modern toplumlarda var olan/dolaşımda olan
anlatıların analitik biçimde kategorize edilmesini güçleştirmektedir. Günümüz tarih
yazımında mitin normatif kullanımı nedeniyle analitik ve yerli kategorilerin iç içe
geçmesi,

mitos – logos ikiliğinin izlerini görmeyi engellemektedir. Sıradaki
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bölümde mitos-logos ikiliğinin günümüzde yarattığı etki ve bu etkinin mit-tarih
ilişkisini kavramada ortaya çıkardığı güçlükler gösterilmeye çalışılacaktır. Yukarıda
belirtilen ölçütlerden hangisi ya da hangilerinin mit-tarih ilişkisinde kullanışlı
olduğunun belirlenebilmesi ise, uygun yaklaşımın ortaya çıkarılmasından sonra
mümkün olacaktır.
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İKİNCİ BÖLÜM
TARİHÇİ VE ‘TARİHİN ÇARPITILMASI’

Bu bölümde, kökenlerini 19. yüzyıldan alan mit-tarih ve mitos-logos
ikiliklerinin günümüz tarih yazımındaki izleri takip edilecektir. Bu izlerin yalnızca
etimolojik bir kalıntı olmadığı, topluma ve akılcılık ile siyaset arasındaki ilişkiye
yönelik olarak, eski anlayışın bazı varsayımlarının üstü kapalı biçimde devraldığının
işareti olduğu gösterilmeye çalışılacaktır.
Tarih yazımında 19. yüzyıl sonrasında kapsam, metodoloji ve epistemoloji
temelinde önemli tartışmalar ve değişimler yaşanmıştır. Tarihi genel olarak siyasal
tarih olarak gören ve ilerlemeci bir anlayışa sahip olan 19. yüzyıl tarih yazımı bu
haliyle büyük ölçüde ortadan kalkmış ya da ana akım olmaktan çıkmıştır. Sözü
edilen izlerin varlığını tespit etmek için öncelikle tarih yazımındaki yeniliklerin neler
olduğunun ortaya konulması gerekmektedir.

2.1. 20. YÜZYIL TARİH YAZIMINDA ORTAYA ÇIKAN YENİLİKLER
Tarih yazımında 20. yüzyılda kendini gösteren gelişmeleri ele alırken 19.
yüzyıl tarih yazımının niteliklerini daha ayrıntılı olarak belirtmek ve aradaki
karşıtlıkları vurgulamak açıklayıcı olacaktır. Bu karşıtlık öncelikle kendisini bilgi
kuramında göstermektedir. Tarihsel bilginin niteliği açısından Munslow üç farklı
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yaklaşımı birbirinden ayırt etmektedir: Yeniden kurmacılık, kurmacılık ve
yapısökümcülük. Yeniden kurmacılık, tarih yazımında geleneksel çizginin devamı
olup, ampirizme ve nesnelliğe bağlıdır. Birincil kaynaklardan elde edilen tarihsel
olguların nesnel, tarafsız, önyargısız ve benzeri biçimde yorumlanmasıyla geçmişten
türetilmiş ve onu yansıtan bir tarih bilgisi üretilebileceğini savunmaktadır. Yani
tarihsel hakikatin parçası olan olgular ile onları bir araya getirerek 'konuşturan'
tarihçinin anlatısı arasında bir tekabüliyet vardır. Tarih, bir açıklama değil, aktarma
aracıdır. Bu yaklaşımın temsilcisi satılabilecek G. R. Elton,

tarihte göreliliği

yansızlık ve nesnelliğe aykırı olduğu için reddeder. Ona göre ideolojiler ve tarihsel
araştırmaya zemin olarak kullanılmak istenen öncül teoriler, tarih biliminin
düşmanıdır ve geçmişin bağımsız ve hakikate uygun olarak ortaya konması çabasına
zarar verir; bu nedenle tarih bilimi ideolojilerden ve diğer öncüllerden (kuram,
çerçeve vs.) arındırılmalıdır143.
Kurmacılık, yeniden-kurmacılıktan türemiş olup, tarih araştırmasında genel
kuralların çıkarsanmasına olanak sağlayacak açıklayıcı genel çerçevelerin kullanılması
yanlısıdır. Bu açıdan tarihi, tekrarlanamaz biricik olayların ardı ardına sıralandığı bir
şey olarak görmeyi reddetmekte ve genel yasaların ve yapıların varlığına dikkat
çekmektedirler. Yeniden-kurmacılıktan farklı olarak, tarih yazımında tarihçinin
belirleyici konumunu kabul eder ve yansızlık iddialarını reddeder. Öte yandan bu
akımla birlikte olguların tarafsızlığı ve kendiliğinden var olduğu düşüncesi de eleştiri
konusu olmuştur. Geleneksel tarihçilerin iddia ettiğinin aksine, yorumun olgulardan
hareketle yapıldığı gibi, olguların da belirli yorumlar ve ön kabuller etrafında
oluşturulduğu, olguların tarihçiye kendisini sunmadığı, olguların sınırları, içeriği ve
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seçiminin büyük ölçüde tarihçiye bağlı olduğu ileri sürülmüştür. Bu yaklaşım ilk
olarak, Annales dergisi çevresi ile Frederick Jackson Turner ve James Harvey
Robinson gibi Amerikalı tarihçilerin temsil ettiği Yeni Tarih hareketinde, daha
sonraları ise E. P. Thompson örneğinde olduğu gibi kültürel Marksizm içinde
görülmüştür. Bunlardan Annales ekolü daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
1929’ta kurulan Annales dergisinin kurucuları Lucien Febvre ve Marc
Bloch'tur. Dergi etrafında ortaya çıkan hareketin merkezinde Fernand Braudel,
Georges Duby, Jacques Le Goff ve Emmanuel Le Roy Ladurie vardır. Burke'e göre,
olaylardan oluşan tarihin yerine sorun odaklı ve analitik bir tarihin geçirilmek
istenmesi, siyaseti odak noktası olmaktan çıkararak insan faaliyetlerinin bütününün
dikkate alma ihtiyacı ve bu iki amacı gerçekleştirmek için diğer disiplinlerden
yararlanmaya yönelmek hareketi doğuran etmenlerdir144. Hareketi üç evreye ayıran
Burke'e göre ilk evre 1920-1945 yılları arasını kapsayan, Annales'in, geleneksel tarih
anlayışına karşı küçük ve etkili bir hareket olarak geliştiği dönemdir.

Fernand

Braudel'in etkisi altındaki İkinci Dünya Savaşı sonrası ikinci döneminde ise, artık bir
okul haline gelen Annales, tarih disiplininde metot ve kavramlarıyla hakim konuma
yükselmiştir. Hareketin 1968 yılı civarında başlayan üçüncü evresinde ise, hareketin
genişlemesi ve büyümesi nedeniyle harekette parçalanmalar görülmüştür. Son
dönemde sosyo-kültürel tarih ve anlatı ön plana çıkarılmıştır145. 1970’li ve 80’li
yıllar, ‘yeni tarih' denilen bu akımın gelişiminde yoğunluğun yaşandığı bir dönem
olmuştur. Annales okulunun üçüncü döneminde hareket artık yalnızca Fransa'yla
sınırlı değildir ve önceki dönemlerden farklı olarak hareketin birden fazla merkezi
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vardır. Tarih yazımında meydana gelen yenilikler, dünyanın çeşitli yerlerinde aynı
zamanlarda ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak inceleme konuları da çeşitlenmiştir.
Yeni

tarih

akımının

getirdiği

yenilikler

Peter

Burke’ün

çalışmasından146

yararlanılarak kısaca ele alınacaktır.
Geleneksel tarih yazımında tarih, konusu itibariyle siyasi tarih olarak
karşımıza çıkmakta, siyaset ise devlet eksenli kavranmaktadır. Yeni tarih yazımında
ise her şeyin tarihi olabilir. Feminist tarih, bilim tarihi, kültür tarihi bunlara örnektir.
Bu dönemde, kültürel alana duyulan ilgi artmış ve ekonomiyi geri planda bırakmıştır.
Burke bu değişimi "mahzenden tavan arasına çıkmak" olarak ifade etmektedir147. Bu
değişim aynı zamanda önceki kuşakta yoğunlukla ele alınan nicel yöntemlerin geri
planda kalmasına neden olmuştur. Gündelik yaşam, çocuklar (Philippe Aries),
zihniyetler tarihsel araştırmanın ilgi odağına dahil olan konulara örnek verilebilir.
Psikoloji (Emmanuel Le Roy Ladurie) ve simgesel antropoloji gibi disiplin ve alt
disiplinlerden de bu dönemde çokça destek alınmıştır. Kültürel göreceliği temel alır
ve bu anlayışın felsefi temeli, gerçekliğin toplumsal ve kültürel bir inşa olduğu
fikridir. Buradan yola çıkan yeni tarih, geleneksel tarihin mutlak olarak objektif olma
iddiasını gerçek dışı kabul etmektedir.
Geleneksel tarih akımında olaylar merkeze alınmaktadır; oysa yeni tarih ile
birlikte yapıların analizi ön plana çıkmıştır. Bu farklılık tarihin yapıcısı kimdir
sorusunun yanıtını da etkilemiştir. Geleneksel tarih ‘yukarıdan tarih’tir, yaptıkları
146
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büyük işler ile büyük adamlar bu sorunun yanıtını oluşturmuştur. Tarihçi bu biricik
olayı gerçekleştiren kişinin amacının ne olduğunu araştırmaktadır. Yeni tarih ise
‘aşağıdan tarih’tir. Toplumsal ve siyasal değişimde sıradan insanların oynadıkları rol
esas alınmaktadır. Dolayısıyla bireysel eylemleri ortaya çıkaran toplumsal bağlam,
kitlesel hareketler tarihin konusu haline gelmektedir.
Bu durum tarihin dayandığı geçerli kanıtların niteliğine iki bakımdan etki
etmiştir. Geleneksel tarih yazımı için tarih, dokümanlara dayanmaktadır. Resmi
kayıtlar, arşivler vb. muteber kabul edilmektedir. Bu yaklaşımda, tarih yazılılık ile
ilişkilendirildiğinden, diğer kanıtları dışlar; sözlü/yazısız kanıtlar ‘tarih dışı’ olarak
kabul edilerek dikkate alınmamaktadır. Geleneksel tarih, belleğe sırtını dönmüştür.
Çünkü bellek her zaman yanılmaya, çarpıtmaya müsaittir. Güvenilir olan arşivdir.
Oysa yeni tarihte böyle bir kısıtlama yoktur. Yeni tarih bir yandan tarihin öznesi
olarak kabul ettiği toplumun, kitlelerin davranışlarını ölçebilmek için niceliksel
ölçme tekniklerinden yararlanmakta ve bu bağlamda istatistik, iktisat gibi sayısal
nitelikli disiplinlerden yardım almaktadır. Öte yandan devlet kayıtlarının geçerliliği
birincil olma niteliğini kaybetmiştir. Yeni tarih, toplumsal belleğe, tanıklıklara itibar
etmektedir.
Bu gelişmelerin sonucu olarak tarihçilerin mesleki niteliklerinde de
farklılaşma yaşanmıştır. Geleneksel tarih profesyonellerin alanı olagelmiş, meslekten
tarihçi olmayanlar için kapalı kalmıştır. Şimdiyse farklı alanların tarihleri söz konusu
olduğunda meslekten tarihçiler değil, o alanların uzmanları, kendi alanlarının tarihini
yazmaya girişmektedir.
Tarih yazımında son dönem gelişmeleri içerisinde yapısökümcülüğün
etkisi üzerinde ayrıca durulmalıdır. Munslow, yirminci yüzyılın büyük bölümünde,
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ampirizmin altı temel ilkesinin bilgi elde etmenin temelinde yer aldığını ileri
sürmektedir:
1) (Şimdiki zaman gibi) geçmiş de gerçektir ve 'hakikat', göndermesellik ve
çıkarım -delillerdeki olguların keşfi- aracılığıyla o gerçekliğe tekabül eder. 2)
Yeniden-kurmacılar için, olgular normal olarak yorumu önceler, halbuki
kuramcılar

tümevarımcı

mantığın,

genel

açıklamalardan

yapılan

tümdengelimden bağımsız olarak iş göremeyeceğini savunur. 3) Olguyla değer
arasında açık bir ayrım vardır. 4) Tarih ve kurgu aynı değildir. 5) Bilen ve
bilinen arasından- ayrım vardır. 6) Hakikat, bakış açılarına göre değişmez. 148

Oysa yapısökümcülük ile birlikte, dilin anlamının nesne ile girdiği ilişki
içinde değil, kendi içinde belirlendiği, bu nedenle nihai olarak sabit, mutlak bir
'anlam'a ulaşmanın mümkün olmadığı fikri ortaya çıkmış ve tarih yazımında da
ampirisizm yanlısı görüşlere kökten eleştiriler getirmiştir. Yapısalcılık ve özellikle
devamında postyapısalcılık, tarihsel metinlerin dışında, metinlerin doğruluğunun
sınanabileceği bir hakikatin varlığını reddetmekte, bunun yerine metinlerin kendi iç
yapılarının çözümlenmesi yolunu izlemektedir149. Örneğin Hayden White, geçmiş ile
tarihi birbirinden ayırır. White'a göre, geçmişin hikayesi, ancak tarihçilerin yazdığı
biçimde var olur; bu ise bir kurmaca, anlamlandırmaca sürecidir. Hiçbir olgu anlamı
kendi içinde barındırmayacağından 'kirlenmemiş' bir tarihten söz edilemez. Bu
nedenle tarih, edebi bir üretimdir. Tarihsel açıklama, hikayeleştirme için mutlaka
gereksinim duyulan bir takım açıklama stratejilerine, mecaz ve öyküleştirmelere
bağımlıdır.

"Tarihçi,

geçmişi

148

Munslow, a.g.e., s. 64.
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temsil/tasavvur eder"150 Yapısökümcü tarih, tarih yazımında biçimin içerik
üzerindeki etkisini ve tarihsel bilgi denilen şeyin oluşmasındaki önemli rolü üzerinde
durmaktadır. Tarihçinin toplumsal ve ahlaki bakımdan tarafsız bir konuma sahip
olduğuna ilişkin ampirist kesinlik yanlısı görüş savunulmaz hale gelmiştir ve bu
nedenle günümüzde kimse geçmişi olduğu haliyle bilme iddiasında bulunamaz.
Bunun yerine, geçmişe ilişkin olası birtakım tasavvurlar/temsillerin varlığı söz
konusudur. Ancak Munslow'a göre bu durum, tarihçinin hareket alanını ve geçmişle
ilişki kurma biçimlerini genişlettiğinden, kötü ve istenilmez değildir. Aksine;
"[y]apısökümcü tarih, geçmişi muhtemel anlamları açısından irdelenecek bir metin
olarak ele alır ve her şeyden önce modernist tarihçilerin, onları delillerle yorum
arasında nihai tekabüliyetin geçerliliğine ve sonuçta -kaynakların kendi başlarına
konuşmalarına imkan vererek- (mutlak doğru olmasa bile) ahlaki tarafsızlık,
çıkarsızlık, nesnellik, sahicilik gibi amaçlarını mümkün kılmaya yetecek kadar
temsil/tasavvur şeffaflığına inanma eğilimine sokan içi boş yöntemsel amaçlarını ve
varsayımlarını açığa çıkarır"151.

2.2. ‘TARİHİN ÇARPITILMASI’ YAKLAŞIMI
Tarih yazımında mit-tarih zıtlığının yerinden ve köklerinden daha önce
bahsedilmişti. Bu zıtlığın izlerini günümüzde de takip etmek mümkündür.
Günümüzde, köklerini 19. yüzyıl tarih yazımından alan, tarihin siyasal amaçlarla
çarpıtılması üzerine yaygın bir anlayış varlığını sürdürmektedir. Tarih çalışmalarının

150

A.g.e., s. 117.

151

A.g.e., s. 33.
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bilimsel geçerliliği üzerine yapılagelen tartışmalarda, ‘Tarih’ olarak bilinen,
geçmişte yaşanmış “gerçekler” olarak anlatılagelen bazı tarihsel anlatıların aslında
birer mitten ibaret oldukları sıklıkla ortaya konabilmektedir. Bu tür çıkışlar bir
yönüyle tarih yazımında nesnellik ve tarafsızlık fikrine itirazların; bilgi ve iktidar
ilişkisi bağlamında 20. yüzyılda ulus-devletlerin tarihi nasıl kendi çıkarları için
kullanmış olduklarını göstermeyi amaçlayan girişimlerin birer parçasıdır. Böyle
'mitik' anlatıların varlık nedenlerine ilişkin olarak yapılan açıklamalarda konu
özellikle siyasal tarihe ilişkin ise, tarihsel gerçeklerin çarpıtılmış ya da tamamen
uydurma olması genellikle siyasal aktörlerin art niyetli/kasıtlı müdahalelerine
bağlanmaktadır. Metodolojik ve epistemolojik tartışmalar bir yana, tarihçilerin tarihi
mümkün olduğunca 'gerçeğe uygun' ve tarafsızca yansıtma çabalarını siyasal alanda
iktidar mücadelesinin engellediği düşünülmektedir. Örneğin Eric Hobsbawm, bu
tükenmek bilmez mitleşmenin kaynağında modern devletlerin olduğunu işaret
etmektedir152. Ona göre milliyetçi hareketler, ideolojiler ve devlet mit üretmekte,
tarihi kendi varlığını meşrulaştırmak için yeniden kurgulamakta ve ortaya bir tür
“mit-tarih” çıkmaktadır. Yine bir diğer örnekte E. H. Carr, tarih yazımındaki
ilerlemeyi ve güncel meseleleri konu alan söyleşisinde, uzun zamanlar tarihçilerin,
kral soylarının listelerini yazmak suretiyle, tarihin yapıcıları olarak görülen
yönetenlerin tarihini yazdığından bahsetmektedir. Böyle bir tarih yazımı, siyasal
bakımdan meşrulaştırma işlevini yerine getirmekteydi. Carr’a göre, tarih yazımı
belirli bir süreç içinde kendisini bir bilim olarak inşa etme fırsatı bulmuştur. Hâlbuki
halen var olan, meşrulaştırmaya yönelik tarih yazımı bir tür gerilemeye işaret
etmektedir. Carr bunu (bilim ve akıl ürünü olan) Tarihten (siyasal meşrulaştırma
152

Eric Hobsbawm, “Tarihin Dışında ve İçinde,” Tarih Üzerine, Çev. Osman
Akınhay, 3. Basım, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2009, ss. 3-16.
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çabalarının doğruluk ve gerçeğe uygunluktan yoksun örneği olan) mite dönüş olarak
görmektedir153.
İncelemenin devamında kısaca ‘tarihin çarpıtılması’ yaklaşımı olarak ifade
edilecek olan bu anlayışın iki niteliği vardır. İlk olarak, tarihin sürekli olarak
mitler, uydurma ve yanlış bilgilerle dolmasının nedeni olarak özneler ve onların
biricik eylemlerine işaret edilir. Tarihin sürekli çarpıtılmasının nedeni siyasetçiler,
ideologlar, siyasal partiler, dikta rejimleri gibi siyasal aktörlerdir; tarihi çarpıtan
biricik eylem/olay tespit edilebilir. Bu eylem/olay, örneğin bir tarihin icat edilmesi,
olmayan bir geleneğin siyasal bir program dâhilinde yaratılması, bir tanıklığın zaman
içinde çarpıtılması olabilir. Tarihin çarpıtılması anlayışının ikinci niteliği ise,
öznelerin tarihi çarpıtmasının ardında yatan nedene ilişkindir. Bu anlayışa göre
tarihin çarpıtılmasının temelinde yatan neden, açık bir yanlış anlamaya ve
cehalete dayanmıyorsa (nadir de olsa bu da mümkündür) siyasaldır; siyasal bir
eylemin ya da düzenin, baskıcı bir yönetimin ve benzerinin meşru gösterilmesi
amacına yöneliktir, bir başka ifadeyle 'ideolojiktir'. Meşrulaştırma amaçlı
çarpıtma açıkça art niyeti ima eder; gerçek ya da gerçeğe uygun bir tarihin yerine
kasten, meşrulaştırma amacıyla uydurma bir tarih koymak anlamına gelir.
Bunun doğal sonucu olarak tarihçinin görevi, tarihin çarpıtılmasına karşı
mücadele etmek ve mitleri ortaya çıkarmak olarak belirlenmektedir. “Tarih her
zaman, tarihçiler tarafından mitosların yaratıcısı olarak değil yıkıcısı olarak
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Carr, ve Fontana, a.g.e., 1992, ss. 32-39
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görülmüştür”154. Şimdi tarihin çarpıtılması yaklaşımının varlığı, bu iki unsur
örneklendirilerek daha açık gösterilmeye çalışılacaktır.
Tarihin çarpıtılmasını özne ve olayların üzerinden açıklamak kısmen tarih
yazımının doğal niteliğine, bir olay örgüsü olma niteliğine bağlanabilir. Her
halükarda, öznelerin değil, yapıların öne çıktığı araştırmalarda dahi, tarihin
çarpıtılması, onu çarpıtanlar ile gerçeğe uygun tarih yazanlar arasındaki mücadele
eksenine oturtulabilmektedir. Buna çarpıcı bir örnek olarak Eric Hobsbawm ve
Terence Ranger’in derlediği “Geleneğin İcadı” adlı çalışma gösterilebilir155. Kitap,
eski olma iddiası taşıyan ve fakat yakın zamanda icat edilmiş geleneklerin nasıl
ortaya çıkıp kurumsallaştığını konu edinen bir dizi çalışmadan oluşmaktadır.
Hobsbawm, ‘icat edilmiş geleneği’, “alenen ya da zımnen kabul görmüş kurallarca
yönlendirilen ve bir ritüel ya da simgesel özellik sergileyen, geçmişle doğal bir
süreklilik anıştırır şekilde tekrarlara dayanarak belli değerler ve davranış normları
aşılamaya çalışan bir pratikler kümesi” olarak tanımlamıştır156. İcat edilmiş
geleneklerin işlevi ideolojiktir. Gelenek, “ritüel ve sembolik kompleksler” oluşturma,
“formelleştirme ve rutinleştirme” ile icat edilir157. Elbette aksi görülse de burada
belirli bir süreklilik söz konusudur; yeni gelenekler, eski geleneklerden kalan
malzemeleri kullanır. Ayrıca, hızlı bir toplumsal değişim döneminde kurumsal
süreklilikler devam eder. Eski kurumlar, yeni işlevleri ve yeni gelenekleri bu
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Evans, a.g.e., 1999, s. 156-157.
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Bkz. Eric Hobsbawm ve Terence Ranger, Geleneğin İcadı, Çev. Mehmet Murat
Şahin, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2006.
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süreklilik çerçevesinde bünyesine dâhil ederler. Dahası, geleneklerin icadına bağlı
olarak, tarih ve tarihsel süreklilik de icat edilir.
Hobsbawm, bu çalışmada daha sonra mitin tanımlanmasında farklı bağlamda
yararlanılacak olan, ritüel ve simgeler gibi yapısal, dolayısıyla süreklilik arz eden
unsurlardan söz etmekte ve tarihçilerin bu oluşturmanın “fiili süreci üzerinde”
yeterince durmadıklarını belirtmekteyse de, kastettiğinin yapılara odaklanmak
olmadığı görülmektedir. Hobsbawm “‘gelenek’in tek bir kişinin girişimiyle (…)
bilinçli olarak icat ve inşa edildiği durumlar”ı örnek vererek sürecin "‘icat’ yönünün
çoğu kısmı[nın] karanlıkta” olduğunu ifade etmektedir158.
Bu bakış, kendisini kitaptaki çalışmalarda da göstermektedir. Buna örnek
olarak Hugh Trevor-Roper’in kaleme aldığı “Geleneğin İcadı: İskoçya’nın Highland
Geleneği” başlıklı çalışması örnek verilebilir. Söz konusu çalışmada, 18. yüzyılın
sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında bir İskoç geleneğinin icadı süreci konu
edinmektedir. Bu icat sürecinde, önceleri vahşi, barbar, cahil vb. olarak görülen
Highland halkı, İskoç kültürünün temeli/kökeni haline gelmiştir. Trevor-Roper’a
göre bunun iki temel nedeni vardır. İlki, İskoç ulusal kimliğinin oluştuğu bu
dönemde var olan romantik akımın ilkel toplumlara olan tutumunun İskoç elitleri
üzerindeki etkisidir. Diğer neden ise, 18. yüzyılın ortalarında kurulan Highland
alaylarıdır. Bu geleneğin oluşmasında, özellikle giyim alanında kitlin (İskoç eteği)
icadı ve yerleşmesi, şu olaylar zinciri ile açıklanmaktadır: Furness’te demir ocakları
ağını kontrol eden önemli bir Quaker ailesinin üyesi olan Thomas Rawlinson,
istihdam ettiği Highlandlılar için uygun bir kıyafet geliştirmek istemiş ve ortaya
philibeg (kısa kilt) çıkmıştır. 1715’ten beri çeşitli Highland kiyafetleri Britanya
158

A.g.e., s. 5.
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hükümetince yasaklanmıştır. Highland geleneklerinin korunmasını amaçlayan
Highland Topluluğu’nun çabaları sonucu, kıyafet yasağının kaldırılmasından sonra
Highland alaylarında kullanışlı olması nedeniyle üniforma olarak bu icat edilmiş kilt
kullanılmaya başlanmıştır. Gerçi “İskoçya’nın Karanlık Çağlar’daki gerçek tarihine
yakın bir model kurabilen” ve “Highland kıyafetinin tarihini belgeleyen ilk
akademisyen” olan John Pinkerton, pantolonun kiltten daha eski olduğu yönünde
uyarılar yaptıysa da “(…) o zamana değin, Highland Alayları çoktan Philibeg’leri
üstlerine geçirmişler ve üstleri de bu kısa kitlin İskoçya’nın çok eski ulusal kıyafeti
olduğuna kolayca ikna edilmişlerdir. Sıkı bir askeri düzene karşı, bilimin titrek sesi
boşluğa [düşmüştür]”159. Garthlı Albay David Stewart da, kitlin İngiliz icadı olduğu
iddialarını incelemeden, yeterince sorgulamaksızın kilt ve klan tartanlarının İskoç
geleneği olduğunu, yazdığı bir kitapta ileri sürmüş ve bu kitap daha sonraki kitaplara
temel kaynak teşkil etmiştir. 1822 ‘de IV. George’un Edinburgh ziyareti kapsamında
gerçekleşecek törenlerde ise, kendileri ve ekipleri Philibeg yanlısı olan Edinburgh
Kelt Topluluğu başkanı olan Sir Walter Scott ile Albay Stewart tören sorumluları
olarak görevlendirilmiştir. Bu iki şahıs, tören kapsamında ve daha genel olarak bu
giysilerin yaygınlaşmasında büyük rol üstlenmiştir160.

Hugh

Trevor-Roper’ın

çalışmasında

törenler
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tekrarlar
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durulmuştur, ancak bunlar belirli şahsi eylemler ve olaylardan oluşan temel sebebin
yan ürünleri niteliğindedir. Kitlin bir İskoç geleneği haline gelmesi süreci temelde,
gerçeğin ya da gerçeğe uygun tarihin mücadelesini verenler ile gerçeği çarpıtan, ya
da cahilce hareket eden özneler arasında cereyan eden bir olaylar dizisidir.
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Tarihin çarpıtılması anlayışının, çarpıtmanın meşrulaştırma amacına dönük,
siyasal/ideolojik bir nitelik taşıdığı yönündeki ikinci vurgusu da örneklendirilebilir.
Bu konuda totaliter devletlerin daha çok ön plana çıktığı söylenebilir. Örneğin
mitlerin Batı dünyasında 12. yüzyıldan itibaren başlayan ve bilimsel düşünüş ile
bireyciliğin ortaya çıkmasıyla ilişkili olarak değişimini inceleyen J. Campbell,
“Yunan felsefesi, Roma hukuku ve çağdaş laik devlet kuramını insanın geçmişte
kendi yarattığı karabasanın tutsaklığından kurtulmasında büyük kilometre taşları
olarak” gördüğünü belirttikten sonra, “son zamanlarda eski çağların ve ülkülere
yönelen patolojik bir gericiliğin görülmekte olduğu”nu belirtmekte ve SSBC'ye işaret
etmektedir: “Modernleşmiş Bizans despotluğunun geniş Avrasya imparatorluğunda
(kendi esir halkına dönmüş tüfekleriyle) bilimsel beyin yıkama, kateşizm ve günah
çıkarmanın yerini alıyor, komser, psikoposun, Das Kapital, Kitabı Mukaddes'in
yerine geçiyor”161.
Ancak tarihi yalnız devlet çarpıtmamaktadır, çok daha geniş bir liste
mevcuttur. Hem bu bakışı, hem de tarihçilere yüklenen mitlerden arındırma
misyonunu mesleği tarihçi olanların gözünden görebilmemize yardımcı olabilecek
görece güncel bir metin, “Tarihin Kötüye Kullanımı” adıyla basılmıştır. Kitap,
Avrupa Kültürel İşbirliği Konseyi ile Norveç Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü ortak
bir proje kapsamında, Oslo-Norveç'te 28-30 Haziran 1999'da “Tarihin Kötüye
Kullanılma Biçimleriyle Yüzleşmek” başlığı altında düzenlenmiş olan bir
sempozyuma dayanmaktadır. Sempozyumun genel raporunu Laurent Wirth
yazmıştır.
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Joseph Campbell, Yaratıcı Mitoloji, Çev. Kudret Emiroğlu, Ankara, İmge
Kitabevi Yayınları, 2003, s. 100-101.
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Sempozyumun sonucuna ilişkin bilgiler içeren, kitabın başında yer alan
“Sempozyum Üzerine” başlıklı bilgi notu şöyledir:
Katılımcılar, doğası gereği çarpıtılmaya açık olan tarihin niteliğini tartıştıktan
sonra, tarihi kötüye kullanmanın çeşitli biçimlerine (tarihsel olguları yadsıma,
belli bir olaya sabitleme, bilerek atlama, tembellik ya da ilgisizlik yüzünden göz
ardı etme, başka amaçlar için yararlanma vs.) bakarak, tarihin niçin ve nasıl
istismar edildiğini açıklığa kavuşturmaya çalıştılar. Çağdaş tarihin etki alanında
kalmaya en elverişli dönem olduğu, ama diğer dönemlerin de çarpıtmaya açık
olduğu sonucuna vardılar. Benzer biçimde, tarihin bütün alanlarının -sadece
siyasal tarihin değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel tarihin- kötüye
kullanılma riskini içerdiğini ortaya koydular. Son olarak tarihin kötüye
kullanılmasıyla yüzleşmeye ve buna karşı koymaya ilişkin bir dizi yaklaşım
belirlediler.162

Tarih Bilimini ilgilendiren ve burada tarihin mitoslaşması olarak ifade edilen
sorun kitapta “tarihin kötüye kullanımı” olarak ifade edilmektedir. Kötüye kullanım
ifadesi, “çarpıtma”nın, “istismar”ın ve benzeri davranışların art niyetli iradelerden
kaynaklandığı imasını taşımaktadır. Bu yaklaşım, sempozyumun açılış konuşmasını
yapan
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örgütlendiğini söylediği dört soruya göz atıldığında daha iyi anlaşılabilir:
Doğası gereği tarihi potansiyel olarak kötüye kullanılmaya yatkın kılan nedir?
Tarihi kimler niçin kötüye kullanır? Bu kötüye kullanmanın büründüğü çeşitli
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Mehmet Beşikçi (Haz.), Tarihin Kötüye Kullanımı, Çev. Nurettin Elhüseyni,
İkinci Basım, Mayıs 2004, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih
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biçimler nelerdir? Tarihin kötüye kullanma biçimlerine karşı neler yapmamız
gerekir?163

'Tarihi kimler çarpıtır/kötüye kullanır?' sorusunun yanıtı, Laurent Wirth'in
sunduğu Sempozyum Genel Raporunda verilmektedir. Genel olarak tarihçilerin
tarihin mitoslaşması meselesine bakışlarını gösterebilmek için bu yanıttan bir alıntı
yapmak gerekmektedir:
Tarih ve tarih öğretimi, kimilerinin geçmişte (ve de bugün) salt kendi yararlarına
çarpıtmaya çalıştıkları ortak bir mirası aktarır. İşin içinde siyasal rejimler ya da
açık seçik tanımlanabilen gruplar olunca, bu istismarlardan kimin sorumlu
olduğunu anlamak kolaydır. Ne var ki özellikle tarihsel kayıtların bazen açıkça
farkına varılmaksızın kötüye kullanıldığı demokratik ülkelerde sorumluluklar
bütün topluma yayılmış bulunabilir.164

Bu alıntının ilk iki cümlesi, sempozyuma katılan tarihçilerin, tarihin
çarpıtılmasını şu veya bu özne tarafından gerçekleştirilen bir eylem olarak
değerlendirdiklerini göstermektedir. Wirth raporda, sempozyum katılımcılarının
sunumlarından hareketle, tarihi çarpıtma yollarının uzun bir listesini sunmaktadır.
Listenin başında yer alan “Açık bir tarihsel olguyu yadsıma yoluyla tarihsel kayıtları
kötüye kullanma”nın katılımcılar açısından çok önemli görüldüğü belirtilmektedir.
Bu tür kötüye kullanım, yukarıdaki alıntıda da görüldüğü üzere, başlıca iki tür
failden kaynaklanmaktadır: Siyasal rejimler (daha çok otoriter/diktatoryal rejimlerde
rastlanmakla birlikte demokratik rejimlerde de görülebileceği belirtilmektedir) ve
örgütlü gruplar. Bazen bu tür kötüye kullanma devletin eseri olabilmekte; devletin
uluslararası baskı ile karşılaştığı bir durumda, belli bir tarihsel olayı inkarı,
163
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görmezden gelmesi, üstünü kapatması ve tüm bunları resmi tarih anlatıları ve eğitim
araçları yoluyla desteklemesi söz konusu olabilmektedir165. Diğer taraftan “örgütlü
gruplar” da tarihi aynı biçimde çarpıtmaktadır. Bu gruplar tarihsel kayıtları inkâr
yoluna başvurmaktadır. Wirth örnek olarak Holokaust inkârını ele almaktadır:
Bunlar [Holokaust yadsımacıları], Nazilerin bütün çabalarına karşın ortadan
kaldıramadıkları her tür kanıtın gösterdiği açık seçik olgulara karşı çıkmaktadır.
(...) Bu inkarcılara göre, İkinci Dünya Savaşı'ndan Yahudiler sorumluydu.
“Sözde soykırım” ise politikacılar ve para babaları tarafından, Almanların ve
Filistinlilerin aleyhinde olmak üzere, esas olarak İsrail Devleti'nin yararına
yaratılmış bir uydurmadır. Birçok ülkede varolan bu Holokaust inkarcıları kendi
görüşlerini yaymak için el ilanları, broşürler, kitaplar, sahte bilimsel incelemeler,
uzmanlık dergileri, karikatürler/çizgi romanlar, ses kasetleri, videolar, internet
siteleri gibi çeşitli araçlar kullanmaktadır. Ayrıca sapıkça yöntemlere
başvurmaktadır: derin eleştiri perdesi altında hayali senaryolar uydurmak;
rakamlar, ayrıntılar ve sözcüklerle oynamak; ısrarla imalarda bulunmak; bağlamı
kasıtlı olarak görmezden gelmek; gerçekte başlangıç varsayımı olan şeyleri
sonuç vargıları olarak sunmaya kalkışmak. Bu adamlara 'revizyonist' (gözden
geçirme yanlısı) demek yerine 'holokaust inkarcısı' denmesinin gerekliliği
bundandır; çünkü ilk terim; onlara hiç de hak etmedikleri tarihçi statüsünü
kazandıracağı için, kesinlikle uygun değildir166

Wirth, bunun dışında şu tür kötüye kullanma biçimlerinden bahsetmektedir:
“Yanıltma yoluyla kötüye kullanma” (metinlerde, görüntülerde, kanıtlarda sahtecilik;
tarihsel malzemenin tahrif ve imhası); “belli bir olaya sabitlenme yoluyla kötüye
kullanma” (bir olayı örtbas etmek için dikkatleri başka bir olay üzerine çekme, kendi
halkının suçlarını saymayıp başka halkların suçlarını sayma); “atlama yoluyla kötüye
165
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kullanma” (kasıtlı ya da kasıtsız olabilir); “tembellikten ya da cahillikten kaynaklanan
kötüye kullanma”; “ticari çıkarlar uğruna tarihi istismar yoluyla kötüye kullanma”167.
Otoriter ya da demokratik tüm rejimlerde, tarihe bir propaganda işlevi yüklenebileceği
belirtilmektedir. Özellikle ulus kimliğinin inşası ve korunması açısından adeta “ulusal
mitolojiler”in, “ulusal efsaneler”in oluşturulması söz konusu olabilir168.
Rapor, tarihi kötüye kullananlar karşısında yapılması gerekenleri sıralarken
bir yandan eğitim sisteminin hem çarpıtmalardan arındırılmış olması gerektiğine hem
de öğrencilerin tarihin kötüye kullanımına karşı dikkatli olacak şekilde yetiştirilmesi
gerektiğine işaret etmektedir. Öte yandan özellikle “Holokaust inkarcıları” örneğinde
olduğu gibi, tarihi kötüye kullanan ve tarihsel olguları açıkça çarpıtan ve yok sayan
grupların bilim çevrelerinde itibar görmesini engelleyici, dışlayıcı bir tutum
takınılması gerektiği ifade edilmektedir. Ancak neyin apaçık bir olgu olduğuna, özne
ile nesne arasındaki mesafenin nasıl ölçüleceğine ilişkin ölçüt nerededir? Bu noktada
raporda, Karl Popper'ın 'özneler arasılık' kavramıyla anlattığı sürecin işletilmesi
önerilmektedir. Buna göre tarihçinin araştırması, meslektaşlarının incelemesinden
geçtiği ölçüde geçerlilik kazanmaktadır.

“Tarihçiler topluluğunun yaptığı

sorgulamalar, geçmişin bütün kanıtları ve bütün ciddi araştırmalar ışığında yanlış
olduğu apaçık tarihsel kayıt versiyonlarını dışlamalıdır”169. Bir bilim olarak tarih,
gücünü şu veya bu tarihçiden değil, ancak 'tarihçiler topluluğu'nun oluşturduğu, ortak
bilimsel aklın kurumsallığından almaktadır. Bu kurumsallık aynı zamanda tarihçiyi
inkarcıdan, bilimsel tarihi “gerçek anlamda araştırma sayılmayacak şeyler”den ayıran
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ortak akıl, meşruiyetini bu kurumsallıktan ve ortak oluştan alıyor görünmektedir170.
Tarihin çarpıtılması ise işte bu ortak bilimsel aklın karşısında hata, ihmal (örneğin
“tembellik”) ya da kasıt (örneğin çarpıtma) ile hareket ederek kötüye kullanımı
gerçekleştiren öznelerin, şu inkârcının ya da bu siyasal rejimin/diktatörün ya da onun
gölgesinde çalışmak zorunda olan öğretmenin eseri olarak görülmektedir.
Burada sorun olarak ortaya konulan, her türlü tarih yazımının zaten bir
yeniden inşa olduğu veya tarihçinin tarafsızlığının nasıl mümkün olabileceği
türünden epistemolojik bir mesele değildir. Buradaki sorun, tarihin bir parçası olduğu
öne sürülen anlatının siyasal bir düzlemde, siyasal düzeni meşrulaştırma işlevini
yerine getirecek bir biçimde inşa edilmesidir. Bu, bilimsel bir gayenin yerini siyasal
bir gayenin almasıdır. Dolayısıyla sorun her şeyden önce tarihçilerin, diğer bilim
adamlarının ve siyasal aktörlerin yönelimleriyle ilgilidir.
Tarihin çarpıtılması/mitleşmesi olarak ifade edilebilecek yaklaşımın işaret
ettiği 'meşruiyet sağlama amacı güden' tarihçilerin, tarihe bakışlarında bu yaklaşım
ile aralarında konuyu ele alış biçimleri bakımından büyük benzerlik olduğu
görülebilir. 'Tarih'e devletin ve siyasal düzenin varlığı açısından görev düştüğünü ve
tarih bilgisinin ancak bu sayede anlamlı olabileceğini düşünenler de meselenin
çözümünü devlette ya da tarihçinin kendisinde bulmaktadır. Milli eğitim yoluyla
edinilecek 'tarih şuurunun', bireyin devlete sadakat ve sevgiyle bağlanması için
gerekli olduğunu savunan Hilmi Ziya Ülken Türkiye'den örnek gösterilebilir171.
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Hilmi Ziya Ülken, Millet ve Tarih Şuuru, İstanbul, Türkiye İş Bankası
Yayınları, 2008.
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Siyasallaşmış, dolayısıyla uydurma/mitik bir hal almış bir tarih yazımının
karşısındaki tarihçiler, meslektaşlarına siyasal müdahalelere karşı tarihi korumayı,
“tarih şuuru” oluşturma girişimleri karşısında uyanık olmayı salık vermektedir. Eric
Hobsbawn, tarihçinin görevinin tarihi mitlerden arındırması olduğunu söylemektedir.
Hobsbawm Doğu ve Orta Avrupa’yı ve içinde bulunduğu belirsizlik durumunu konu
edindiği çalışmasında172, bu bölgenin, yirminci yüzyıl boyunca çalkantılı bir siyasaltoplumsal süreçten geçtiğini ve Sovyet tipi toplumsal/siyasal örgütlenme modelinin,
vaatlerini gerçekleştiremediğini ifade etmektedir. Öte yandan SSCB sonrası dönemde
de gelecek, bu bölgede yaşayan toplumlara güzel şeyler vaat etmemektedir. İşte
Hobsbawm’a göre bu belirsizlik ve umutsuzluğun hâkim olduğu koşullarda, bölge
milliyetçi, etnik, ırkçı, dışlayıcı ideolojilerin hâkimiyetine açık hale gelmiştir. Bu
ideolojiler ile tarihin ve tarihçinin ilişkisini sorgulayan Hobsbawm'a göre
ideolojilerin tarihe meşrulaştırıcı bir araç olarak ihtiyacı vardır. Ancak bu 'tarih'ler,
kurgulardan ibarettir. Tarihsel olgulardan, gerçeklerden beslenen, ancak kurgulanma
sürecinde gerçekliği çarpıtan milliyetçi hareketler, bir tür mit-tarih yaratmaktadır.
Ürettikleri

şeyler

birer

mittir.

Tarihsel

bilgi,

devletin

varlığını

ya

da

dışlayıcı/milliyetçi bir ideolojiyi meşrulaştırmakta, “resmi ulusal inançlar sisteminin
temel öğelerinden birine dönüştürül [mektedir]”173 Öte yandan Hobsbawm her tür
tarih yazma girişimini, her tür tarihsel olguyu özünde bir kurgu olarak gören
postmodern yaklaşımı reddetmektedir. Hobsbawm göre gerçek ile kurgu, kanıtlarla
desteklenmiş olgular ile kurgular ayırt edilebilir. Dolayısıyla tarihçinin sorumluluğu
büyüktür. Tarihçi tarihi, gerçeği ortaya çıkarma konusunda kullanabilir veya bir
silaha dönüştürebilir. Öyleyse onun görevi, bu tür hareketleri meşrulaştırıcı işlev
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gören anlatılarla gerçekleri ayrıştırma konusunda üzerine düşeni yapmak, kanıta
dayanmayan saptamaları ayıklamak, “kimlik politikasının tutkularından uzak
kalmak[tır]"174. Tarihçinin mitler karşısındaki görevleri konusunda benzer görüşlere
sahip olan John Tosh ise,

tarihçilerin başarıya ulaşması konusunda daha

karamsardır. Tosh'a göre de, "tarihçinin, geçmişe ilişki popüler yorumları
basitleştiren ya da çarpıtan mitlerin altını oymak gibi önemli bir negatif işlevi
var[dır]"175. Ancak tarihçiler ne kadar çaba gösterse de "çarpıtılmış popüler yorumlar
ortadan kalkacak diye bir şey yoktur. Zira, bir ömür boyu taşınmış zihinsel refleksler
bir anda bırakılamaz, hele bunların temelinde (en azından kısa vadede) önemli
çıkarlar varsa"176. Tosh, özellikle yeni tarih alanlarının açılmasıyla, bu konuların
ideologlarca kullanılma ihtimalinin arttığını, ancak bu ihtimale karşı tarihçinin
herhangi bir ideolojiye hizmetten kaçınarak yalnızca tartışmalara tarihsel bir
perspektif sağlamakla yükümlü olduğunu ifade etmektedir:

"Mesela Afrika

tarihçilerinin uğraşı, milliyetçi bir mitoloji yaratmak değil, Afrika toplumlarının
tarihsel evrimini açıklamak olmalıdır"177. Görüldüğü üzere denilebilir ki, hem
Hobsbawm hem de Tosh açısından tarihi mitlerden arındırmak, aslında siyaseti
mitlerden arındırmak özlemini yansıtmaktadır.
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2.3. TARİHİN ÇARPITILMASI YAKLAŞIMININ YETERSİZLİĞİ
Hobsbawm’ın istediği gibi, mitlerden arındırılmış, steril bir tarih anlayışını
topluma hakim kılmak mümkün müdür? Dahası, böyle bir girişimin karşısında yalnız
devlet aygıtı veya ‘art niyetli’ siyasal aktörler mi durmaktadır?
Tarihin çarpıtılması anlayışının yukarıda incelenen nitelikleri açık bir
varsayım olmasa bile önemli iki ima içermektedir. İlki, tarih bilgisinin üretildiği
kaynaktan (devlet kurumları ya da bilim insanları/tarihçiler) topluma tek yönlü
bir akış olduğu düşüncesidir. Yani Tarihin bilgisine sahip ya da Tarihi çarpıtmaya
muktedir olan ile onu öğrenen arasında tek yönlü bir ilişki ön plana çıkarılmaktadır.
Tarih üzerine düşünen, onu çarpıtanlar ile mücadele edenler, siyasetçi, tarihçi,
gazeteci, aktivist vs.nin tamamı toplumun dışında, ondan özerk tasarlanmaktadır.
Tarih üzerine yapılabilecek entelektüel faaliyetlerde, elit denilebilecek özneler
üzerine bir vurgu vardır. İkincisi, bu tarih bilgisinin üretildiği haliyle ve içerdiği
mantıkla -olduğu gibi- toplum tarafından kabul edildiği (öğrenildiği)
varsayılmaktadır. Toplum, tarihini ‘öğrenir’. Öğrendiği şeyin doğru/gerçek ya da
uydurma/mit olması onun elinde değildir. Dolayısıyla halk, çarpıtılmış bir Tarihin
kurbanı olabilir. Hâkim sınıfın çıkarlarının tüm toplumun çıkarıymış gibi
gösterilmesine hizmet etmesi anlamında ideolojik bir tarih yazıcılığı, tarafsız bir tarih
yazımı karşısına konumlandırılmakta ve bu ilişkide toplum edilgen bir konumda
düşünülmektedir. İlk ima, yönetenler, elitler, entelektüeller vb. ile halk arasındaki
ilişkiyle ilintiliyken ikinci ima, halkın geçmişin bilgisi ile kurduğu ilişkiyle ilintilidir.
Tarihin çarpıtılması yaklaşımının bu iki özelliğinin iki olumsuz sonucu
vardır. Sonuçlardan ilki, bu yaklaşımın çarpıtılmayı açıklayıcılık gücünün yeterli
olmamasıdır. İkinci olumsuz sonucu ise, gerek tarih disiplininin içsel sınırları
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gerekse 19. yüzyıl tarih yazımının mitos – logos ikiliğinin izlerini taşıması nedeniyle,
söz konusu yetersizliği gidermeye yönelik çabalara uygun bir zemin sunmamasıdır.
Uzun zaman okullarda, anmalarda ve diğer çeşitli vesilelerle anlatılan ve
okutulan Tarih bilgisi içindeki ‘mitleri’ tespit etmek, uydurulmuş olduğunu
göstermek ve ayıklamak, sosyal bilimler ve tarih disiplini açısından önemli ve
değerli bir iştir. Ancak anlatıların siyasal amaçlar uğruna çarpıtılmış olduğunun tespit
edilmesi,

siyasal meşruiyet sağlamak amacıyla uydurulmuş, tarihsel gerçeklere

apaçık aykırılık taşıyan anlatıların toplum tarafından benimsenmesini ve mit olduğu
ortaya çıksa bile ‘gerçek’ olarak kabul edilmesini açıklamamaktadır. Bu eksiklik,
sürekliliğini gösterdiğimiz ve 19. yüzyılda tarih yazımına yansıyan mitos – logos
zıtlığı ile ilişkisi içinde, 19. yüzyıl antropolojisinden hareketle de gösterilebilir. İlk
bölümde üzerinde ayrıntıyla durulduğu üzere, 19. yüzyıl antropologlarından Tylor ve
Spencer gibi düşünürler, birbirlerinden bazı noktalarda ayrılmakla beraber, temelde
mitlerin varlığını bilimsel düşünce eksikliğinden kaynaklı olarak doğa olaylarının
yanlış/hatalı açıklanmasına bağlamıştır. Buna karşın Durkheim, akıl dışı/ akla uygun
olmayan bir anlatının nasıl olup da ortaya çıktığını açıklamanın, bu anlatının
süregelen varlığını açıklamak anlamına gelmediğini göstermiştir.
Bu tartışmaya bakılarak, tarih yazımında tarihin mitleşmesi sorununun ele
alınış biçiminin, Tylor’un ilkel mitleri ile ilgili olarak durduğu konumun izlerini
taşıdığı söylenebilir. Tarihin şu veya bu siyasal özne tarafından şu veya bu amaçla
çarpıtılmış olduğunu, anlatının çarpıtılmasının ardında yatan niyetleri ortaya
koymak, bu anlatının nasıl olup da var olmaya devam ettiği konusunda bir bilgi
içermemektedir. Tarihin çarpıtıldığını savunmak ve tarihi mitlerden arındırma
sürecini tarihçiler ile tarihi çarpıtanlar arasındaki sürekli mücadele üzerinden
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kavramak, bu anlatıların nasıl olup da toplum ya da bir kesimi tarafından
benimsenebildiği konusunun yanıtsız kalmasına neden olmaktadır ve bu açıdan
eksiktir. Örneğin holokaust inkârcılarının kendi görüşlerini yaymak için el ilanları,
broşürler, kitaplar, sahte bilimsel incelemeler gibi çeşitli araçlar kullanarak toplumun
bir bölümünü etkisi altına aldığını söylemek, bu ‘kandırılma anının’ açıklamasıdır.
Oysa tarihçilerin karşıt yöndeki çalışmalarının, holokaustun varlığına işaret eden
tanıklıkların, kitapların ve benzeri kanıtların, bunlara dayalı alternatif anlatıların
bulunduğu ve erişilebilir olduğu bir toplumda, bu toplumun bir bölümünün ısrarla
“istismarcılar” ile paralel biçimde bu anlatıları sahiplenmeyi sürdürmesi, meselenin
bir yanılma/yanıltma, çarpıtma meselesinden ibaret olmadığını göstermektedir.
Ancak bu bakış, yalnızca mitik bir tarihin nasıl benimsenegeldiği sorusunu
yanıtsız bırakmakla kalmamaktadır. Durkheim'ın eleştirdiği, Tylor'un ruhların ve
tanrıların varlığını açıklamaya yönelik yaklaşımı ile tarihin çarpıtılması yaklaşımının
arasındaki benzerlik biçimsel olmanın ötesindedir. Tarihsel anlatıların akla aykırı,
saçma, tarihsel olgularla çelişen vs. unsurlar içermesini açıklamaya dönük
girişimlerin konuyu kandırma/kandırılma, çarpıtma/çarpıtılma gibi akli becerilerin
kullanılmasında meydana gelen eksikliklere işaret eden bir bağlamda ele alınması,
anlatının bilimselliği ve anlatıya muhatap olanın ‘aklını’ konunun merkezine
oturtmaktadır.
Yaklaşımın sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi için tarih kavramının
kendini çeşitli karşıtlıklar altında gösteren iki yönünün, iki anlamının birbirinden
ayırt edilmesi gerekmektedir. İlkinde tarih, bir disiplinin ya da bir bilim dalının
adıdır. Daha kapsayıcı bir ifadeyle, bir tür araştırma ya da soruşturma olarak
tanımlanmıştır; öyle ki, “sayesinde sorular sorduğumuz ve bu soruları yanıtlamaya
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çalıştığımız düşünce biçimleri” olması bakımından bir tür 'bilim' olarak kabul
edilebilir178. Kısaca, bilimsel bir çaba sonucu elde edilen tarih anlatıları
kastedilmektedir. Akademik bir disiplin olarak kabul gören tarih disiplini içinde
üretilmekte ve bu işi yapanlar tarihçi olarak adlandırılmaktadır.
Tarihin ikinci anlamında ise, bu akademik çerçevenin dışında kalan,
toplumsal bellekte yer edinen ve toplumun belli bir kesiminde ya da tamamında tarih
ya da tarihin bir parçası olarak kabul edilen anlatılar kastedilmektedir. Beatriz Sarlo,
bu anlamda kullanılan tarihi, “yaygın dolaşıma giren popüler tarih anlatıları” olarak
ifade etmektedir179.
Yapılan bu ayrımdan, bilimsel tarihin geçmişin yaşanmış olana sadık bilgisini
içerdiği,

diğer

tarih

anlatılarının

ise

uydurmadan

ibaret

olduğu

anlamı

çıkarılmamalıdır. Her iki tarihsel anlatı türü de olayların belli bir biçimde
sıralanmasından oluşan olay örgülerinden kuruludur. Bu açıdan her iki tarih de birer
kurgu, geçmişin yeniden inşasıdır. Ancak bilimsel tarihi, 'yaygın dolaşıma giren
popüler tarih anlatıları'ndan ayıran, “bilimsellik” niteliğinin işaret ettiği birtakım
düşünsel ilkelere bağlı olarak kurgulanmasıdır. “Bilim olarak tarih, (...) geçmişi
yeniden inşa kiplerini denetler” ve bu inşanın kurallarını ortaya koyar180. Bir izi
geçmişe ait bir olayın varlığını gösteren bir bulgu olarak değerlendirirken, bu
bulgular ve belgeler arasındaki ilişkileri incelerken ve bu yolla geçmişte yaşandığı
düşünülen olay kurgulanırken tarihçi belirli ölçütlerden yararlanmaktadır. Bu açıdan
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bir tarihçi için bir anlatının kabul edilebilirliği, onun “tarihsel gerçek ölçütüne”
uygun olup olmamasına bağlıdır, yoksa toplumsal bellekte yerinin olmasına değil 181 .
Yani bir disiplin olarak tarihi tanımlarken ayırt edici unsur, üretiminde tabi olunan
düşünsel ilkeler ve yöntem iken; toplumda var olan ve ‘tarih’ olarak nitelendirilen
anlatıları tanımlarken kullanılması gereken ayırt edici unsur, onların nasıl olup da var
olmaya devam edebildiklerini gösteren koruma, yeniden üretme ve aktarma
araçlarıdır. Bu fark, tarihçi John Tosh'un burada ifade edilmek istenilene oldukça
benzer bir vurguyla yaptığı şu ayrımda da kendini göstermektedir: "[G]erçekleşmiş
olayları içeren tarih" ile "gerçekleşmiş olanların kolektif 'temsili'" anlamındaki
tarih182. Bu ayrımı göz ardı ederek her tür toplumsal anlatının toplumda tüm var olma
biçimlerini akılcılık ekseninde aynı ilkelere tabi olarak değerlendirmek, çarpıtılmış
bir tarihin toplumda nasıl var olmaya devam edebildiğini açıklamayı imkansız
kılmaktadır. Çünkü toplumsal düzlemde, daha sonra açıklanacağı üzere, toplumsal
hafızada anlatıların varlığını sürdürme biçiminin anlatıların bilimsel yöntemlerle inşa
edilmiş olup olmamasıyla ilgisi yoktur. Toplumda anlatılar belirli araçlarla korunur,
yeniden üretilir ve aktarılır. Oysa bilimsel düşünüşün amacı anlatıları korumak ve
aktarmak değil, bilimsel kıstaslara uygun bilgi üretmek ve gözden geçirmektir.
Daha önce de görüldüğü üzere her toplumda var olan anlatılar o toplum
içinden çeşitli türlere ayrılmışsa da hepsinde en azından iki temel kategori
bulunmaktadır: gerçek/doğru/hakiki anlatılar ile gerçek olmadığı bilinen, kurgu
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olarak kabul edilen masallar, doğru olmayan anlatılar183. Bu ilkel toplumlar için
geçerli olduğu gibi günümüz toplumları için de geçerlidir. Bu açıdan bakıldığında
günümüzde geçmişin gerçek/doğru/hakiki bilgisini sunan anlatılara ‘tarih’ adı
verilmektedir. Bu ikinci anlamıyla tarih, hakikatin anlatısı olarak masaldan, öyküden
ya da uydurma olanı ifade etmek için kullanıldığında mitten ayrılmaktadır. Bu tarihi
bunlardan ayıran ise, toplum nezdinde geçmişin doğru bilgisini içermesi, gerçekten
olup bitmiş olanı konu edinmesidir. Burada referans alınan, toplumun kendisidir. Bir
disiplin olarak ‘Tarih’ten farklı olarak belirli bir soruşturma yöntemiyle inşa edilmiş
olma, tarihsel olgulara uygun olduğu eleştirel bir bakışla kontrol edilmiş olma,
tarihsel kanıtlara dayanma gibi özellikler aranmamakta; yalnızca toplum ya da bir
kesimi açısından hakikatle ilişkisinde nerede konumlandırıldığına bakılmaktadır.
Akademik nitelikli tarih çalışmalarının da var olduğu bir toplumda, tarihin
çarpıtılması meselesine çarpıtan özneler yönünden değil de o anlatıyı ayakta tutan
toplumsal mekanizmalar/koşullar yönünden bakıldığında bahsedilen, işte bu ikinci
tür tarihtir. Zira toplumun tamamı ya da bir kesiminin hafızasında sakladığı ve
aktardığı uydurulmuş anlatı, o anlatının kurgulanma serüveninde bilimsel bir çabanın
yer almış olup olmamasından bağımsız olarak var oluşunu sürdürebiliyor ve hakikate
ilişkin olma konumunu koruyorsa, bu anlatıya tarih denirken ‘bir disiplin olarak
Tarih’ten ya da ‘akademik bir çabanın ürünü olarak Tarih’ten söz edilmediğinin
ayırtında olmak gerekmektedir. Tarih disiplininin meseleye yaklaşımında tespit
edilen eksiklik, üretilen tarihsel araştırmanın ve tarihçinin tarafsızlığı ya da tarihsel
araştırmanın anlatısal/mitik niteliğinden kaynaklanmamaktadır. Tarihin çarpıtılması
yaklaşımına getirilen eleştiri, tarih disiplininin sürekli mit ürettiği gibi bir noktadan
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kaynaklanmamaktadır. Zira bilimsellik ölçütü kabaca ‘genel kuralları ortaya
çıkarmak’ değil de ‘belirli bir soruşturma yönteminin varlığı’ olarak kabul edilirse;
tarih disiplininde son dönemde göreceliğe ve anlatısallığa yapılan vurgunun
artmasıyla ilişkili biçimde, paradoksal olarak ‘bilimsellik’ bakımından derinleştiği ve
sıradan bir anlatı inşası olarak kabul edilemeyeceği söylenebilir. Richard John Evans,
bu duruma özlü bir biçimde işaret etmiştir:
Mitosların yıkılmasında tarihçiler çoğu kez bunların yerine kaynaklara sıkı
sıkıya bağlı anlatılar koyarlar. Ancak anlatı, çağdaş tarihçiler arasında hiçbir
şekilde, kafalarını on dokuzuncu yüzyılın büyük tarihsel anlatılarına takmış
post-modernistlerin iddia etmek istedikleri gibi, tarihsel sunuşun egemen biçimi
değildir. Aslında, tarihsel malzemenin birbiri ardına sunulması, toplumsal
bilimlerin etkisiyle, çağdaş tarihçiler tarafından hemen hemen tümüyle
terkedilmiştir. 184

Tarihin bu çok anlamlılığı, tarihin çarpıtılması anlayışının ikinci olumsuz
yönü ile birlikte günümüz tarih yazımında adeta Tylor'cu bir tutumun var olmaya
devam etmesinde etkili olmaktadır. Burada ortaya konulduğu üzere bir disiplin
olarak tarihi diğer tarih anlatılarından ayıran, anlatının üretilmesi sırasında uygulanan
yöntem ve akıl yürütme biçimidir. Bir disiplin olarak tarih yazımı, sürekli bir eleştiri
ve soruşturma süreci olduğu gibi bir düşünme biçimine de işaret etmektedir.
Tarihçilerin sözü edilen yaklaşımını Tylorcu kılan, bu yaklaşımın, anlatıların
toplumsal düzlemde korunma, yeniden üretilme ve aktarılma biçimlerinin de bilimsel
ya da en azından akılcı ilkelere tabi olduğu varsayımını içermesidir. Toplum ve
geçmişin bilgisinin üreticileri temelde bilimsel bilginin tamlığı-eksikliği ile niyetler
(bilimsel-siyasal/ideolojik) üzerinden değerlendirildiğinde, günümüz toplumlarında
184
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mitlerin/çarpıtılmış anlatıların sürekli varlığından söz etmek mümkün olmamakta, bu
nedenle bu durumu açıklamaya dönük girişimler temelsiz kalmaktadır. Bu durum
toplum içi yöneten-yönetilen, elit/entelektüel-halk ilişkilerinde olduğu gibi toplumlar
arası karşılaştırmalarda da karşımıza çıkmaktadır. Günümüz toplumları, mitlerin
tamamen hakim olduğu ve bilimsel düşünüşün olmadığı (ya da farklı olduğu) ilkel
toplumlarla ilerlemeci bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Siyaset – mit – bilim
ilişkisi üzerine kurulan bu şablon, günümüz toplumlarında da görülebilmektedir.
İdeoloji kavramı da bu şablonun uygulandığı durumlarda karşımıza sıklıkla
çıkmaktadır. Mitlerin çarpıtmanın ya da meşrulaştırmanın bir aracı olduğu savı,
ideolojiye

ilişkin

olarak

sıkça

tartışılmaktadır.

Siyasal

aktörlerin

tarihi

mitleştirmelerinin altında ideolojik bir bakışın olduğu bu bağlamda ileri
sürülmektedir. İdeolojilerin mitler üzerinde etkisinin fazla vurgulanması, siyasal
güçlerin mitlerden “yararlandığı”, onları “kullandığı” ya da “çarpıttığı” gibi ifadeler,
mitleşmede iradi unsurun belirleyici olduğu iddiasının farklı bir görünüm altında
tekrarlanmasıdır; bu nedenle ideoloji kavramı üzerinde durulmalıdır. Aynı zamanda
ideoloji kavramı mit – tarih ilişkisinin siyasal yönünü tespit edebilmek açısından
önemlidir. Çünkü tarihin siyasal amaçlarla çarpıtılarak mitleştirildiği iddiası, tarihin
ideolojik amaçlara özgülendiği, mitleşmiş bir tarihin ise bilimsel bir tutumla karşıtlık
içinde olacak biçimde ideolojiyle ilişkiye girdiği fikrini içermektedir. İkinci olarak,
tezin Tylorcu tutum olarak eleştirdiği, mit-tarih ilişkisini bilim-mit ve ilkel-uygar
ikilikleri üzerinden kavrayan ilerlemeci anlayışın, bu ilişkinin siyasal niteliği
hakkında ideoloji eksenli tartışmalarını değerlendirmek gerekmektedir. Çünkü
siyasal işlev ve siyasal çıkar eksenli farklı ideoloji tanımları, bilgi, siyaset, iktidar ve
toplum arasındaki çok yönlü ilişkinin anlaşılmasında önemli rol oynamaktadır.
İdeoloji, toplumda rızanın üretilmesinde, bilginin akliliği, işlevi ve siyasallığının
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tartışılmasında merkezi bir kavram olmuştur. Son olarak, mitlerin ideoloji ile
ilişkisini belirlemek, toplumsal değişim ile mitlerdeki değişim ve çeşitlilik arasındaki
ilişkiyi, birbirlerini etkileme süreçlerini anlamak bakımından önemlidir. Mitos - tarih
ilişkisini kavramak için, mitin ideoloji ile ilişkisinin ele alınması, siyasal düzlemde
mitlerin işlev ve konumunu anlamak bakımından kaçınılmazdır. Bu nedenle
ideolojinin genel olarak hangi anlamlarda kullanıldığı, geçirdiği evrim incelenmeli
ve 'tarihin çarpıtılması' yaklaşımının nasıl bir ideoloji kavrayışına denk düştüğü
üzerinde durulmalıdır.

2.4. İDEOLOJİ KAVRAMININ KULLANIMLARI
İdeolojinin "tek ve yeterli bir tanımı[nın]" yapılamamış olmasının nedeni,
Terry Eagleton'un da belirttiği gibi, "ideoloji teriminin kullanışlı, ama birbiriyle
bağdaşmaz nitelikte olan birçok anlamı olmasından kaynaklanır"185.
Eagleton'a göre ideoloji kabaca altı farklı tarzda tanımlanabilir: İlkinde
ideoloji, "toplumsal yaşamdaki fikir, inanç ve değerleri üreten genel maddi süreç"
olarak, doğruluk-yanlışlık bakımından tarafsız ve kültüre yakın bir anlamda
kullanılabilir186. Bu anlamıyla ideoloji, toplumdaki bütün anlamlandırma pratiklerini
ve simgesel süreçleri içerir. İdeolojinin daha dar olan ikinci anlamı ise "toplumsal
açıdan önemli belirli bir grubun veya sınıfın içinde bulunduğu durumu ve hayat
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deneyimlerini simgeleyen (doğru veya yanlış) inanç ve fikirler"187dir. Bu tanımı
"dünya görüşü"nden ayıran fark ise, dünya görüşünün insanlığın evrendeki yeri gibi
temel meselelere ilişkin olmasına karşın ideolojinin kullanıldığı bağlama göre her
konuya

ilişkin

olabileceğidir.

İdeolojinin

üçüncü

tanımı

"çıkar

çatışması

durumlarında, bu tür toplumsal grupların çıkarlarının meşrulaştırılması ve
desteklenmesi" anlamına gelen, "(...) kendi çıkarını gözeten toplumsal güçlerin, bir
bütün olarak toplumsal iktidarın yeniden üretilmesinde merkezi önem taşıyan
meseleler uğruna çatıştığı ve çarpıştığı söylemsel alan"dır188. İdeolojinin dördüncü
anlamı, egemen toplumsal gücün çıkarlarını meşrulaştıran fikirler olmasıdır. Bu
tanım, bir öncekine göre daha dar anlamdadır, ayrıca epistemolojik bakımdan tarafsız
bir niteliğe sahiptir. Bu açıdan ideoloji, epistemolojik açıdan tarafsız olmayan, yani
egemen gücün çıkarlarını ikiyüzlülük ve çarpıtma yoluyla meşrulaştıran fikir ve
inançlar olarak beşinci bir anlamda tanımlanabilir. Son olarak karşılığını Marx'ın
meta fetişizmi kuramında bulan altıncı bir tanımdan daha söz edilebilir. Buna göre
ideoloji, bir bütün olarak toplumun maddi yapısından kaynaklanan yanlış ve aldatıcı
inançlar kümesidir189.
Raymond Geuss, ideoloji tanımlarını üçe ayırmaktadır. "Betimsel" ya da
"antropolojik" anlamıyla ideoloji, "belirli toplumsal grup ya da sınıflara özgü, hem
söylemsel hem de söylemsel olmayan öğelerden oluşan bir inanç sistemidir" ve bu
anlamı "dünya görüşü" teriminin anlamına yakındır190. "Pejoratif" anlamıyla ideoloji,
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baskıcı bir iktidarı destekleme güdülenimine sahip olması, adil olmayan bir iktidar
biçimini meşrulaştırması ya da toplumsal gerçeği çarpıtması ya da gizlemesi
nedeniyle olumsuz gözle bakılması gereken inanç, anlam ve değerler kümesidir. Son
olarak, pozitif anlamıyla ideoloji, "arzu edilir oldukları düşünülen siyasi çıkarların
peşinden koşan belirli bir grup veya sınıfı birleştiren veya onlara esin veren inançlar
kümesi" biçiminde, sınıf bilinciyle eş anlamlı olarak tanımlanabilir191.
Bu tanımlar tarihsel bağlamda ele alındığında ideoloji kavramının ortaya
çıkmasından bu yana, anlamına ilişkin bazı önemli gelişmeler sıralanabilir.
Başlangıçta insan düşüncesini inceleyen bir bilim dalını adlandırmak için
kullanılırken, Marx ile birlikte ideolojinin anlamında bir kayma meydana gelmiş ve
farklı anlamlarda kullanılmakla birlikte genel olarak yönetici sınıflar ve kapitalizm
ile ilişkilendirilir olmuştur. II. Enternasyonal'de ideolojinin yanlış bilinç olduğu
düşüncesi, indirgemeci ve ekonomik determinist bir anlayışla ön plana çıkmıştır.
Daha sonra Lenin ile birlikte ideoloji olumsuz anlamda kullanılmamaya başlanmış ve
'Marksist ideoloji' veya sosyalist ideolojiden' bahsedilir olmuştur. Son olarak, Batıda
devrimci hareketin etkili olamaması, ideolojinin çok güçlü ve bağımsız olduğu
düşüncesini yaratmış ve Batılı Marksist düşünürlerin bu kavrama daha büyük önem
göstermesine neden olmuştur192.
İdeoloji teriminin mucidi Antoine Destutt de Tracy'dir ve ideolojinin ilk
ortaya çıktığı zamanki anlamı, ona sonradan Marx ve Engels'in yüklediği anlama
tamamen zıt niteliktedir. İdeoloji başlangıçta fikirlere ilişkin bilimsel araştırma
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anlamına gelmekteyken sonradan fikir sistemlerinin kendisi anlamında kullanılmaya
başlanmıştır193. İdeoloji bir Fransız disiplini olarak ortaya çıktığında amacı, insanın
zihinsel faaliyetlerinin kaynağının aşkın olmadığını, toplumsal ve maddi dünyayla
ilişki içinde olduğunu ve fiziksel yasalara tabi olduğunu göstermek idi. İdeologlar
bunu yaparken ampirist gelenekten hareket etmiş, ve bazı temel ilkelerden yola
çıkarak insanların fikirlerinin, düşünce sistemlerinin ortaya çıkış ve işleyişlerini
açığa çıkarabileceklerini ileri sürmüşlerdir. Bu çaba, zihin ile madde arasında yapılan
ayrımı reddederek , zihnin de tıpkı diğer fenomenler gibi bilimin konusu olduğu
iddiasını içermektedir194. Aydınlanma filozoflarına göre ideoloji, aklın önünü tıkayan
bilgi kirliliğini, hurafeleri, önyargıları ortadan kaldırmaya yarayacaktır.
İdeolojinin olumsuz anlamda kullanımında Marx'ın açıklamalarının önemli
bir yeri vardır. Ancak Marx’ın ideolojiyi nasıl tanımladığı konusunda farklı yorumlar
bulunmaktadır. Marx, bazı yerlerde, ideolojiyi ‘camera obscura’ metaforundan
yararlanarak “maddi gerçekliğin tersine dönmüş ifadesi” anlamında kullanır195.
Maddi gerçekliğin insan zihninde tersine dönmüş biçimde yer alması, “yanlış bilinç”
olarak değerlendirilir ve bu nedenle bilim ile ideoloji birbirinin zıttı kabul edilir. Bir
başka yoruma göre ise Marx’ta ideoloji, maddi gerçekliğin ortaya çıkardığı çelişkili
durumların bilinçteki karşılığı, yansımasıdır. Praksis kavramı üzerinden geliştirilen
bu yoruma göre, bir tersine dönme ilişkisi varsa, bu maddi, toplumsal ilişkilerdedir.
İdeoloji ise bunun bir ifadesinden ibarettir. Bu yorumda yanlış – eksik bilme durumu
yoktur. Marx ideolojiyi egemen sınıfların nesnel çıkarları ile ilişkilendirmiş,
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ideolojik aygıtlar üzerindeki egemenliği sayesinde egemen fikirlerin kendi
çıkarlarına göre biçimlendirmiştir. Egemen sınıflar, nesnel çıkarlarını bilen sınıflar
olarak görülürken, yönetilen sınıflar bu bilinçlilikten mahrumdur. Sömürü, kendisini
eşit ve özgür insanlar arasında yapılmış bir sözleşme gibi gösterir. Burada maddi
gerçeklik zorunlu olarak tersine dönmüştür, ancak bu durum yanlış bilincin
göstergesi değil, gerçekte var olan çarpıklığın bir ifadesi olarak görülmelidir196.
Yanlış bilinç, yalnızca değerlerin olgularla örtüşüp örtüşmediğiyle ilgili değildir.
Örtüşmeme durumunun siyasal çıkarlara ya da düzenin devamına hizmet edip
etmemesiyle, yani yanlışlığın işleviyle ilişkilidir197. Eagleton, Marx'ın ideolojiyi
birbirinden farklı üç anlamda kullandığını ileri sürmektedir: (1) "İdeoloji, kendilerini
tarihin temeli olarak gören ve insanların ilgisini (sahip oldukları fikirlerin toplumsal
belirleyicilerini içeren) fiili toplumsal koşullardan başka yöne çekerek baskıcı bir
siyasi iktidarın ayakta kalmasına hizmet eden yanıltıcı veya toplumsal bağları
kopartılmış inançlar" anlamına gelebilir. (2) "(...) [İ]deoloji, egemen toplumsal
sınıfın maddi çıkarlarını doğrudan doğruya dile getiren ve onun yönetimini
desteklemeye yarayan fikirler anlamına gelebilir". (3) "Son olarak, ideoloji, içinde
bir bütün olarak sınıf mücadelesinin verildiği ve kuvvetli ihtimalle, siyasi açıdan
devrimci güçlerin doğru bilincini de içeren kavramsal formların tamamını
kapsayacak şekilde genişletilebilir"198. Bunun temel nedeni, Marx'ın yazılarında
ideolojinin hem epistemolojik hem de siyasi anlamlarının bulunmasıdır. Bunlar
Eagleton'ın deyişiyle kısaca "yanılsama olarak ideoloji" ve "bir toplumsal sınıfın
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düşünsel donanımı olarak ideoloji"dir199. Bu iki ayrı anlayıştan ilki pozitivist bir
yaklaşımı temel alırken ikincisi tarihselci bir yaklaşıma uygun özellikler
taşımaktadır. Ortaya çıkan bu iki eğilim farklı akımlar tarafından geliştirilmiştir.
Meta fetişizmi, kapitalist üretimin yapısından kaynaklı olarak, aslında her
işçinin üretimine emeğiyle katkı sunduğu ve nihayetinde üreticilerin emeklerinin
genel toplamı olan nesnelerin, insanlara kendisini bu niteliğinden soyutlayarak
sunması ve gizemli bir hale bürünmesidir. Üretilen şeyler, üretenlerin kontrolünden
çıkarak onların var oluşunu belirlemeye başlar. Meta fetişizminin genç Marx'ın
'camera obscura' metaforuyla özetlenebilecek ters çevirme imgesinin olgunluk
dönemine taşınmış hali olduğu söylenebilir. Ancak burada, toplumsal gerçekliğin
zihinde tersine çevrilmesi değil, tersine dönmüş bir toplumsal gerçekliğin zihin
tarafından yansıtılması ifade edilmektedir. Meta fetişizmi, kapitalizmin işleyişinden
doğan bir çarpıklıktır. İdeoloji, Eagleton'un deyişiyle "üstyapıdan altyapıya adeta
transfer edilmiş" durumdadır200.
Engels'in ideoloji kavrayışı, 19. yüzyıl idealizmi ile materyalizmi arasındaki
yöntemsel karşıtlıktan ve Marx'ın üstyapı-altyapı analizinden beslenmektedir.
"Yanlış bilinç" deyimi ve ideolojiyi yanlış bilinç olarak görme fikri Engels'e aittir.
Engels bu bağlamda ideolojiyi, öznenin gerçek amacını, bilincinden gizlemeye
yarayan bir tür rasyonalizasyon anlamında kullanmıştır201. İdeolojinin temel özelliği,
fikirleri, fikirilerin ilişkili olduğu nesnelerin kendisinden değil, o nesneye ait
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kavramlardan yola çıkarak türetmektir202. Engels ideolojiyi üstyapının tepesine
yerleştirmekte ve olumsuz anlamda kullanmaktadır.
İdeolojiyi Marx ve Engels'in yüklediği olumsuz anlamın dışına çıkararak,
Marksizmin bir ideoloji olduğunu söyleyen ilk düşünür Bernstein'dır. Lenin ise işçi
sınıfı da dahil olmak üzere tüm sınıfların ideolojisinin olabileceği görüşündedir ve bu
açıdan ideolojiye olumsuz bir anlam atfetmez. Lenin'e göre sosyalist ideoloji ancak
sosyalist entelijensiya tarafından geliştirilebilir; çünkü burjuva ideolojisi işçilerin
kendi başlarına bir sınıf bilinci geliştirmesini engellemektedir. Bu nedenle işçi sınıfı
hareketi devrimci ve profesyonel bir gruba ihtiyaç duymaktadır203.
Macar Marksist Georg Lukacs, meta fetişizmini geniş anlamda kullanarak
ideoloji kuramında ona önemli rol biçmiştir. Lukacs'a göre, ekonomik iş bölümü,
emeğin uzmanlaşması, modern bürokrasi ve devletin varlığı gibi nedenlerle, insanlar
ve onların emekleri yoluyla elde edilen nesneler dünyasının bütünlüğü ortadan
kalkmıştır. İnsanlar arasındaki ilişkiler, kendisini, şeyler arasındaki ilişkiler olarak
göstermektedir. Bu 'şeyleşme'nin temelinde bütünlüğün yerini parçalara bırakması
vardır204. Lukacs, Lenin'den farklı olarak, burjuva ideolojisinin sürmesinin, bu
ideolojisiyi ayakta tutan kurumlardan değil, bizatihi kapitalist üretim ilişkilerinin
doğasından kaynaklandığını düşünmektedir. Dolayısıyla bu

durumu ortadan

kaldıracak şey, Marksist bilim değil, bütünlüğün yeniden sağlanması olacaktır.
Lukacs'a göre proleterya, "meta-fetişizmi üzerine kurulu bir toplumsal düzenin 'özü'"
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olduğundan bu bütünlüğü yeniden sağlayacak yegane sınıftır. Bunun için kendi
kendinin farkına varması yeterlidir. Lukacs'ın düşüncesinde ideoloji yanlış bilinç
demek değildir, ona göre ideoloji, şeylerin gerçekte oluş biçimlerini doğru olarak
yansıtabilir; ancak yapmadığı şey, bütünlüğü göstermektir. İdeoloji, şeylerin oluş
biçimlerine ilişkin kısmen ve yüzeysel bir doğruluk içeren söylemdir; bu nedenle,
bütünlüğü ortadan kaldırarak şeyleşmenin devamını sağlar205. Lukacs, ideolojiyi bir
saf yanılsama olarak görmediği gibi, Marksizmi de, analitik ve sınırları belli, nesnel
dünyaya bire bir tekabül eden saf bir bilim olarak görmeyi kabul etmez. Ona göre
Marksizm, işçi sınıfının ideolojisi, onun dünya görüşüdür. İşçi sınıfının, kendi
konumunun bilincine varmasıyla geliştireceği dünya görüşüdür.
Lucien Goldmann'a göre, toplumsal sınıflar, homojen düşüncelere sahip
kolektif özneler olup, bu öznelerin sahip olduğu bilinç derin birer yapı olarak,
üyelerinin eserlerinde kendini gösterir. Belirli bir toplumsal gruba ya da sınıfa özgü
düşünceler, kendisini gündelik bilinçte rasgele ve karmaşık biçimde açığa vurur.
Ancak, sanatçılar gibi her grubun yetenekli bazı üyelerince sınıf çıkarları daha
belirgin ve düzenli bir biçimde ortaya konabilir. "İdeal" olarak nitelendirilebilecek bu
düşünceler Goldmann tarafından 'dünya görüşü' olarak ifade edilir. Dünya görüşü,
gücünün zirvesinde olan toplumsal sınıfa aittir. Buna karşılık Goldmann, gücünü
yitirmekte, düşmekte olan sınıfların kısmi ve çarpıtıcı bakış açısını "ideoloji" olarak
adlandırır. Bu bakımdan dünya görüşü, "temizlenmiş, iyileştirilmiş ve olumsuz
öğelerinden büyük ölçüde arındırılmış ideolojidir."206 Şeyleşme/meta fetişizmi ise,
dünya görüşünün yerini tarihsel olarak bıraktığı bir sonraki aşamadır. Bu ikisi bir
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arada var olamaz. Bu aşamada bilinç düzeyinde bütünlüğün imkanı ortadan
kalkmaktadır.
Gramsci'de 'özne' kavramından ziyade 'blok' kavramı ön plana çıkmaktadır.
Gramsci, "hegemonya" kavramını kullanıma sokmuştur. Hegemonya, bir iktidarın,
hükmettiği insanların rızasını alma biçimi anlamında gelmektedir ve devlet ile
ekonomi arasında aracılık eden tüm kurumlar anlamında kullanılan 'sivil toplum' ile
ilişkilidir. Sivil toplum, aile, okul, medya ve benzeri tüm kurumları kapsar. Bu
kurumlar, kültürü, rızanın üretildiği bir alana dönüştürür207.

İdeoloji, zorla

dayatılabilir, oysa hegemonya rıza olmaksızın tesis edilemez. Hegemonya, ideoloji
kavramını da zenginleştirmiştir. Gramscici anlamda ideoloji "düşünce sistemleri"
anlamında değil, "alışılmış toplumsal pratik" anlamında kullanılmış ve bu anlamıyla
toplumsal yaşamın dile gelmeyen yönlerini de kapsayacak biçimde genişlemiş,
sürekli değişen, dinamik yönü ön plana çıkmıştır208. Hakim sınıfın dünya görüşünün
topluma egemen kılınmasında entellektüellerin önemli rolü vardır. Öyle ki,
entellektüellerin faaliyetleri sayesinde bu dünya görüşü, toplumun "duygu yapısı"
haline gelmektedir209. Hegemonya, bir kere kurulan bir şey olmayıp sürekli olarak
yeniden üretilmesi, savunulması ve değiştirilmesi gerekir. Gramsci, ideolojiyi olumlu
anlamıyla kullanır. Alman İdeolojisi'ndeki spekülatif yanılsama anlamında
ideolojinin, tarihsel açıdan geçirilmiş belirli bir evre olduğunu savunur. İdeoloji, bir
yanlış bilinç değildir, bir sınıfın tarihin belirli bir aşamasında maddi üretim ilişkileri
bağlamında sahip olduğu düşüncelerdir. Bu açıdan ideolojiler, ait olduğu tarihsel
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dönemde geçerlidir ve onlara bugünden bakarak yanlış olarak değerlendirmek
anakronizme sebep olur. Bu açıdan Marksizm de işçi sınıfının belirli bir tarihsel
döneminde geçerlidir ve Marksizme ezeli ve ebedi olarak doğru ve geçerli bilim
payesi vermek onu dogmatikleştirmek anlamına gelir. Gramsci'ye göre toplumdaki
alt grupların bilincinde, yönetici sınıfların fikirleri ile ezilenlerin toplumsal
gerçekliğe ilişkin pratiklerinin bir birleşimi bunur. Bu birleşim, çelişkili bir görünüm
arz edebilir, ancak yine de bu bir yanlış bilinç olarak görülmemelidir. Bu, bir sınıfın
pratik etkinliği sonucu, içinde bulunduğu duruma uygun olarak geliştirdiği
düşünceler ile, yöneten sınıflara gösterdiği rızanın sonucu olan görüşlerinin bir arada
olmasının sonucudur. Halk bilinci olara ifade edilebilecek bu bilinç içinde ilerici ve
gerici unsurlar bir arada bulunur; halk kültüründe mevcut bulunan folklorik unsurlar,
her iki niteliğe de sahip olabilir. Devrimci etkinliğin amacı, bu görüşlerden ilkini
açığa çıkararak tutarlı bir fikirler bütünü olarak inşa etmektir. Gramschi'ye göre bu
işi organik aydınlar yapabilir. Her insanda entellektüel faaliyet mevcut olmak ile
birlikte toplumsal yaşama etkin biçimde katılan bazı insanlar, kültürdeki bu olumlu
ve yenilikçi fikirleri kuramsal olarak örgütleyebilecek niteliğe sahiptir. Bu
nitelikleriyle bir sınıfın organik aydınları, o sınıfa kültürel, siyasal ve ekonomik
alanlarda bir özbilinç kazandırır. Gelekneksel aydınlar, organik aydınlardan farklı
olarak, toplumsal yaşamdan ve yönetici sınıftan bağımsız olduğuna inanan aydınlar
grubudur. Bunlar, orta sınıfın içinde bulunduğu maddi koşulların bir sonucu olarak,
özerklik, yönetici sınıftan bağımsız ve özgür olma düşüncelerinin entellektüel
dünyadaki karşılığıdır, denilebilir.
Frankfurt Okulu düşünürlerinden Adorno, mübadele değeri ile kullanım
değeri arasındaki ilişkinin altında yatan ilkenin üstyapıda da çalıştığını ileri
sürmektedir. Mübadele değeri,

emek miktarı üzerinden nesnelerin birbiriyle eşit
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değerde olduğu kabulunü içermektedir. Oysa bu durum, mübadele edilen şeylerin
özgün kullanım değerlerinin

ve farklarının üzerini örtmektedir. Aynı şekilde,

burjuva toplumlarında eşitlik ilkesi ve eşit oy hakkı, toplumda fiilen var olan
eşitsizliklerin üzerini kapatmaya yaramaktadır. İşte Adornoya göre ideolojin temel
ilkesi, eşitleyici bir mantıkla işlemesidir. İdeoloji, özdeşlik düşüncesinin bir biçimi
olarak karşımıza çıkar, farklılıkları görmezden gelerek eşitler ve bu eşitleme dışlayıcı
bir biçimde çalışır. Bu nedenle Adorno'ya göre ideolojinin karşıtı hakikat veya kuram
değildir. İdeoloji, çeşitlilik ya da farklılığın karşıtıdır. Sosyalizmin amacı, ideolojinin
mantığını reddederek farklılığı ve çoğulluğu koruyan bir uzlaşma ilkesini hakim
kılmaktır210.
Althusser, tarihselci Marksistlerden farklı olarak bilimsel bilginin tarihsel
olmadığını, tarihten bağımsız olarak geçerliliğini koruyabileceğini; bu bakımdan
tarihsel materyalizm biliminin de sınıf bilincinden ayrı olduğunu ileri sürer.
Althusser, bilim ya da kuram ile ideolojiyi epistemolojik olarak birbirinden ayırır.
İdeoloji, "kapalı, döngüsel ve kendi kendini onaylayıcı" niteliktedir 211. İdeoloji,
temel sağlayan bir yapıdır. Bu yapı, öyle kategorilerden kuruludur ki, ideolojik
sorunsal bu yapının dışına çıkamaz ve farklı kavramlarla yapıyı bozmak mümkün
değildir. Oysa kuram ya da bilim, açık uçludur. İdeolojiden farklı olarak, her zaman
yanlışlanabilir niteliktedir. Yeni soruların var olan anlayışı tamamen değiştirmesi
mümkündür. Hem ideoloji hem de kuram/bilimin kendine özgü bilme prosedürleri
vardır. İdeoloji, yaşanan ilişkiler alanına ait olup, bilim ile bir tür altlık-üstlük ya da
süreklilik ilişkisi içinde düşünülmemelidir. Althusser'e göre, yapı tarafından yüksek
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derecede belirlenen özneler, özne olarak kalabilmek, kendi özneliklerini inşa
edebilmek için ideolojiye ihtiyaç duyarlar. İdeoloji, tek tek öznelere seslenip onları
çağırarak, mevcut yapının onların eylemine ihtiyaç duyduğu algısını yaratır212.
İdeolojinin temel işlevi, kişilere, onların özgür ve özerk olduklarını duygusunu
vermektir213. Althusser'e göre ideoloji insanların bir bütün olarak toplumla ilişkilerini
yaşama biçimini temsil eder; tasarım ve betimlemelerin doğruluğunun ya da
yanlışlığının ideolojilerle bir ilgisi yoktur. "İdeoloji, insani varlıkları birer toplumsal
özne olarak kuran ve bu özneleri bir toplumdaki egemen üretim ilişkilerine bağlayan,
yaşanan [lived] ilişkileri üreten anlamlandırma pratiklerini düzenlemenin belirli bir
yoludur"214. Althusser'in ideoloji tanımı, ideolojiyi ampirik yanlışlık ya da tasarımın
çarpıtılması üzerinden tanımlayan rasyonalist ideoloji kuramlarından farklı olarak
ideolojinin duygusal, arzu ve isteklerle ilgili olan ve edimsel yönlerine vurgu
yapmaktadır. Önemli olan, ideolojinin gerçekliği kendiliğinden ve doğal olarak
sunmasıdır. İdeolojik sözler, bir durumu betimlemekten çok, ona ilişkin duyguları
ifade eden ve bunları kendi kendini onaylayıcı ve meydan okuyucu biçimde yapan
sözlerdir215.
İdeolojiler homojen nitelik göstermez. Genellikle çeşitli öğeleri çatışma
halinde ve karmaşıktırlar. Çünkü, ait oldukları egemen blok ya da toplumsal grup,
çıkarları çatışma halinde olan alt gruplar içerdiğinden; bu farklılık ve çatışmalar
ifadesini ideoloji içinde bulmaktadırlar.

Öte yandan ideolojiler, olduğu gibi kabul
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görmezler. Içinde bulundukları toplumda sürekli olarak yorumlanma ihtiyacı ortaya
çıktığından sürekli değişim içindedirler216.
İdeolojiler, sadece toplumsal çıkarları ifade eden fikir ve değerler olarak
değil, onları rasyonalize eden bir şey olarak da kabul edilebilmektedir. Bu durumda
rasyonalize etmek, fikirlerin arkasında yatan güdülenimleri gizlemek ya da bastırmak
anlamı taşıyabilir. Zira psikanalizde rasyonalize etmek, baskılamanın bir yolu olarak
da görülmektedir. Öyleyse ideoloji, bir toplumsal grubun çıkarlarını rasyonalize
ederek, arkasındaki asıl güdülenimleri toplumdan; hatta bu güdülenimleri bastırmak
yoluyla çıkar sahibi toplumsal grubun kendisinden gizlemeye yarayan sistematik
çaba olarak tanımlanabilir217.
Rasyonalize etme ile meşrulaştırma birbiriyile ilişkili kavramlardır. Bir
ideoloji, meşruluk sağlamak için kendisini evrensel ve ebedi olarak sunabilir. Bazen
de ideolojiler, içerdiği fikir ve inançları toplumun sağduyusu ile özdeşleştirerek
meşrulaştırır. Toplumsal gerçeklik ile arasındaki mesafeyi, eleştiriyi imkansız
kılacak biçimde kapatır; öyle ki, kendisi dışındaki fikirleri düşünülemez ilan ederek,
fikirler aleminin dışına sürer. İdeolojinin kendini meşrulaştırmasının bir başka yolu
ise ileri sürdüğü fikir, inanç ve değerleri doğallaştırarak tarihsizleştirmesidir218.
'Tarihin çarpıtılması' yaklaşımında, ideolojik bir çarpıtmadan bazı durumlarda
yönetici sınıfın iktidarını sürdürmesi için bilinçli bir çarpıtması, bazı durumlarda
çarpıtılmış

tarihi

mutlak
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anlaşılmaktadır. Her halükarda, sözü edilen 'ideolojik çarpıtma' epistemolojik ya da
Raymond Geuss'un ifadesiyle, 'pejoratif' bir ideoloji kavrayışından hareket etmekte,
tarihsel bilginin çarpıtılmış olanları ile 'doğru' ya da 'hakiki' olanını birbirinden
ayırmaktadır. Çarpıtılmış tarih, 'ideolojik' tarihtir, ideolojinin bir parçasıdır. Bu tarihi
benimseyenler, bunu 'bilinçli' olarak yapmadıkları gibi, böylesi bir tarih bilinci,
Leninci ya da Gramschici anlamda olumlu içerimleri olan bir 'sınıf bilinci'nin
göstergesi değil, tam tersine, kandırılmışlığı içeren bir tersine dönme hali; klasik
anlamıyla bir 'camera obscura' işleminin ürünü olarak düşünülmelidir. Ancak burada
tersine dönme, kapitalist mübadele ilişkilerinin ve meta fetişizminin doğal
karakterinin yansıması değil, doğrudan bundan faydalanan egemen/yönetici/hakim
sınıfların iradi çarpıtma faaliyetinin sonucu kendisini göstermektedir.
'Tarihin çarpıtılması' yaklaşımında ideolojinin bu anlamda kullanılması
Tylorcu tutumun varsayımları ile örtüşmektedir. Çarpıtma, bilgi türlerini hakikat olan
ve olmayan ekseninde sınıflandırmayı gerektirirken diğer yandan bu bilginin iktidar
ile ilişkisinde akıl ile hakikatin birbiriyle ilişkilendirilmesinin önü açılmış
olmaktadır. Tezin ilerleyen kısımlarında, mitlerin yeniden tanımlanması çabası
içerisinde ideoloji ile olan ilişkisine ayrıca yer verilecektir.

2.5. MODERN

TOPLUMLARDA

TARİH-MİT

İLİŞKİSİNİN

AÇIKLANMASINDA TARİHSEL YAKLAŞIMIN YETERSİZLİĞİ
Mitlerin önemini, yerini ve işlevini ortaya koymaya ve ‘ilkel akla’ itibarını
iade etmeye dönük çalışmalar, Tylorcu tezi, yazısız ve ilkel toplumlar nezdinde
çürütmüştür. Ancak görüldüğü üzere tarihin mitleşmesi ve tarihin çarpıtılması
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konusundaki genel yaklaşımda Tylorcu bakışın izleri devam etmektedir. Bunun
nedenleri iki gruba ayrılabilir. İlk gruptaki nedenler, tarih yazımının kendi
niteliklerinden kaynaklanmaktadır. ‘Uydurma mitlerin’ toplumdaki yaygınlığını
‘çarpıtma’ ilişkisi çerçevesinde değerlendirme kısmen de olsa tarih yazımının özsel
özellikleri ve tarih disiplininin sınırlılıkları ile ilgilidir.
Sosyoloji genel olarak nomotetik bir yaklaşımla, evrensel kurallar ve
modeller kurma arayışında olmuştur; tarihçiler ise çoğunlukla buna daha uzak kalmış
ve olayların tarihini yazmaya eğilimli olmuşlardır. ‘Yeni tarih’ ile birlikte, hem
tarihin hem de toplum bilimlerin birbiri ile ilişkilerinin arttığı ve yöntem alışverişinin
yoğunlaştığı söylenebilir. Tarihçiler gittikçe kuramlardan daha fazla yararlanırken,
sosyal bilimcilerde de ellerindeki modelleri tarihselleştirme yönelimi görülmüştür.
Bu yakınlaşma antropoloji açısından da belirgindir. Daha önce de değinildiği üzere,
Fransa’da Febvre ve Bloch gibi tarihçiler Analles okulu ile yapılara önem veren bir
tarih anlayışının temelini atmışlar; öte yandan Edward Evans-Pritchard, Clifford
Geertz

ve

Marshall

Sahlins

gibi

antropologlar

da

çalışmalarını

tarihselleştirmişlerdir219.
Öncelikle, yeni tarih ile birlikte istatistiğin tarih ile buluşmasının tüm
sorunları çözmediği söylenmelidir. Bilimsel yöntemlerin tarihin nesnelliğini ve
kesinliğini temin edeceği düşüncesi, hem yapılan çalışmaların bu niteliği
taşımadığının ortaya konması, hem de nesnellik tartışmalarına ilişkin olarak bilim
felsefesindeki gelişmeler ile ortadan kalkmıştır220 İkincisi, doğası gereği kişilerin ve
219

Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, Çev. Mete Tunçay, İstanbul, Tarih
Vakfı Yurt Yayınları, 2000, s.17.

220

Evans, a.g.e., ss. 47-50.
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olayların bir örgüsünü içeren tarihin, sosyal bilimler ile ilişkisinin doğal sınırları
bulunmaktadır. “Hikayelerin aldatıcı dilini bırakıp, onun yerine matematiğin evrensel
dilini koymaya davet etmek, tarih bilimini acısız ve farkında olmayacağı bir ölüme
davet etmek demekti. (…) Tarih, yalnızca tortulaşan toplumsal fenomenlerin
açıklanması için kimi durumlarda işe yarayabilecek bir zaman boyutundan ibaret
kalacaktı”221 Bu nedenle tarih yazımının edebiyat ve siyasetle ontolojik bağlarını
vurgulayan Ranciere’e göre, tarihin bu yok oluştan kendini korumak için “tarihsel
bir bilimin kendine özgü karakterini koruyan tek şey olarak adları ve olayları
birbirine ekleme gücünü” korumak zorundadır. Bunun için tarihin “dili kullanışında
bilim-edebiyat karşıtlığına meydan okuyarak” anlatının bilim karşısındaki ikili
tutumunu sürdürmesi gerekmektedir222. Munslow da anlatı formunun ve edebi
niteliklerin tarihin ayrılmaz parçası olduğunu ve bu özelliğini bilimsellik adına inkar
etmenin ya da etkisizleştirmeye çalışmanın tarihsel bilgiye dayalı bilmenin kendine
özgü avantajlarını yok edeceğini savunmaktadır: "Tarih, ancak ve ancak tarihçi,ler
onu anlatı formunda tasavvur ettiklerinde müzakere edilebilir bir şeydir ve tarihsel
yorum en iyi halde sentetik bir 'doğru/hakikat' olarak kalması gereken şeyin peşine
takılarak

geçmişin

anlamlarını

daraltmamalıdır"223.

Bu

açıdan

Munslow,

"kurmacılık" olarak adlandırdığı ve Annales hareketini de içine alan yeni tarihyazımı
paradigmasının aslında "yeniden-kurmacılık" diye adlandırdığı klasik çizgiden özsel
bir farklılık taşımadığını savunmaktadır.

221

Jacques Ranciere, Tarihin Adları, Çev. Cemal Yardımcı, İstanbul, Metis
Yayınları, 2011, s. 32.

222

A.g.e., s. 33.
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Munslow, a.g.e., s. 16-17.
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Bu nedenlerle, her ne kadar tarihin çarpıtılması yaklaşımı temelde mitoslogos zıtlığının olumsuzluklarını taşısa da, toplumda var olan mitleri ve uydurulmuş
gelenekleri konu edinen bir tarih çalışmasının, çarpıtan siyasal özneyi ve çarpıtma
tarihini bir kenara bırakarak tamamen yapısal bir değerlendirme yapmasını beklemek
gereksiz ve anlamsız olacaktır. Bu nedenle bu yaklaşımın temelindeki anlayışın
sorgulanması ve öte yandan yapısal süreçlerin öne çıkarılacağı en uygun sosyal
disiplinin merkeze alınması gerekecektir.

2.6. MODERN

TOPLUMLARDA

TARİH-MİT

İLİŞKİSİNİN

AÇIKLANMASINDA ANTROPOLOJİK YAKLAŞIMIN YETERSİZLİĞİ
İkinci grup neden, antropolojinin ‘modern mitler’ konusundaki görece
ilgisizliği ve modern mitlere ilişkin açıklama girişimlerinin az ve genel olmasından
kaynaklanmaktadır.

Günümüz

toplumlarının

‘mitleri’nin

yeterince

değerlendirilmemiş ve Tylorcu teze yöneltilen eleştirilerin tarih yazımında kendini
göstermemiş olmasının nedeni kısmen antropoloji disiplinin içsel sınırlılıklarına
dayandırılabilir.
Tylorcu tezlerin eleştirisini içeren ve modern mitlere dönük değerlendirme
girişimlerinin kısıtlılığında, tarih yazımında mit, ‘uydurma’ ve ‘çarpıtılmış’ olan ile
eş anlamlılığını sürdürmüş, ancak bir metafor olarak kullanılmanın ötesinde, mitlerin
toplumdaki varlığını bilgi eksikliğine ve çarpıtmaya dayandıran tezin takipçiliğinde
etkili bir araç olarak kullanılmıştır. Antropolojinin etkisinin yetersizliği, öncelikle
kendisini büyük ölçüde sınırlandıran yazılılık ölçütü ile ilgilidir. Yazılı olmayan
toplumların mitleri, her ne kadar işlevlerine, toplumsal yapılardaki rollerine göre
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tanımlansalar da, yapılan değerlendirmelerin yazılı toplumlara taşınması açısından
sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Örneğin Malinowski, mitleri incelediği çalışmasında, ilkellerin mitlerinin
önemi, “daha ileri uygarlıkları karakterize eden mitolojilerden önce gelmiş
olmaları[ndan]” kaynaklanmaktadır ve ona göre Çin ve Japon uygarlıkları gibi
“bizim uygarlığımız” da mitolojisi ilkel folklor ile karşılaştırılarak anlaşılabilecek
olan ileri uygarlıklara dahildir. Böylece tıpkı Durkheim’ın ilkel toplumları günümüz
toplumlarının yapısını daha iyi anlamamızı sağlayacak basitlikte olmaları nedeniyle
incelemek istemesi gibi, Malinowski de “kendimize uzaktan bakma olanaklarını
sağlaya[cak]” ilkel mitler yoluyla uygarlığımızın mitlerini inceleyebileceğimizi
söylemektedir224.
Levi-Strauss da tarih ile mitos arasında kurulmuş bulunan zıtlığın,
yazılılık/sözlülük üzerine temellenen biçimsel farklara rağmen aşılması gerektiğini
düşünmektedir. Mitos her ne kadar kapalı, tarih ise açık uçlu bir anlatı türü olsa da,
tarihsel anlatının da mitik özellikleri göze çarpmaktadır. Belgelere dayansa dahi, aynı
konu üzerine yazılmış farklı tarihler bulunmaktadır. Bu farklılıklar, tarihin inşa
edilen bir yapıdan müteşekkil olmasından ve dolayısıyla tarihsel materyalin her
halükarda yorumlanması gerekliliğinden doğmaktadır. Ancak tarihi anlatıların tüm
farklı versiyonlarında da ortak mitik nitelikler bulunmaktadır. Bu, tarihin de mitik
yapıyı farklı araçlarla sürdürmesi ve barındırmasından kaynaklanmaktadır. İçeriği
farklılık gösterse de bu anlatılar, özünde mitik nitelikler taşıyan bir çekirdek
içermektedir. Bu çekirdeğin özelliği; açıklayıcı niteliğidir; aynı evrensel gerçeğin
bilgisinin farklı kalıplar altında ifade edilişidir. Sonuçta Levi-Strauss’a göre tarih ile
224

Malinowski, a.g.e., 1992, s. 153-154.
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mitos arasında bir zıtlık değil; süreklilik bulunmaktadır. Bu noktada Levi-Strauss
açısından yazılılık-sözlülük açısından farklılaşma, açıklık-kapalılık gibi tali bir
önemde görünmektedir. Önemli olan, mitlerin ilkel toplumlarda tuttuğu yeri, işlevi,
tarihin modern toplumda tutup tutmadığıdır225. Öte yandan yazılık, tarih biçiminde
ve ‘tarihli toplumlar’ ele alınırken çok önemli bir farklılık olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Sonuçta bu yaklaşım, Levi-Strauss’u modern mitlerin tarihle ilişkisi
konusunda belirsiz bir konuma sevk etmektedir. Tarihsel bilginin mitlerle yakın bir
bağı olduğunu düşünen Levi-Strauss, hem “mit ve anlam” başlığıyla derlenen 1977
CBC Radyosuna yaptığı konuşmada olduğu gibi, 1986’da Tokyo’da sunduğu bir
konferansta da meseleyi aynı noktada bırakmaktadır:
Böylece nesnel ve bilimsel bir tarihin mümkün olup olmadığı ya da yaşadığımız
modern toplumlarda tarihin rolünün de mitlerinkine benzer bir rol olup olmadığı
sorusu çıkıyor karşımıza. Yani mitlerin yazısız toplumlar için gördüğü işlevleri
(belli bir toplumsal düzeni ve dünya tasavvurunu meşrulaştırmak, herhangi bir
şeyin mevcut halini geçmişiyle izah etmek, mevcut durumun meşruiyetini
geçmişteki bir duruma dayandırmak, geleceği hem bugüne hem de geçmişe göre
tasavvur etmek) bizim uygarlıklarımızın tarihe yükleyip yüklemediği sorusu 226

225

"Kendi toplumlarımızda Tarihin, mitolojinin yerini aldığına ve mitolojilerin hedefi
olan yazısız ve arşivsiz toplumlarda geleceğin, günümüze ve geçmişe borçlu
kalmasını mümkün olduğunca -tamamen yapmak imkansızdır- temin etmek işlevini
yerine getirdiğine inanıyorum.” Claude Levi-Strauss, (2005), Myth and the
Meaning, London: Routledge Classics s. 36.

226

Claude Levi-Strauss, Modern Dünyanın Karşısında Antropoloji, Çev. Akın
Terzi, İstanbul, Metis Yayınları, 2012, s. 71.
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Bu soruya kendisinin verdiği yanıt olumlu olmakla birlikte, var olan farkın
altını çizmektedir:
(…) [H]er mit farklı bir hikaye (histoire) anlatıyormuş gibi görünüyor; çoğu
zaman da aynı hikayenin bölümlerinin farklı şekilde düzenlenmiş olduğunu
görüyoruz. Tarihe gelince, tek bir Tarih (Histoire) olduğuna inanıyoruz, ama
gerçekte her siyasi çevre, her toplumsal kesim, hatta kimi zaman her birey farklı
bir tarih/hikaye anlatıyor ve, mitin aksine, bu hikayeyi bugünün geçmişi
yarattığına ve geleceğin bugünü baki kılacağına inanmak için değil, bugünün
geçmişten nasıl farklıysa geleceğin de bugünden aynı şekilde farklı olacağına
inanmak için kullanıyor.227

Bu uzun alıntılardan da anlaşılacağı üzere, işlevsel benzerlik ihtimaline
karşın, zaman algıları açısından iki toplum tipi arasında fark olduğu yönünde önemli
bir vurgu vardır. Levi-Strauss, tarihli (yazılı oldukları vurgulanmaktadır) toplumların
‘zaman algısı’ ve ‘geçmişe bakış’ açısından tarihsiz (yazısız) halklar ile neredeyse zıt
nitelikler taşıdığını ileri sürmüştür. Levi-Strauss, toplumları sıcak ve soğuk toplumlar
olarak ikiye ayırmaktadır. Soğuk toplumlar bugün anladığımız anlamda tarih
anlayışına sahip olmayan ilkel toplumlara işaret ederken sıcak toplumlar tarih
anlayışına sahip toplumlara tekabül etmektedir. Soğuk toplumlar tarihi bilmezlikten
gelmek istemekte, “ 'ilk' saydıkları durumlarını elden geldiğince sürekli kılmaya
çalış[maktadırlar]”228 Bunu yapmak için ilkel toplumlar tarihsel olayları ve
ekonomik, toplumsal vs. sonuçlarını yadsımamakta, aksine benimsemektedirler.
Ancak

bu

benimseyiş

bu

olayların

önceye,

totemsel

ataların

zamanına

gönderilmesiyle gerçekleşmektedir. Söz konusu her ne ise, onu bu topluma ataların

227

A.g.e., s. 71-72.
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Levi-Strauss, a.g.e., 2004, s. 276.
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öğretmiş olduğu ve öğrenmenin gerçekleştiği mitik zamandan bugüne toplumun
değişmediği şeklindeki formül devreye girmektedir. Dolayısıyla soğuk toplumlarda
geçmişe ilişkin olarak, örnek alınan ataların zamanı ile, günümüz zamanından oluşan
ikili yapı bozulmamaktadır229. Soğuk toplumlar, tarihin etkisine direnmektedir; “bu
toplumlar için en temel ve nihai amaç var olan biçimlerini korumak ve ataları
tarafından kurulmuş olanı (...) sürdürmektir”230. Dolayısıyla bu toplumlarda
düzensizliğe eğilim yoktur. Öte yandan tarihi olan sıcak toplumlar, tıpkı
termodinamiğe dayalı makineler gibi, tarihi içselleştirerek, taşıdıkları içsel çelişki ve
farklılıkların yarattığı hareket ettirici gücü kullanmaktadırlar. Sıcak toplumlar
değişimi sürekli olarak tarihlerine eklemlemekte ve değişimi önsel olarak kabul
etmektedirler.
Örnekleri yalnız antropologlar açısından değil, diğer ‘komşu’ disiplinler
açısından da değerlendirmek mümkündür. Örneğin din tarihçisi Mircea Eliade'ye
göre, modern dünyada yaşanan kutsallıktan arınış, mitolojinin varlığını sürdürmesine
engel olamamıştır231. Çünkü mitlerin beslendiği simgeler, kaynağını hayalgücünden,
düşlerden, imgelerin çok anlamlı ve ifade edilemez gücünden almaktadır. Laikleşmiş
bir biçimde bunlar varlığını sürdürmektedir. İmgeler, birer “anlam demeti”dir232.
Eliade, “modern insanın en 'sıradan' hayatının içinde saklanmış bir ilahiyat değilse
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A.g.e., ss. 259-285.
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Claude Levi-Strauss, Irk, Tarih ve Kültür, Çev. Haldun Bayrı ve d., İstanbul,
Metis Yayınları, 2010, s. 114.
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Mircea Eliade, İmgeler, Simgeler, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, Gece
Yayınları, 1992, Önsöz, xv - xxxvii.
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de, bir mitolojinin bütününü yeniden bulmanın” önemini vurgulamaktadır233. Eliade,
“solmuş imgelerin” ve “gerilemiş efsanelerin” 19. yüzyıl tarafından tasfiye edilmiş
olan “batıl itikada dayalı bir geçmiş”e ait oldukları ve “ciddi insanların 'tarih
yapma'ları” ile bunların birbirinden kesin bir çizgiyle ayrıldığı düşüncesine karşı
çıkmaktadır234. Ona göre modern insanlar da koşullar ne olursa olsun efsanelerden ve
imgelerden

beslenmeye

devam

edecektir.

Zira

mitler,

modern

insanı

“tarihselliğinden” kurtararak “'kayıp bir cennet'in dilini ve bazen de deneyini yeniden
bul[masını]” sağlar235.
Böylece modern dünyada mitlerin varlığını ortaya koyan ve meseleye geniş
bir perspektiften yaklaşan Eliade, bu yaklaşımın sonucu olarak modern toplumlarda
mitleri çok farklı alanlarda ve işlevsel bir bütünlük gözetmeksizin örneklendirmekte,
sınırlandırılmış ve ayrıntılandırılmış açıklamalara girmemektedir. Mircea Eliade
modern mitosların da konu edindiği çalışmasında, “modern dünyanın mitleri” başlığı
altında, modern siyasal hareketlerin kökene önem verdiğini ifade etmektedir. Ancak
Eliade için mitler, siyasal nitelikli köken mitlerinden ibaret değildir. Zira devamında,
“seçkin topluluk mitleri” olarak adlandırıldığını söylediği, “sanatsal yaratı ve onun
kültürel ve toplumsal yankılanması çevresinde belirginleşen mitler”den, “önemli
kişilerin kitle haberleşme araçları yoluyla mitleştirilmeleri”nden bahsetmektedir.
Burada, sanatta ve özellikle romanlarda, okuma yoluyla gerçekleşen zamandan çıkış
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A.g.e., s. xxviii.
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A.g.e., s. xxviii.

235

A.g.e., s. xxi.
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deneyimi ve mitoslar yoluyla giderilen insanın psikolojik ihtiyaçları üzerinde
durmaktadır236.
Campbell’e göre özellikle matbaa ile birlikte, mitlerin sayısında ve
çeşitliliğinde muazzam bir artış olmuştur. Zira mitleri toplumda gördüğü kabul ve
yaygınlık üzerinden tanımlamayan Campbell, ütopyaların basıldığı, yayınların
çoğaldığı, kültürel çeşitlenmenin kendini gösterdiği Rönesans Avrupasında
neredeyse insan sayısı kadar mit olduğunu belirtmektedir.
Özetle, özellikle antropologların modern mitlerin varlığını kabul etmekle
birlikte ilkel toplumlar açısından yaptıkları ayrıntılı çözümlemeleri modern
toplumlarda yapmadıkları görülmektedir. Antropologlar açısından bu durumun
önemli bir sebebi, yazının bir toplum üzerinde var olan etkisinin, hem antropolojinin
geleneksel sınırını oluşturması bakımından caydırıcı nitelikte olması, hem de
toplumdaki düşünsel ve kültürel süreçleri ‘özsel’ olarak olmasa bile ‘köklü' bir
biçimde değiştirdiğinin görülmesidir. Bu durumda mitlerin günümüzdeki varlığına
ilişkin genel tespitler yapılmakta, ancak mitlerin sınırlarının, yerinin ve işlevinin ne
olduğu

konusu

üzerinde

psikolojik

temelli

açıklamalar

dışında

yeterince

durulmamaktadır. Bu durumda günümüz toplumları için adeta her şeyleşmiş237 ya da
sanatsal/dinsel/kültürel/dilsel ihtiyaçların kadimliği üzerine temellenmiş bir mit
kavrayışı, ‘tarihin çarpıtılması’ yaklaşımı gibi özellikle siyasal nitelik ve işlev
konusunda tartışma gerektiren konularda kullanışlı ve açıklayıcı olmaktan uzak
kalmaktadır.
236

Eliade, a.g.e., 1993, s. 177-190.
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Mit tanımları ele alınırken değinilen Ronald Barthes’ın mit tanımı buna örnek
olarak verilebilir.
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Modern mitlere yapılan vurguya rağmen mevcut mit yaklaşımları
ilkel/tarihsiz toplumlar söz konusu olduğunda geleneği ön plana çıkarırken tarihli
toplumlarda çeşitlilik, bilgi üretimi ve ilerlemeye vurgu yapmaktadırlar. Bu
durumda, mitlerin işlevlerinden bahsedildiğinde, açıklanmaya çalışılan hem mitlerin
‘saçma’ niteliklerine rağmen onlara inanılması, hem de mitlerin dâhil olduğu
geleneğin sürekliliğidir. Oysa tarihli ve modern toplumlar söz konusu olduğunda bu
sürekliliğin yerini, çeşitlilik, farklılaşma ve bilimsellik iması olan bir yenilenme
almaktadır. Levi-Strauss “her siyasi çevre, her toplumsal kesim, hatta kimi zaman
her birey farklı bir tarih/hikaye anlatıyor” derken, mitleri tahlil etmekte kullanılan
işlevselci ve yapısalcı kavramsal araçların, geleneğin ve sürekliliğin olmadığı bir
yerde nasıl kullanılabileceği konusundaki belirsizliği göstermiş olmaktadır. Bu
durumda antropoloji (buna dilbilim ve etnoloji de eklenebilir) ya bu alanın kıyısında
duracak ya da Ronald Barthes ya da Joseph Campbell’in yaptığı gibi tarihli
toplumlarda, mitlerin tüm sınırları ihlal ettiğini göstermeye veya bilimsellik zırhına
bürünmüş birçok miti ortaya çıkarmaya yönelecektir. “Böylece bizim titanlar
çağımızla ilgili bir araştırmanın dikkate alması gereken mitoloji bir hatta iki üç
olmaktan çıkıp tam bir mitolojiler galaksisine dönüşmüştür –dahilerin sayısı kadar
olduğu söylenebilir-”238
Günümüzde her siyasi çevrenin, toplumsal kesimin ve hatta bireyin farklı
tarih/hikâye anlatması ile Edmund Roland Leach’in incelediği Kachinlerde yine her
toplumsal alt grubun mitin bir kısmını farklı anlatması arasında ne gibi ortaklık ve
farklılıklar vardır? Bu soruyu sormayı engelleyen gelenek vurgusu aslında modern
toplumlarda benzer işlevlere sahip mitleri gösterebilmek için gerekli düzleme işaret
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Campbell, a.g.e., 2003, s. 13.
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etmektedir. Bu engeli aşmanın yolu, toplumu, hatırlamanın kendine özel kurallara
tabi olduğu bir yapı olarak incelenmesinden geçmektedir. Toplumda gerçek olarak
kabul gören tarihin hangi koşullarda ve hangi mekanizmalar yoluyla bu mit
konumuna ulaştığı ve işlevinin ne olduğunun incelenebilmesi, toplumun belleğinin
bireysel

bellekten ve

akıldan

farklı

işleyen bir

yapı

olarak

alınmasını

gerektirmektedir.
Bu, kültürel bellektir. Kültürel bellek olmaksızın bir anlatının toplumsal
düzlemde korunması mümkün değildir. Kültürel bellek, hem mit-tarih ilişkisini hem
de modern mitleri diğer anlatılardan siyasal yeri ve işlevi bakımından ayırmak için
elverişli zemini sunmaktadır.
Kültürel bellek, her anlatının geçmişin yeniden inşası olduğunu vurgulayarak
kurgusallığı ön plana çıkarırken, belleğin toplumsal düzlemde kendine özgü
kurallarının ve işleyişinin görülmesine olanak tanımaktadır. Kültürel bellek ve bellek
araçları mitin içinde var olduğu yapı ve bu yapıyı var eden araçlar olarak
düşünülecektir. Bu durumda yazı, geçmişin iki farklı kurulma biçimini birbirinden
ayıran bir çizgi değil, farklı işlevlere sahip anlatıların toplumsal düzlemde hatırlanma
biçiminde değişiklik yaratan bir teknoloji olarak görülebilir.
Mit-tarih ilişkisi, mitlerin nitelikleri ve mitleri tanımlamada antropolojinin
sunduğu ölçütler, kültürel bellek üzerinden incelenmelidir. Böylelikle bilimsel
bilginin üretimi ile bilginin toplumsal muhafazası arasındaki fark belirginleşecek,
tarihin çarpıtılması yaklaşımının eksik ve zayıf yönlerini gidermek için gerekli bakış
açısı yakalanmış olacaktır. Bunun için sıradaki bölümde başta toplumsal bellek ve
kültürel bellek olmak üzere tezde bununla ilgili kullanılacak kavramlar belirlenmeye
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çalışılacaktır. Ardından yazılılık, bellek üzerinden okunarak ilkel-modern ikiliğini
yeniden değerlendirmede kullanılmaya elverişli bir biçimde yorumlanacaktır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KÜLTÜREL BELLEK VE YAZI

3.1. KÜLTÜREL BELLEK VE TÜRLERİ
Tıpkı toplumun onu oluşturan üyelerin toplamından fazla ve farklı bir şey
olması gibi, toplumu oluşturan üyelerin belleklerinin toplamından ibaret olarak
görülemeyecek bir “toplumsal belleğin” var olduğu da kabul görmektedir. Toplumsal
bellek kavramını ortaya atan Emile Durkheim ve öğrencisi Maurice Halbwachs'tır.

3.1.1. Toplumsal (Kollektif) Bellek
Maurice Halbwachs'a göre kişilerin bellekleri toplumsal olandan yalıtılmış
biçimde düşünülemez. Çünkü anımsama işi büyük ölçüde toplumu oluşturan kişilerin
belleklerinin yardımıyla gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bellek toplumsal bir olgudur
ve bu bütünlük toplumsal bellek olarak ifade edilebilir239. Bu bağlamda geçmişin
anımsanması bir yeniden inşadır ve bu yeniden inşa, kişinin içinde yaşadığı sosyal
çevrenin etkisi altındadır240.
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Maurice Halbwachs, On Collective Memory, Çev. Lewis A. Coser, London,
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Halbwachs toplumsal bellek kavramının yanı sıra “toplumsal çerçeve”
kavramından da söz etmektedir. Geçmiş, toplumsal bellekte 'saklanmaz', ancak
günümüz temelinde yeniden inşa edilir. Toplumsal çerçeve geçmişin yeniden
üretiminde kullanılan araçlardan oluşur ve bu araçlar, yaşanılan dönemin hâkim
düşünceleriyle uyumludur. Bireysel düşünce bu toplumsal çerçevenin içine
yerleşmektedir241. Halbwachs, tarih ile toplumsal belleği birbirine zıt olarak
konumlandırmaktadır. Tarih, kişinin organik bağı olmayan, “ölü” bir geçmişi ifade
ederken, toplumsal bellek, kişinin kimliğini biçimlendiren, aktif, yaşayan bir geçmiştir.
Halbwachs'a göre toplumsal belleğin varlığı aynı zamanda süreklilik gösteren
bir nesneler dünyasının varlığına bağlıdır. Maddi uzam, süreklilik ve değişmezlik
algısı yaratmaktadır. Dolayısıyla Halbwachs için zihinsel ve maddi uzam toplumsal
belleği var eden iki temeldir242.
Halbwachs, bireysel belleğin toplumsal bellekten ayrı düşünülemeyeceğini
göstermiştir. Ancak Connerton tarafından, toplumsal bellekteki anı ve bilgileri ayakta
tutan bir unsur olarak törenleri ihmal ettiği konusunda eleştirilmiştir243.

3.1.2. Henry Bergson’un Bellek Ayrımı
Toplumsal belleğin tanımına giden yolda öncelikle anımsamanın biçimine
ilişkin Henry Bergson’un yaptığı bir ayrımdan yararlanmak gerekmektedir.
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Bergson'a göre, alışkanlıklar üzerine bina edilen otomatik bir anımsama ile, daha
karmaşık mekanizmalara tabi anımsama birbirinden ayırt edilmelidir. İlk bellek türü,
olayların belleğidir. “Gündelik yaşantımızın tüm olaylarını cereyan ettikleri ölçüde
imge-anılar biçiminde kaydeder; hiçbir ayrıntıyı ihmal etmez; her olguyu, her jesti
kendi yerine ve tarihine yerleştirir”244 Olaylar, adeta otomatik olarak, kendiliğinden
anıları oluşturmaktadır. Bu anılar birer tasarım meydana getirirler. İkinci tür bellek
ise, ezber ile ya da ‘öğrenme’ gibi farklı bir zihinsel çabayı, bir “eylemi”
gerektirmektedir. İmgelerin algılanması tekrarlandıkça, biricik olaylar bağlamından
koparılarak farklı zihinsel mekanizmalara dâhil olmaktadırlar. Bergson’un ‘eylem’
olarak ifade ettiği, entelektüel bir çabayla, karmaşık bir zihinsel mekanizma yoluyla
anımsanır. Bu anımsamada, bütünlüklü bir biçimde var olan imgeler olduğu gibi bir
seferde zihne çağırılmaz.

Bağlamından kopmuştur, “onu geçmişin içinde

sınıflandıran hiçbir izi üzerinde taşımaz”245. “Yani artık bize bizim geçmişimizi
sunmaz, onunla oynar; ve bellek adını hala hak ediyor olması, eski imgeleri
koruduğu için değil, bunların yararlı etkisini şimdiki ana değin uzattığı içindir”246
Bu, adeta maddeden bağımsız zihinsel gerçekliklermiş gibi görünen imgeler, zihinsel
bir eylemin, entelektüel bir çabanın sonucunda ‘anımsanabilirler’ Dolayısıyla bu iki
tür anımsama Bergson’a göre birbirinden tamamen farklıdır. Bergson, bu bellekler
için ders çalışma örneğini vermektedir. Bir dersin tekrar edilmesinde, her bir tekrar
edişin özgün anısı ilk tür belleğe örnek iken, dersin konusunun tekrar edildikçe
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öğrenilmesi, ikinci tür belleğe örnektir. Ancak elbette bunun kuramsal bir ayrım
olduğu, bu iki tip belleğin saf halde bulunmadığı unutulmamalıdır.
Buradan yola çıkılarak denilebilir ki toplumsal belleğin konusunu oluşturan
‘anı’, her şeyden önce kişinin yaşamış olduğu bir olayın zihninde bıraktığı ve bilince
‘otomatik’ bir biçimde çağırılan izleri değildir. Toplumsal belleğin konusu olan
geçmiş, ‘öğrenilmiş’tir. Toplumsal bellekte öğrenilen ‘geçmiş’ ve edinilen ‘anılar’
kişi tarafından, kişisel anılarının bir uzantısıymış ya da kişinin kendisi şahitmiş gibi
anlatılsa da aslında asıl anılarından farklı zihinsel mekanizmalarla üretilmiştir. Bu
anılara ait imgeler, bağlamı olan olaydan (gerçekleşmiş olup olmaması önemli
değildir) kopmuş bir biçimde toplumsal mekanizmalar yoluyla, toplumsal iletişimin
sağladığı etki ile edinilmektedir. ‘Geçmiş yeniden inşa edilen bir şeydir’ denildiğinde
bu yeniden inşanın toplumsal yönünü bireysel bellek ile buluşturan mekanizma
budur ve bu mekanizmanın ürünleri, kişinin kendi yaşantısında an be an yaşanan,
doğrudan zihnine etki eden olayların bıraktığı izlerle oluşan anılar ile
karıştırılmamalıdır.

3.1.3. Kültürel Bellek-İletişimsel Bellek
Toplumsal bellek belli araçlar üzerinden kendini var etmektedir. Daha önce
belirtildiği gibi, uzak/kökensel geçmişi konu edinen mitlerin toplumsal bellekte var
olmasını sağlayan bellek araçları, onları konusunu 'geçmiş'in oluşturduğu birçok
anlatıdan ayırır. Toplumsal bellek üzerine çalışan Jan Assmann, kültürel bellek –
iletişimsel bellek ayrımı yaparak toplumsal bellekten daha dar bir kavram ortaya
koymaktadır. “İletişimsel bellek”, kişinin, yakın geçmişine ilişkin anılarını içeren,
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aynı dönemde yaşadığı insanlarla paylaştığı anılardır. Bu kavram, yüz yüze iletişimle
yakından ilintilidir. Bu bellek, kişiye özgü deneyimleri, anıları temel almaktadır.
İletişimsel belleğin aktarımı ve taşınması için özel bir usul ya da belirli bir zaman
yoktur, bu anlatıları saklayan toplumsal bellek aracı, doğrudan (toplumsal) yüz yüze
ya da iletişim aygıtları eliyle gerçekleşen iletişimdir; bu yolla kendiliğinden
muhafaza edilmekte ve aktarılmaktadır. 'Döneme tanıklık edenlerin' gündelik iletişim
yoluyla aktardıkları geçmiş bilgisidir. Assmann'a göre iletişimsel bellekte tutulabilen
geçmiş, yaklaşık seksen yıl veya dört kuşak geriye gidebilmektedir247. EvansPritchard ise, araştırma yaptığı Nuerlerde bu “tarihsel zamanın” yaklaşık 50 yıl
geriye gittiğini belirtmektedir248. Bu sınır Assmann tarafından “kayan boşluk” olarak
adlandırılmıştır. Bu sınır geçilerek daha eski zamanlar sorgulandığında, efsanevi ve
mitolojik kökenlerle karşılaşılır. Bu ikisi arasındaki süreklilik ‘soy ağaçları’
tarafından sağlanmaktadır.
“Kültürel bellek”, çok daha uzak bir geçmişi konu almaktadır ve kökenle
ilişkilidir. Kuşaktan kuşağa aktarılabilecek nitelikte olmayan, topluluğun çok uzak
geçmişinin bilgisidir. Bu bilgi uzmanlaşmış kesimler, örgütler eliyle ve ritüeller gibi
araçlarla aktarılır. Kültürel bellek, kendiliğinden bir bellek değildir, kurumsallaşmış
bir bellek tekniğine ihtiyaç duymaktadır. İletişimsel belleğin tersine, kültürel bellekte
aktarımın yeri ve zamanı belirlenmiştir ve aktarım sıkı kurallara tabidir. Bu
kısıtlanma tören olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna bağlı olarak özel, uzmanlaşmış
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bellek taşıyıcıları (kültürel bellek uzmanları) kültürel belleğin korunmasında görev
almaktadırlar. Yazılı olsun ya da olmasın, tüm toplumlarda kültürel belleğin
korunmasında simgelere başvurulmaktadır. Assmann, bu simgelere örnek olarak
“törenler, danslar, anlatılar, desenler, giysi, takı, dövmeler, yollar, resimler, mekanlar
vb.” unsurları saymaktadır249. Tanık olunmamış, kültürel hafızada taşınan bir
geçmişin kurgusal niteliği, beslendiği kaynakların sahihliğinin önüne geçmiş
olmaktadır. Jann Assmann’ın tanımladığı haliyle kültürel bellek, uzak geçmişe ve
kökene ilişkin anlatıların toplumda hatırlanmasını sağlayan kurumsallaşmış
uygulamalara işaret ettiğinden, toplumsal bellek kavramına oranla kapsamı daha dar,
tezde vurgulanmak istenen yapısal süreçleri açıklamada daha kullanışlı bir
kavramdır. Buna bağlı olarak kavram, iletişimsel belleğin hakim olduğu 'halk' ile
kültürel

belleği

muhafaza

ve

aktarımının

gerçekleştiği

'elit

kesim'

(bu

devlet/yönetenler ile ilişkilidir) arasında var olan bir farklılaşma veya zıtlaşmayı
açıklamada da daha kullanışlıdır. Bu nedenle tezin sonraki kısımlarında toplumsal
belleğin özel bir türü olarak kültürel bellek kavramı kullanılacaktır.

3.1.4. Postmemory
İletişimsel bellek, kişinin toplumu oluşturanların kişisel anılarından
beslenmektedir. Ancak bu anılar iletişimsel belleğin tek konusu değildir. Kişinin
kendi geçmişi ile toplumsal geçmiş arasında bir uçurum ya da kopukluktan söz
edilemez. İşte B. Sarlo'nun Marianne Hirsch'ten ödünç alarak kullandığı
‘postmemory’ kavramı, kişinin kendisinin deneyimlemediği, bir üst kuşak tarafından
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aktarılan, ancak kendi geçmişine dair hafızasının bir parçası olarak kabul ettiği
anılardan oluşmaktadır. Kişinin anılarının birçoğu, kendi deneyimlediklerinden çok,
etrafının anılarının kendisine aktarılmasından oluşmaktadır. Bu bağlamda örneğin bir
önceki kuşağın

yaşadığı trajediler kişinin anılarına eklemlenir ve kendi

deneyimleriyle birlikte, aynı bütünlük içinde kişinin öz geçmişi olarak inşa edilir 250.
Bir kişinin kendi geçmişi ile içinde yaşadığı toplumun iletişimsel belleğinin konusu
olan geçmiş arasındaki kopukluğu kişinin etrafından edindiği ama özgeçmişi
üretmede kullandığı bu tür anılar gidermektedir.

3.2. HATIRLAMA VE DEVLET İLİŞKİSİ
Kültürel bellek, uzmanlaşma ve kurumsallaşma yoluyla aktarılabilen bir
geçmişi konu edinmektedir. Dolayısıyla hangi anlatıların kültürel belleğin parçası
haline geleceği ve hangilerinin gelmeyeceği bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
bakımdan kültürel belleğin amacı belli bir geçmişi ‘hatırlatmak’ olduğu kadar,
seçiciliği nedeniyle diğer anlatıların unutulmasını da içermektedir. İletişimsel
belleğin menzili içindeki geçmişe ilişkin anlatıların uzmanlaşmış bir grup eliyle
törensel uygulamaları ve diğer bellek araçları yoluyla kültürel belleğin parçası haline
getirilmesi süreci hatırlama ve unutmayı toplumsal düzeye taşımaktadır. Bu
durumda, toplumsal bellek ile kültürel bellek arasındaki fark daha görünür hale
gelmektedir.
Her toplulukta, kurumsallaşmış yollarla aktarılan kültürel bellek ile
iletişimsel belleğin parçası olup kültürel bellek pratiklerinin dışında kalan diğer
250
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anlatılar arasında belirli bir fark vardır. Günümüzde ulus-devlet yapısı açısından
bakıldığında neyin ulusal ölçekli kültürel belleğin parçası olacağı konusunda devletin
rolü ön plana çıkmaktadır. Bu noktada ulus devlet ölçeğinde toplumun geçmişi
karşımıza ‘ulusal tarih’ olarak çıkmaktadır. Bu tarih, devletin uygulamalarıyla
desteklenmesi bakımından “resmi tarih” olarak tanımlanabilir251. Resmi tarihi
kültürel bellekte var eden en önemli araç ulusal eğitim sistemidir252. Resmi tarih,
iletişimsel belleğin sınırları içinde kalan yakın geçmişi de konu edinebilir. Örneğin
okullarda öğretilen tarihe bakıldığında 1974’te yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi adlı kitap 1965’e kadar olan dönemi konu edinirken 1990’larda okutulan
kitaplar 1945’e kadar olan dönemi konu edinmiş, fark yaklaşık yarım yüzyıla
çıkmıştır253. Bugün ise 12 Eylül 1980 askeri darbesi de müfredatta yer aldığından,
öğretilen resmi tarihin bittiği nokta günümüzden 30 yıl geridedir.
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Ulus-devlet olma sürecinin önemli aşamalarından biri ulusal bir bellek yaratmak
için eğitim sistemini kurmaktır. Bu, okullaşmanın artması ve yaygınlaşmasını
gerektirdiği gibi hangi tarihin öğretileceği konusunda tek karar alıcı ve uygulayıcı
olmayı da gerektirmektedir. Türkiye’den örnek verilecek olursa, 3 Mart 1924
(Hicri 6/3/1340) tarihli Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun 2. maddesinde, “Şer'iye ve
Evkaf Vekaleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese
ve mektepler Maarif Vekaletine devir ve raptedilmiştir.” denilerek, okullar küçük
toplulukların kültürel belleklerini yeniden üretebilecekleri araçlar olmaktan
çıkarılıp ulusal belleğin hizmetine sunulmuştur.
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Resmi tarihin dışında kalan anlatılar “resmi olmayan tarih” kapsamına
girmektedir. Resmi olmayan tarih denildiğinde ima edilen daha çok, toplumun inkâr,
unutturma ya da sessiz kalınma yoluyla baskılamaya gidilen kolektif anılarına işaret
etmektedir. Siyasal çalkantıların olduğu dönemlerde devlet belirli bir anlatıyı resmi
olarak kabul ederken diğerlerini unutturma, görmezden gelme ya da inkâr etme
uygulamalarına başvurur. Bu durumda topluluk hafızalarında inkâr edilen anılar
saklanabilir ve farklı zamanlarda yeniden ortaya çıkabilir254. Resmi olmayan her
hafızanın, uzmansız, örgütsüz süreçlerle aktarılan toplumsal hafıza olduğu sonucu
çıkarılmamalıdır. Devlet dışı örgütlenmeler eliyle korunan, ulustan daha küçük
ölçekte toplulukların farklı kültürel hafızalarından söz edilebilir.

3.3. KAVRAMSAL

ARAÇLARIN

BELİRLENMESİ

VE

BELLEĞİN

İŞLEYİŞİ
Genel olarak belleğin yeniden üretimi ‘hatırlama’ olarak ifade edilebilir.
Hatırlama, belli birtakım araçlar gerektiren kültürel faaliyetler ile sağlanır. Kültürel
faaliyetler, iletişimsel ve kültürel belleği kurucu ve muhafaza edici her tür faaliyet
olabileceği gibi, doğrudan ve birincil olarak bu amaçlara hizmet etmek için
tasarlanmamış da olabilir. Ancak tez kapsamında üzerinde durulacak olan, kültürel
belleğin parçası olan anlatıların muhafazasına dönük kültürel faaliyetlerdir.
Burada bireysel hatırlama ile toplumsal hatırlama arasındaki en önemli farkın
hatırlatılmasında yarar vardır. Bireysel hatırlamada zihnin içsel mekanizmalarına
vurgu yapılmaktadır. Toplumsal nitelikli hatırlamada ise ön plana çıkan, hatırlama
254
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faaliyetini toplumsal düzeyde işleten iletişim araçları ile diğer hatırlama araçlarıdır.
Öyleyse, hatırlamanın bireysel yönü, geçmişi kuşatıcı olarak inşa ederken belirli bir
yaratıcı (entelektüel ve bir anlamda yorumlayıcı) faaliyeti içermektedir; oysa
toplumsal yönü, her bireyde bu işlemi tetikleyecek kolektif ve iletişim araçlarına
dayalı mekanizmalara işaret etmektedir.
Her tür tarihsel ve mitik anlatı zamansal bir sıra izleyen olaylardan kuruludur.
Bu yüzden kültürel belleğe dahil olan bir anlatı, güncel olaylara, güncel olaylar
kişisel anılara bağlanabilir. Burada kişisel ve güncel olan, kökensel olanın ortaya
koyduğu çerçeveyi somutlaştırır nitelikte olabilir. Zira kişisel bellekte ilk elden
edinilen anı, öğrenilmiş geçmişin kurgusuna dâhil edilir ve onunla anlamlandırılır.
Bu bakımdan ‘postmemory’nin kişisel olanı kuşattığı, mitik/uzak geçmişin ise ilk
ikisini kuşattığı ve anlamlandırdığı söylenebilir. Yine, Assmann'ın da belirttiği gibi,
iletişimsel hafızanın inşa edilişinde kültürel hafıza belirleyici bir güce sahiptir. Bu
sayede kişinin geçmişi, bireysel deneyimleri, yakın çevresi, güncel gelişmeler ve
kökensel anlatılar belirli bir süreklilik içerisinde birbiriyle ilişkilendirilerek inşa
edilmiş olur.
Kültürel bellek ile toplumsal bellek arasında Jan Assmann’ın gösterdiği
türden farklar olduğu kabul edilecektir. Kültürel bellek, toplumsal belleğin özel bir
türü olarak, ondan örgütlü ve uzmanlaşmış bir hatırlama çabasını içermesi
bakımından ayrılan bir bellek türü olarak kabul edilecektir. Bir toplumda farklı
kültürel bellekler olabileceği, bunların birbiriyle kesişebileceği kabul edilecektir ki,
günümüz toplumlarının anlaşılması bakımından bu hususun önemi vardır. Kültürel
belleğin varlığını sürdürmesini sağlayan hatırlama araçları iki temel kavram
aracılığıyla ifade edilecektir: İletişim araçları ve bellek araçları.
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‘İletişim araçları’, gündelik kullanımdan farklı olarak, mesaj iletme işlevi
gören; simgeleri, konuşmayı ve iletişim teknolojilerini kapsayan geniş bir anlamda
kullanılmaktadır. İletişim araçlarının başında konuşma gelmektedir. Yazı, telefon,
internet, matbaa gibi tüm iletişim araçları toplumsal nitelikli hatırlamada rol
oynamaktadırlar. İletişim araçları hem toplumsal hem de kültürel belleği mümkün
kılan ve bireyler de dahil olmak üzere tüm unsurlarca kullanılabilir. İletişim araçları
ve diğer maddi araçlar insanların hem kuşak içi (yatay) hem de kuşaklar arası (dikey)
bir biçimde ortak anlamlar oluşturmalarını ve aktarmalarını sağlamaktadırlar. Bu
araçlar heykeller, yazıtlar gibi insanın bizzat biçim verdiği şeyler olabileceği gibi,
büyük bir çınar ağacı ya da nadir bulunan değerli bir taş gibi, oldukları haliyle
insanların anlam yükledikleri şeyler de olabilir. İletişimin dikey yönü, mesajın
aktarıldığı zaman diliminin uzamasına işaret edebilir. Yatay yönü ise, taraflar
arasındaki mesaj aktarımını çok kısa zamanda ya da eş zamanlı gerçekleştirmeyi
sağlayan araçları gerektirir. Bu araçların maddi ve simgesel iki yönü bulunduğu
gözden kaçırılmamalıdır255. Simgesel yönü ileride ayrıntılı bir biçimde ele
alınacaktır. Maddi yönüyle bakıldığında, aktarımı farklı biçimlerde mümkün kılan
yeni iletişim araçları bulunabilir. Bilgisayar, yazı, telefon gibi araçlar aynı zamanda
‘iletişim teknolojisi’ içinde yer almaktadır. İletişim teknolojilerinde meydana gelen
değişimler, farklı toplum tiplerinin varlığı üzerinde, anlatıların var olma ve aktarılma
biçimlerinde büyük değişikliklere yol açmıştır. Bu değişikliklerden en önemlisi
yazının icadıdır. Bu konu üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır. Diğeri ise ulus devlet
sonrası kültürel bellekte yaşanan değişimlerdir.
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Geertz, a.g.e., 2010, ss. 113-120.
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İletişim

teknolojileri,

hatırlamaya

yardımcı

olma

yönleriyle

bellek

teknolojisidir. Ancak kültürel bellek, iletişimsel belleğin kendiliğinden yapısının
tersine istikrarlı, örgütlü bir hatırlama çabasını içermektedir ve bunun için özel
araçlar kullanarak örgütlü kültürel faaliyetlere gereksinim duyar. Mekânın ve
zamanın örgütlenmesi yoluyla gerçekleşen, süreklilik gösteren hatırlama araçları,
(buraya kadar ‘bellek üretim aracı’ olarak ifade edilen) ‘bellek aracı’ olarak
adlandırılmıştır.

Bellek

araçları

toplumsal

yapılar

olup,

diğer

yapılardan

(kurumlardan/örgütlenmelerden) farkı, kolektif nitelikli hatırlamaya, daha dar
anlamda kültürel belleğin yeniden üretimine yönelik olmasıdır. Bellek araçları içinde
mitler açısından en önemli olan ritüellerdir. Modern toplumlar söz konusu
olduğunda, bu uzmanlaşma ve kurumsallaşma, içinde bulunulan toplumun yapısına,
anlatının türüne ve amacına göre devlet, dinsel kurumlar, dernekler, okullar, bilimsel
araştırma kuruluşları, ordular vs. olabilir. Bu kurumlar, amaçları ve etkinlik
alanlarına göre anlatının yaygınlığı konusunda etkin olmaktadırlar.

3.4. YAZILILIĞIN

KÜLTÜREL

BELLEK

BAĞLAMINDA

DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazının bir iletişim aracı ve teknolojisi olduğundan söz edilmişti. Yazı, mitler
ve benzeri anlatıların aktarılması ve hatırlanması açısından bir araç niteliğindedir.
Yazının bu niteliği Antik Yunan'dan beri tarih yazımının amaçlarında kendini
göstermiştir. Heredotos'un bölüm 1.2.1.'de alıntılanan giriş cümlesi tarihin amacının
yaşanılanların hatırlanmasını, ünlenmesini sağlamak olduğunu belirtirken, tarih ile
bellek arasındaki bağa işaret etmektedir.
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Bu araç, bir işaret sistemi olarak insanın düşünsel süreçlerine ve bilgi
depolama biçimine farklılık ve yeni olanaklılıklar getirmiştir. Heykeller, meydanlar,
kıyafetler, işaretler, armalar ve benzeri tüm maddi dünya, birer gösterge olarak
metin/yazı ile aynı işaret sisteminin parçasıdırlar256. Yazı da diğerleri gibi
anlamlandırılmaya ihtiyaç duymaktadır. Metnin kopyalanması, tek başına anlamın
aktarımı değil, üzerinde bir takım çizgilerin var olduğu düzlemlerin çoğaltılmasından
ibarettir. Metnin kendisi, tek başına anlatıyı biçimsel olarak muhafaza etse de
anlamını tek başına saklayarak taşıyamaz. Bir anlatının metinsel olarak saklanması
mümkündür, ancak anlatının toplumdaki anlamlılığını, canlılığını ve gücünü
koruyabilmek

için

mutlaka

belirli

bir

toplumsal

etkinliğe,

okumaya,

anlamlandırmaya, yorumlamaya ve ritüel temsile ihtiyaç vardır257.
Yazı mitlerin var olma koşullarını ve ömürlerini etkileyen teknolojik bir
yenilik olarak kabul edilebilir. Bu yeniliklerin ve farklılaşmanın neler olduğu aşağıda
incelenecektir.
Yazı bir teknolojidir. Yalnız Sassure'ün savunduğu gibi dili temsil
etmemektedir; aynı zamanda dil üzerinde etki sahibidir ve bu yolla insanın ve
toplumun düşünme biçimini değiştirir258. Dinsel veya büyüsel düşünce ile karşıtlık
içinde kullanıldığı anlamda bir “bilimsel düşünce” ya da analitik düşüncenin ortaya
çıkması, yazı teknolojisinin varlığını gerektirmektedir. Ancak buradan düşüncenin,
256

Mitlerin göstergeler üzerinden kavranması için bkz. Ronald Barthes, Çağdaş
Söylenceler, Çev. Tahsin Yücel, İstanbul, Metis Yayınları, 2003.
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J. Assmann, a.g.e., s. 93.
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Bu konuda geniş bilgi için bkz. Walter J. Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür, Çev.
Sema Postacıoğlu Banon, İstanbul, Metis Yayınları, 2010.
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yazının bilinmediği toplumlarda hiçbir ölçüde analitik nitelik taşımadığı anlamı
çıkarılmamalıdır. Çıraklık, müritlik, tekrarlama/ezber, atasözleri gibi öğrenimi
mümkün kılan statü ve yöntemler belli ölçüde analitik işlemin sözlü olarak
yürütülebilmesine olanak sağlar. Ancak tam anlamıyla analitik düşünceyi ve
incelemeyi mümkün kılan şey yazıdır. “(…) Olayların ve önerilen gerçeklerin soyut,
dizimsel, sınıflandırıcı ve açıklayıcı bir çözümlemesi, okuma yazma bilmeden
gerçekleşemez”259.
İlkel toplumları modernlerden ayıran en önemli özelliklerden biri yazısız
olmalarıdır. Bu toplumlardaki düşünce ve toplumsal bellek uygulamaları yazının
yokluğu ile ilişkili olarak incelenmelidir.

3.4.1. Sözlü Toplumlarda düşünce ve bellek
Sözlü kültürün, hem toplumsal/kültürel belleği, hem de bu yolla yazının
olmadığı sözlü toplumların düşünme biçimlerini etkilediği görülmektedir. Sözlü
kültürde, bilginin anımsanabilir nitelikte olmasının büyük önemi vardır. İncelikle
irdelenen bir düşünce akılda kalamayacağından sık tekrarlara başvurmak, sözde ritim
ve kalıpları, hazır deyişler ve atasözleri kullanmak gerekmektedir. Yancümle yerine
“ve” kullanılarak eklemelere, çözümleme yerine kümelemeye başvurulması, sık sık
tekrar edilmesi, sözlü kültürün her şeyden önce bir ‘bellek tekniği’ (mnemotekhne)
olarak değerlendirilmesi gereken özellikleridir. Bu tür toplumlarda tekrar kadar
çeşitlemeye de sık rastlanmakta ve efsanelerin çeşitlemeleri dinleyicinin dikkatini ve
ilgisini çekmek için farklı girişler, farklı parçaların yeniden birleştirilmesi
259

A.g.e., s. 21.
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neticesinde ortaya çıkabilmektedir. Bu bağlamda şiir de, karşımıza bir bellek tekniği
olarak çıkmaktadır.

Sözlü kültürde ozanlar her seferinde şiirlerini başka türlü

sıralamakta, hazır kalıplar kullanarak ölçüyü tutturmakta, şiiri rapsodileştirmektedir.
“Özgünlük, yaratılan yeni malzemede değil, geleneksel malzemeleri her ayrı ortama
uydurabilmekte ve dinleyici topluluğunu derinden etkileyebilmektedir”260. Şiirsellik,
sözlü toplumlarda toplumsal belleğin yeniden üretiminde kullanılan bir tekniktir.
Sözlü toplumlarda “sözlük” bulunmadığından “yazıya derinden bağımlılığıyla
diğer lehçelere egemen olan ve onları kapsayan dil” olarak tanımlanan bir grafolektin
ortaya çıkması mümkün değildir261. Sözlüğün olmadığı yerde, kelimeler anlamlarını
içinde bulundukları bağlamdan almaktadırlar; dolayısıyla yazısız toplumlarda tanım
yapma alışkanlığı yoktur. Tanım, sözcüklerin soyutluğunu, bir anlamda “kavram”
olma kapasitelerini de etkilemektedir. “Sözlü kültürler, kavramları duruma göre,
işlevsel ilişki çerçevesinde kullandığı, bu çerçeve de canlı insan yaşamına yakın
olduğu için kavramların soyutluğu asgaridir”262. Yabancı ve nesnel nitelikteki dünyayı
söze dökmek için insan etkileşimi kullanılmaktadır. Ayrıca, yazının olmadığı
toplumlarda, ağızdan çıktığı anda yok olan, uçucu nitelikteki söz, düşünceyi ifade
etmeye yarayan bir işaretten ziyade, “olay” olarak kavranmaktadır. Bu niteliği,
özellikle büyücülüğe duyulan inancı anlaşılır kılmaktadır.
Öte yandan şiirsel, kalıplaşmış bilginin aktarımı yoluyla toplumsal hafızanın
korunması, sözlü toplumların belleğinde saklanan bilginin atasözlerinde olduğu gibi,
tarihsel bağlamından soyutlanmasını sağlamaktadır. Kalıplaşmış bilginin sahibi,
260

A.g.e., s. 78.

261

A.g.e., s. 20.

262

A.g.e., s. 66.

149

kimin kullandığı, tarihin hangi noktasında toplumsal hafızaya eklemlendiği gibi,
sözün ait olduğu bağlama ilişkin bilgiler yoktur. Bu anlamda sözlü toplumların
kalıplaşmış söz öbekleri tarihten arındırılmıştır. Bu da sözlü toplumlarda tarihsel bir
zaman algısının yokluğu sonucunu doğurmaktadır263.
Bununla birlikte, yazısız toplumlarda da teknik/analitik düşüncenin belli bir
düzeyde var olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Tüm kültürlerin temelde
toplumun hayati ihtiyaçlarını karşılamaya dönük sistemler içerdiği, kültürün
ihtiyaçların karşılanmasına dönük işlevlerini yerine getirebilmesi için belli bir ‘teknik
bilgiye’ ihtiyaç duyduğu özellikle Malinowski’nin sıklıkla üzerinde durduğu bir
husustur. Bu bilginin kullanımı rasyonel bir çerçevede işler. Bu bilgi sayesinde temel
ihtiyaçların giderilmesine dönük sorunlar akılcı bir çerçevede çözülmüş olur264. LeviStrauss da aynı noktayı “yaban aklın” niteliklerini uzunca incelediği yapıtında265
vurgulamış, ilkel denilen insanların sınıflandırma ve belleğin kullanımı bakımından
modernlerden geri kalır yanlarının olmadığını göstermiştir.

3.4.2. Yazılı Toplumlarda düşünce ve bellek
Yazı,

sözü

mekâna

bağlayarak

gücünü

arttırmakta

ve

yapısını

değiştirmektedir. Ancak yazının yarattığı bu değişim bir sıçrama niteliği
263

Eric A. Havelock, Preface to Plato, London, Basil Blackwell Oxford, 1963, s.
123.
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Bronislaw Malinowski, “Sir James Frazer: Biyografik Bir Değerlendirme,”
Malinowski, a.g.e., 1990, s. 176.
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taşımamakta, kendi içinde bir teknolojik değişim ve yayılma da içermektedir266.
Yazının bir işlevi, bellekseldir; bilginin depolanmasını sağlamaktır. Yazı ilk evrede
sözlü belleğe yardımcı bir yöntem iken, alfabenin keşfi ile birlikte, onun yerini
almıştır. Alfabe, metin dışı bağlama olan ihtiyacı ortadan kaldırmış, resim-yazıdan
farklı olarak, aynı alfabeyle farklı dillerin okunup yazılması mümkün hale gelmiştir.
Yazı, kelimelerin olay olarak değil, nesneler olarak algılanmasına neden olmuştur.
“Alfabe sesin uçucu dünyasını mekânın durgun, hemen hemen değişmez dünyasına
dönüştürerek sesin kendisini bir nesne olarak sunar”267
Yazı başlangıçta yalnızca sözlü edimlerin daha sonra sözlü olarak ifade
edilmek üzere yazıya geçirilmesiyken yeni imkânlar doğurmuştur. Bu imkânlardan
en önemlisi, “yazılı kâğıt parçasından doğrudan algılanacak biçimde tasarlanan,
tamamen yazı mantığıyla gelişen bileştirmelerdir”268. Sözlü kültürde insan
etkinliğinden kopuk yansız listeler, istatistikler bulunmazken, yazının varlığında “tek
tek sözcüklerin ayıklanıp yeniden düzenlenmesi”
çıkmasıyla birlikte isimleri içinde

bulunmuş

mümkündür269. Listelerin ortaya
oldukları

insan

etkinliğinden,

bağlamından kopararak grafik biçimlerde göstermek mümkün hale gelmiş, bu
soyutlamayı kolaylaştırmıştır. Yazının bu işlevi, onu, depo işlevi olan ses kayıt cihazı
gibi diğer araçlardan farklı kılmaktadır. Analitik ve bilimsel düşüncenin göstergesi
olan listeler, formüller ve çizelgeler, yazı ile birlikte geliştirilmiş, Sümerlerde olduğu
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Jack Goody, Yaban Aklın Evcilleştirilmesi, Çev. Koray Değirmenci, İstanbul,
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Ong, a.g.e., s. 111.

268

A.g.e., s. 22.

269

Goody, a.g.e. s. 115.

151

gibi, devletler bunlar aracılığıyla, mal ve insanlarla ilgili karmaşık tasarrufları
gerçekleştirebilmişlerdir.
“Konuşmayla düzenlenen dil ve düşünce çözümlemeye özgü kesinlikten
yoksundur. (…) Fakat yazılı kelime çözümlemeyi keskinleştirir, çünkü her bir
kelimeden beklenti artar"270. Yazıyı sondan başa tarama olanağı kelimelerin eleştirel
ve titiz seçimini mümkün kılmıştır. Bu, söylenenin inandırıcılığını yitirmeden
düzeltme yapma imkânı vermektedir (okuyucu düzeltilmiş olduğunu bilemez).
Böylelikle ortaya çıkan çözümleme ve kusursuzlaştırma, içselleştirilerek konuşmayı
da etkilemiştir.
Bir toplumun yazı teknolojisine sahip olması ya da onun varlığından haberdar
olması, düşünce biçiminin değişmesi için yeterli değildir. Bir toplumda yazının
bilinmesine karşın hala geniş kesimlerde sözlü kültür ve buna bağlı olarak sözlü
düşünme biçimi hâkim olabilir. Düşünce biçiminin değişebilmesi için yazının o
toplum tarafından içselleştirilmesi gerekmektedir. Bu belirli bir zaman alır. Yazı eski
zamanlardan beri var olmakla birlikte, Samilerin geliştirdiği alfabenin sesli harfleri
de içeren ve bu anlamda kültürel bağlamdan tamamen bağımsız olarak kullanılabilen
biçimini geliştiren Yunanlılar, yazıyı içselleştirerek kullanan ilk toplumdur
denilebilir. Yunan felsefesinde kendini gösteren düşünsel dönüşümü, yazının
içselleştirilmiş olması mümkün kılmıştır271.
Mitos-tarih ayrımının ortaya çıkmasında sesli harflere sahip Yunan
alfabesinin varlığının etkili olması gibi, tarih yazımına geçişte de yazının varlığı
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önemli etken olmuştur. Goody'e göre yazıyla birlikte, listeler ortaya çıkmış ve
olayları listelemek, kral ve soy listeleri hazırlamak imkanı doğmuştur. Bu sayede,
örneğin M.Ö. 2400'de Sümer edebiyatında ya da Eski Ahit'in başlangıç bölümünde
görüldüğü üzere, mitik-destansı dönemden başlayarak olaylar, kronolojik bir
sıralama içinde ifade edilebilmiştir. Sonuçta, “destansı malzemeyi 'tarihsel' bir
biçimde eritme, bu tür listelerin oluşturulabilme yeteneği ile birlikte gelişen bir şey
olarak görülmektedir”272. Listeler bir hiyerarşi kurma imkanı da sağlamaktadır.
Goody'nin örnek olarak gösterdiği Sümer Emesal sözlükçesi, listelerin bu özelliği
sayesinde oluşturulabilmiştir.
Buraya kadar ortaya konulan bilgiler ışığında, Antik Yunan'da tarih yazımının
gelişimi, yazılılığın içselleştirilmesi süreci üzerinden tekrar okunabilir.

3.4.3. Antik Yunan'da Mitin Anlamsal Dönüşümünde Yazının Etkisi
Yukarıda ifade edilen bilgiler temel alınarak, ilkel toplumlar ile
gelişmiş/modern toplumların düşünme biçimleri arasındaki farklılığın özsel olmadığı
gibi, zıtlık teşkil etmediği ve iletişim teknolojilerindeki değişmelerle açıklanabileceği
ileri sürülebilir. Bu bağlamda yazının, alfabenin ve matbaanın gerek geleneksel
devletlerce kullanımı gerekse toplumun geniş kesimlerine doğrudan ya da dolaylı
etkisi, düşünme biçimlerini değiştirmiştir273.
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Antik Yunan'da mitin anlamının dönüşmesinde ve mitos-logos karşıtlığının
ortaya çıkmasında Yunanistan'a özgü bir yazı biçiminin, alfabenin, genel olarak da
yazın içselleşmiş olmasının etkisi vardır274. Bu konudaki önemli araştırmalardan biri
Havelock'a aittir. Havelock'a göre, Hesiodos ve Homeros'ta kendini gösteren şiirsel
anlatım, sanatsal bir kaygı ve kişisel bir yaratıcılıktan kaynaklanmaz. Dönemin şiiri,
yazının olmadığı bir toplumda bilginin bozulmadan korunmasını ve aktarımını
sağlayan bir araç işlevi görmektedir. Dahası, yazının ve kurumsal bir eğitim
sisteminin olmadığı bu dönemde, eğitim aracı olarak iş gören şiirsel anlatım yalnız
bununla kalmaz, düşünce biçimini de şekillendirir. Bu günümüzden farklı bir
düşünme biçimi, bir zihniyet durumudur. Havelock, bunu “aklın sözlü”, “Homerik”
ya da “şiirsel durumu” olarak adlandırmaktadır275. Ona göre bu durumdaki zihin
bilimsel rasyonalizmin, analizin, neden sonuç ilişkisine ilişkin sıranın yeniden
düzenlenmesinin önünde engeldir276. Bu düşünme biçiminde, bilginin toplumsal
bellekte korunabilmesi için kalıplardan, formüllerden, ritimden ve diğer biçimsel
kısıtlamalardan yararlanılır. Tüm bunlar bir bellek tekniği, toplumsal/kültürel hafıza
açısından bir araçtır277.
Mitin anlamının Antik Yunan'da dönüşümü incelenirken, mitlerin alegorik
yorumunun Hesiodos’dan itibaren görüldüğüne ve bunun devrimci, dünyada eşi
görülmeyen, sıçrama niteliğinde bir değişiklik olarak değerlendirilmesinin yanlış
olduğuna ilişkin G. S. Kirk’ün düşüncesine değinilmişti. Şimdi, yazının düşünce
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niteliğinde yarattığı değişime ilişkin bilgiler ışığında Kirk’ün ortaya koyduğu bilgiler
daha ayrıntılı olarak ele alınabilir. G. S. Kirk, öncelikle Hesiodos’un eserlerinde yer
alan mitlerin Hesiodos tarafından bütünlüklü olarak sunuluşuna dikkati çekmektedir.
‘Günler ve İşler’de mitler yalnızca konu bakımından kendi içinde düzenlemeye ve
elemeye tabi tutulmakla kalmamış, mitlerin seçiliş, sıraya konuluş ve birbiriyle
ilişkilendirilişi bakımından da bütünlüklü, sınıflayıcı ve sistematik bir yaklaşım
ortaya konulmuştur. Kirk, mitlere yönelik bilimsel/eleştirel bakışı tamamen Yunan
dünyasına özgü bir yenilik olarak açıklayan ve bunu yaparken Yunan dünyasını
oluşturan halkları bir bütün olarak değerlendiren yaklaşımı eleştirmektedir. Kirk, bu
mitlerin Hesiodos zamanında toplumsal hafızada kompleks bir biçimde var
olmadığına, bunun Hesiodos’un entelektüel faaliyetinin bir sonucu olduğuna işaret
etmektedir. Burada Kirk’ün belirttiği Hesiodos ile çağdaşı olan toplumun miti ele
alışındaki farklılık, yazının içselleştirilmesi bakımından farklı durumlarda olan
birbiriyle ilişkili ama birbirinden özerk toplumsal hafızaların varlığı ile açıklanabilir.
Kirk’e göre, Yunan dünyasında Homeros ve Hesiodos’tan çok önce
kavramsal bir dil yaratılmıştır ve söz konusu tarihçiler bu dilin içine doğmuşlardır.
Kirk’e göre, bu kavramsal dil büyük ölçüde mitik unsurlar ve simgelerden
oluşmaktaydı ve kullananlar, sistematikleştirdikleri, farklılaştırdıkları düşüncelerini
bu dilin dışında ifade etme olanağını henüz bulamamışlardı. Dolayısıyla mitlerin
anlamsal dönüşümünün ve alegorik yorumlamanın arkasında yatan süreçte, felsefi
düşüncenin mitik izler taşıyan ancak dönüşmüş bir dili kullanmakta olduğu, yüklü bir
mirasın gölgesi altında işlediği görülmektedir. Kirk bu geçiş sürecini birbirinden ayrı
iki aşamaya ayırmaktadır. Bunlardan ilki Hesiodos ve Homeros ile doruk noktasına
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oluşan bir seçicilik ve kodifiye etme dönemi; ikincisi ise M.Ö. 5. yüzyıl trajedi
yazarlarınca yürütülen mitleri yeniden yorumlama dönemidir278.

3.4.4. Yazılılığın Kültürel Bellek Üzerindeki Etkisinin Sınırlılıkları
Yazılılığın düşünce biçimleri üzerindeki rolünün ortaya konması, sosyal
bilimlerde ilkel-gelişmiş/modern toplumlar arasında yaratılan zıtlığın ve aralarında
özsel bir farklılık bulunduğu fikrinin aşılmasını sağlamış; bu toplumlar arasında var
olan bazı belirgin farklılıkların açıklanmasını kolaylaştırmıştır. Dolayısıyla zıtlık
iddiası yerini geçişkenliğe ve sürekliliğe bırakırken, zıtlık var sayımı altında bu iki
toplum arasındaki geçişi açıklamadaki güçlükler de ortadan kalmıştır.
Yazının bir bellek teknolojisi olarak değerlendirilmesi bağlamında iki sonuç
çıkarılabilir. İlk olarak, yazısız kültürden yazılı kültüre geçişte, yazının belleğe
sunduğu olanak ve katkılarla, teknik düşüncenin niteliksel bir gelişim göstermesini
sağladığı söylenebilir. Bu, Antik Yunan'da, tarihin ayrı bir soruşturma biçimi olarak
gösterdiği gelişim ile mite yönelen sorgulayıcı ve eleştirel bakışın paralel bir biçimde
ilerlemesine büyük ölçüde açıklık getirmektedir.
İkinci olarak denilebilir ki yazının bilimsel düşünüşe sunduğu katkılar,
kültürel bellekteki mitlere eleştirel/sistematize edici/sınıflandırıcı bir bakışı
kolaylaştırmış, yaymış ve derinleştirmiştir. Ancak mitlerin toplumsal bellekteki
varlığını sürdürmesini sağlayan şey bir tür bilimsel düşüncenin yokluğu
olmadığından, düşünce biçiminde farklılaşma, mitlerin varlığının ortadan kalkmasına
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neden olmamıştır. Antik Yunan’da (ve diğer başka toplumlarda da) entelektüel
faaliyetin toplumdaki yerinin sınırlı olması bunun bir göstergesidir. Kirk’ün de
gösterdiği gibi, Yunan toplumunu toptancı bir biçimde düşünsel sıçramanın öznesi
olarak düşünmek yanlış olacaktır. Dolayısıyla yazının yeri ve işlevinin toplumlarda
homojen olmadığı ve etkisinin sınırlı kaldığı söylenebilir.
Öte yandan bir toplumda farklı toplulukların, farklı toplumsal belleklerin ve
farklı kültürel belleklerin olabileceğinden söz edilmişti. Mitleri entelektüel bir
değerlendirmeye tabi tutan Yunanlı düşünür ve tarihçiler açısından bu mitler,
‘gerçeği’ ifade etmemektedir. Ancak bu durum, yazıyı içselleştiren belleklerde
mitlere yer olamayacağını göstermemektedir. Örneğin Hesiodos’un ya da Platon’un
Yunan mitlerine ‘inanmaması’, onların dâhil oldukları kültürel belleğin bu mitlerin
canlı bir biçimde geçerli olduğu çağdaşı olan halklar ile aynı kültürel belleğin parçası
olmadıklarını gösterebilir. Ancak yazının içselleştirilmiş ve ‘bilimsel düşünme’
imkânını doğurmuş olması mitlere inanmayı imkânsız kılmaz. Bunun tersini ileri
sürmek, insanın hatırlama biçiminin tek bir ilkeye tabi olduğunu; insanın gerçeklik
algısının rasyonel

ya da irrasyonel olmak üzere iki durumdan birinde

bulunabileceğini; bilimsel düşünüşe sahip olunmasıyla mitlerin saçma olduğu ve
gerçek olamayacağının idrak edileceğini söylemek demektir. Bu da, Tylorcu bakış
açısının bir başka anlatımıdır.
Bu hataya düşülmemesi için ilkel toplumlar-modern toplumlar kategorilerinin
iki yönden gözden geçirilmesi gerektirmektedir. Bu bağlamda yazının dönüştürücü
etkisi, toplumları kendi içinde homojen ve birbirlerinin zıttı olan kutuplarda
konumlandırmak için yeterli değildir. Toplumlar birbirlerinden başka pek çok ölçüt
üzerinden farklılaşmaktadırlar. Bu açıdan ‘modern toplum’ kavramsallaştırmasında
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sadece yazının ve bilimsel düşüncenin değil, en başta toplumsal farklılaşmanın (sınıf,
statü, tabaka ve benzeri katmanlaşmalar) ve kurumsal çeşitlenmenin de dikkate
alınması gerekmektedir. Çünkü bunlar olmaksızın yazılı toplumların kendi içinde var
olan, modern, ‘geleneksel’, ‘modern öncesi’ gibi toplumların gösterdiği çeşitliliği
açıklamak mümkün değildir.
Bu farklılıkların bir yönü de modern toplumların kendi içine dönüktür. Mary
Douglas’ın işaret ettiği üzere, modern toplumları düşünsel bakımdan bilimsellikle
malul homojen varlıklar olarak görmek yanlıştır. Çünkü kurumsal farklılaşma,
çeşitlilik ve karmaşık örgütlenme biçimlerinin ortaya çıktığı bu toplumlarda,
düşünceyi de çeşitlendirmektedir. Mary Douglas:
Tanganika ormanlarında yaşayan ve dörtten sonrasını saymaya gerek bile
duymamış olan Hazda halkının tarihsel gelişimi ile, yüzyıllardır binlerce deniz
kabuğuyla para cezası ve vergi ödemekte olan Batı Afrikalıların tarihsel gelişimi
arasında büyük farklar vardır. Matematik ya da bilgisayar dili gibi modern
iletişim

tekniklerinde

uzmanlaşmamış

olanlarımız,

bu

araçlar

üzerine

konuşabilecek düzeye gelmiş olanlarla kıyaslandığında, Hazda halkının
durumundadır. (…) Düşünce örüntülerinin farklılaşması, toplumsal koşulların
farklılaşmasıyla at başı gider279.

derken bu noktaya işaret etmiştir. Öyleyse aynı toplumda da birden fazla
kültürel belleğin var olabileceği yönünde yukarıda ortaya konulan görüş, modern
toplumlarda karmaşıklaşmış iletişim süreçleri ve çeşitlenmiş toplumsal kurumların
“düşünce örüntüleri”nde meydana getirdiği çeşitlenme ile birlikte düşünüldüğünde
daha anlaşılır hale gelmektedir.
279
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Yazının düşünce biçimi açısından sunduğu yeni imkânlar değerlendirilirken,
yazı öncesi toplumların entelektüel faaliyetten tamamen yoksun olduğu sonucu
çıkarılmamalıdır. Bu konunun açıklanması için, Levi-Strauss'un mitlerin ‘soğutucu’
etkisi üzerine yaptığı değerlendirmeler, yazı üzerine şimdiye dek yapılan inceleme
ışığında gözden geçirilmelidir. Levi-Strauss, yazısız toplumlarda mitlerin değişimi
soğurduğuna işaret etmektedir. Ona göre yazısız toplumlarda meydana gelen tüm
yenilikler, herhangi bir tarihte biri tarafından icat edilmiş şeyler değil, yaşayanlara
kurucu ataları tarafından öğretilmiş şeyler olarak kabul edilerek, ataların mitik çağına
yollanmaktadır. kendilerine ataları tarafından öğretilmiş olduğu söylemiyle, ataların
mitik çağına yollanmaktadır280. Bu durum, yazısız toplumlarda entellektüellerin
olmadığı algısı yaratmış, toplumsal değişimin var olmaması ilkellerin entelektüel
üretme ve özne olarak topluma etki etme kapasitelerinin yokluğuna bağlanmıştır.
Mitler ise tam da bunu sağlayan, değişimi engelleyen anlatılar olarak görülmüştür.
Ancak

gösterildiği

entellektüellerin
kılınmasıdır281.

üzere

mesele,

entellektüellerin

katkısının

anonim

hale

Öte

yandan

değişim

var

getirilmesi,

karşısındaki

bu

bu

olmaması
yolla

durum,

değil,

görünmez
ilkel

aklın

yetersizliğinden ziyade, devletsiz toplumun, farklılaşmaya ya da bölünmeye karşı
geliştirdiği bir strateji olarak da okunmuştur282.
Bu bağlamda mitlerin soğutucu olma ve değişimi görünmez kılma
niteliklerinin tarih anlayışına sahip toplumlar açısından geçersiz olması, mitlerin var

280

Levi-Strauss, a.g.e., 2004,s s. 259-285.

281

A.g.e., ss. 36-57.

282

Bkz. Pierre Clastres, Devlete Karşı Toplum, Çev. M. Sert ve N. Demirtaş,
İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2006.

159

olmaması olarak değil, mitlere soğutucu niteliğini kazandıran bellek stratejisinin
artık var olmaması ile açıklanmalıdır. Yazı, bu stratejiyi imkansız hale getirmektedir.

3.5. MİTLERE İNANMAK VE GERÇEKLİK ALGISI
Yazının bilimsel düşünüş ve kültürel bellek açısından yarattığı yeniliklerin
değerlendirilmesi sırasında yeniden gözden geçirilmesi gereken bir diğer husus, tıpkı
homojen toplum tasavvurunda olduğu gibi, bilimsel düşüncenin mümkün olduğu bir
zihinde mitik düşüncelerin yer edinemeyeceği zımni kabulünü içeren homojen bir
‘gerçeklik algısı’ tasavvurudur. Mitlerin eksik de olsa bilimsel bir çabanın ürünü
değil,

toplumsal

ihtiyaçların

ürünü

olduğu

antropolojik

çalışmalarla

gerekçelendirilmiştir. Ancak bu toplumsal ihtiyaçlar, daha önce de görüldüğü üzere
özellikle Durkheim ve Malinowski’de, psikolojik ihtiyaçlar ile sıkı sıkıya ilişki
içinde görülmüştür. Mitler, ritüeller vb., tamamının aynı zamanda psikolojik zeminde
karşılığı bulunmaktadır; bireylerin tek başlarına baş edemedikleri bir sorun kaynağı
olan toplumsal krizleri ve gerginlikleri gidererek, düzenleyerek toplum için bir tehdit
olmaktan çıkarmaktadırlar. Bu çalışmalar, mitlerin bilimsel merakların giderilmesi
ihtiyacına dönük olarak var olmadığı, bundan da önemlisi yapısal ve işlevsel
rollerinin olduğunu göstermiştir. Ancak bu açıklamaya rağmen, mitlerin içerdiği ve
günümüz insanına inanması oldukça güç gelen ruhani güçlere, garip olaylara,
nedensellik bağlarındaki sıra dışılığa, canlı ile cansız arasındaki iç içe geçmişliğe
nasıl olup da ‘inandıkları’ sorunu ortada durmaktadır. Geertz’in de ifade ettiği üzere,
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bu sorunu psikolojiye havale etmek sorunu ortadan kaldırmamakta, özellikle
yapısalcı çalışmalar açısından sorunu öteleme anlamına gelmektedir283.
İnanç konusunda, özellikle farklılıklara yapılan vurguda Cassirer’in ve LevyBruhl’ün

yaptıkları

değerlendirmeler,

konuyu

simgenin

doğası

bağlamına

getirmektedir. Daha önce de üzerinde durulduğu gibi, iki düşünür de, ilkellerde
simgeler ile gösterdikleri nesneler arasındaki ilişkinin bir temsiliyet ilişkisi değil, bir
özdeşlik ilişkisi olduklarını ifade etmişlerdir. Simgeye, temsil ettiği şey muamelesi
yapılmakta, simgeye yapılan etkinin, simgeleneni de etkileyeceği kabul edilmektedir.
Bu iki düşünür, ilkellerin büyüye, ölmüşlerle iletişime ve benzeri durumlara bu
özdeşlik yoluyla inandıklarını söylemektedirler. Bu anlayışın uzantısı olarak
denilebilir ki, mitlerde sözü edilenler, ilkeller açısından anlatılmak istenenin simgesel
yolla ifadesi değil, bizzat anlatılmak istenendir.
Levy-Bruhl’ün yaklaşımına ana hatlarıyla değinilmişti. Levy-Bruhl, ilkel
insan açısından gerçekliğin, bizimkinden oldukça farklı olduğunu vurgulamıştır.
Daha önce söylenene ek olarak denilebilir ki ilkel insanın mistik deneyimi yaşayışı
sadece ‘pars pro toto’ ilkesinin uygulanmasından ibaret olmayıp, kendini ilkel insana
tam anlamıyla bir gerçeklik olarak dayatmaktadır. Burada inancın boyutlarını
görünür kılan, ilkel insanın gösterdiği duygusal tepkilerdir. Örneğin Papua ve YeniGine’de ölü kemiklerine duyulan saygıyı ve ölülerin yaşadıklarına duyulan inancı ele
alan Levy-Bruhl, Landtman’ın yazdığı bir rapordan şu paragrafı aktarmaktadır:
Adam … yakınlarının kafataslarını mezardan çıkardıktan sonra, suda yıkayıp
kurumaları için güneşe bırakır. Ölmüş yakınlarının (spirits of his parents) gece
rüyasında gelip kendisiyle konuşmaları için, her koltuğunun altına bir kafatası
283
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yerleştirerek sırt üstü yatar. Yanına bir de ağır bir baston koyar. Gecenin bir
yarısında uyanıp, bastonu karanlıkta sallayarak: ‘Neden siz ikiniz derhal gelip,
benimle konuşmuyorsunuz? Kaç zamandır uyuyorum. Eğer gelmezseniz
kafanızı kıracağım’ diye bağırmaya başlar. Sonra yeniden yatar. Bir süre sonra
yakınları gelir ve onunla konuşur… Adam sabah uyandığında: ‘Şükür! Annem
ve babam gelerek benimle doğru dürüst bir şekilde konuştular’ diye düşünür.
Ardından kafataslarını mezara geri götürüp gömer 284.

Görüldüğü üzere temsil edilen ile eden arasındaki “töz birlikteliği” öyle bir
hal alır ki ilkel insan açısından “bu simgesel düşünce gerçekçi ve duygusal olmaya
başlamıştır”285.
Bu yaklaşım, hem kişide, hem de ait olduğu toplumda hâkim tek bir gerçeklik
algısı bulunduğunu ima etmektedir. Ancak buna itirazlar da vardır. Paul Veyne,
Antik Yunan'da mitlere olan inancı incelediği ve “hakikat evrenlerinin” çokluğunu
savunduğu çalışmasında286, bir yandan ‘inanmaktan’ kastedilen şeyin kişi açısından
geçerliliği ve sınırlılıklarını, diğer yandan ‘Yunanlılar’ adlı ‘bütün’ için inanmanın
yaygınlığını sorgulamıştır. Veyne, mutlak bir biçimde kurmaca olarak kabul
edilebilecek bir evrenin bulunmadığını savunmaktadır: “Bir evren kendi başına
kurmaca olmaz, bu, onun böyle olduğuna inanılıp inanılmamasına bağlıdır;
gerçeklikle kurmaca arasındaki fark nesnel değildir, hatta bu fark olayın içinde de
değildir, bu fark, bizim öznel anlamda bu olayı kurmaca olarak görüp görmememize
284
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bağlı olarak bizde bulunur”287. Ona göre hakikat, kendini farklı “hakikat
programları” içine sunmaktadır. İçine girilen her “evren” belirli bir hakikat hissi
uyandırır. Bu evrenden çıkıldığında hakikat hissi ortadan kalkabilir ya da
kalkmayabilir. Romanların sunduğu gerçeklik ilk duruma örnektir. Kişi, romanın
içine girdiğinde belirli bir hakikat programı ile karşı karşıyadır. Ancak okumayı
bıraktığında gerçeklik hissi ortadan kalkar. Yunanlılar açısından mit ise, içinden
çıkılmayacak türden bir hakikat durumudur; günümüzde bazı insanlar için
yaradılışın, bazı insanlar için kuantum fiziğinin olduğu gibi. Veyne, mitin özgül bir
düşünce biçimi olmadığını vurgulamaktadır. Mitin hakikat olma gücü kaynağını her
şeyden önce, öğrenmeye dayalı bir bilgi olmasından almaktadır. Mitler, gelenektir,
bu geleneğin bilgisine sahip olanların ‘bilen’ olma sıfatıyla kurdukları otorite
gerçeklik duygusunun temelinde yer almaktadır. Burada Veyne özellikle söylem
alanına girmekte ve belirleyici olanın mitin bilgisinin içine girdiği biçim ve
anlatıcının konumunun yarattığı etki olduğunu ifade etmektedir. Mit, tarihsel bir
hakikatin bilgisi olarak, soyut, kavramsal bir tartışmayı dışlayacak şekilde
anlatıldığında, gerçeklik halini almakta ve dinleyiciyi içine çekmektedir 288. Burada
belirtmek gerekir ki, bölüm 1.2.1.'de belirtilen ve Antik Yunan dönemi tarihçilerinin
modern tarihçilere oranla bilimsellikle bağdaşmayan, dipnot koymaksızın geleneği
aktarmaya yönelik tutumları, mit ile kurdukları ikircikli ilişki, kaynağını mitin bu
hakikat gücünden almaktadır.
Antik Yunan mitlerinin bir hakikat programı olarak işlevlerini nasıl
yitirdikleri konusunda Veyne, “[i]şler bu şekilde bin yıldan fazla sürebilirdi; bu
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durum, Yunanlılar aklı keşfettiği ve demokrasiyi icat ettiği için değil, bilgi alanının,
mitle yarış eden ve mitin tersine, ısrarla doğru ve yanlışın alternatifini ortaya koyan
yeni ifade olanaklarının (tarihsel araştırmalar, kuramsal fizik) oluşumuyla birlikte
otoritesinin alt üst olduğunu görmesinden dolayı değişmiştir”289 demektedir.
Clifford Geertz’in bu konudaki bakışı da Paul Veyne’e paralel niteliktedir.
Geertz, ayırt etme/anlayış/anlama/kavrama anlamında farklı görme kiplerinin, diğer
bir ifadeyle farklı perspektiflerin varlığından söz etmektedir. Geertz dinsel, bilimsel,
sağduyusal ve estetik perspektifi birbirinden ayırt etmiştir. Sağduyusal perspektif,
pratik amaçlara yönelik olarak davranmak, kişinin çevresini bu amaçla etkileme
isteğine dönük olan perspektiftir. Bu perspektif, Malinowski’nin Trobriandlılarda
hâkim olduğunu ileri sürdüğü pratik etkinliğe dönük bakışa benzemektedir. Bilimsel
perspektif, sorgulayıcı kuşkucu bir bakış olup, sağduyu ve pragmatik güdüleri geride
bırakmaktadır. Dinsel perspektif ise “günlük yaşamın gerçekliklerinin ötesine, bu
gerçeklikleri düzelten ve tamamlayan daha geniş gerçeklere geçer”290, “mutlak
gerçeklik havası yaratmaya çalış[ır]”291. Geertz, gerçekliğin tek yönlü olmadığını,
farklı zamanlarda farklı gerçeklik deneyimlerinin yaşanabileceğini ileri sürmektedir.
Bu bakımdan Geertz, bir ilkelin ne tamamen Malinowski’nin ne de Levi-Bruhl’ün
tasvir ettiği türden bir zihne sahip olduğunu söylemektedir. Gerçekte, içinde
bulunulan duruma göre yukarıda sözü edilen perspektiflerden biri hâkim olmakta ve
ona ilişkin gerçeklik deneyimlenmektedir. Örneğin bir ilkel normal, gündelik bir
durumda mitin sözünü ettiği meseleler hakkında sağduyusal perspektif altında
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Geertz, a.g.e., 2010, s. 136.
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A.g.e., s. 137.
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konuşuyor olabilir. Bu durumda Malinowski’nin ilkellerinin mitlerle kurduğu ilişkiye
yakın bir tablo ortaya çıkacaktır. Bir ritüelin ortasında aynı konu gündeme geldiğinde
ise dinsel bir perspektif ve buna bağlı bir gerçeklik aynı kişi üzerinde hâkim olabilir;
bu durumdaki zihin, Levi-Bruhl’ün gözlemlediği türden çalışmaya daha yatkın
olacaktır.
Veyne ve Geertz'in savunduğu temel çerçeve içinde kalarak toparlamak
gerekirse, bir mitin gerçek olduğuna inanmak, onun ‘saçmalık derecesi’ ile ilgili
değil, insanın içine girdiği gerçeklik durumuyla ilişkilidir denilebilir. Yazının ortaya
çıkması ve toplumda içselleştirilmesi, bilimsel bir perspektifin alanını genişletmiştir.
Antik Yunan bağlamında değerlendirildiğinde, daha önce de ele alındığı üzere,
Yunanlı düşünürlerin miti yorumlama biçimi, mitlerin bilimsel bir perspektifin etkisi
altına girdiğini göstermektedir. Mitlerin içerdiği simgeler, Yunanlı filozof ve
tarihçiler için işaret ettikleri şeyin kendisi olmaktan çıkmıştır. Onlar için mitler
uydurma olmasa bile çarpıtılmıştır; gerekli olsa bile gerçek değildir; gerçekliğe işaret
etse bile bunu üstü kapalı bir biçimde, gerçeği başka yollardan alegorik ve ‘simgesel’
biçimde ifade etmektedir. Bu, Cassirer ve Levy Bruhl’ün modern akıla özgü gördüğü
simge anlayışına benzemektedir. Bir başka örnek de yakın zamandan verilebilir.
Clifford Geertz "dinin ussallaşması” meselesini ele aldığı "Çağdaş Bali'de
İçsel Dönüşüm" adlı makalesinde, Weber'in "geleneksel" ve "ussallaştırılmış" dinler
ayrımı üzerinden Bali dini sisteminin dönüşümünü incelemiştir. Geertz'e göre,
Bali'de nüfusun artması, modern eğitim ve yönetim biçimlerinin gelmesi gibi
toplumsal düzeni değiştiren gelişmeler ile Bali'nin dinsel sistemi "içsel dönüşüm"
yoluyla ussallaşacaktır. Burada ussallaşmadan kastettiği, diğer dünya dinlerinde
olduğu gibi, "sorulan soruların genelliği" ve "verilen yanıtların kapsamlılığıyla"
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"özbilinçli bir Baliciliğin" ortaya çıkmasıdır292. Geertz, bu sürecin Yunanistan ve
Çin'de M.Ö. 5. yüzyılda yaşanılan "dünyanın büyüsünün bozulması" sürecinin farklı
bir versiyonu olduğunu söylemektedir. Geertz'in modernizm ile 20. yüzyılın
ortasında karşılaşan "geleneksel din"e sahip Bali toplumunu bu iki toplumun
geçirdikleri süreçle karşılaştırması, bu toplumda da düşünce biçiminin dönüşüme
uğradığını ve dinsel tutum ve sistemlerdeki değişimin de bununla ilişkili olduğunu
göstermektedir. Nitekim Geertz’in 20. yüzyılın ikinci yarısında hızla dış dünyaya
açılan Bali halkına ilişkin gözlemlerine bakıldığında Ong’un dikkat çektiği geçiş
unsurlarını içerdiği görülmektedir. Geertz, devrimden sonra izin verilince, Brahman
rahiplerinin eğitimi için klasik niteliğinde olan edebiyatın, Hint eserlerinin, Java’dan
felsefe içerikli kitapların bazı yayınevlerince basılmaya başladığını ve okuryazarlığın arttığını belirtmektedir. Geertz, eğitimli erkeklerin bu kitapları genellikle
evde ailelerine yüksek ses ile okuduklarını söylemektedir293. Tüm bu bilgiler
yazılılığın

içselleştirilmesi

ile

dinin

“ussallaşması”

arasındaki

paralelliği

göstermektedir. Yine dini kitapların dinsel kast tarafından "büyüsel gizem" olarak
görüldüğü bilgisinin yer alması da geçiş sürecinde yazısız toplumların düşünsel
özelliklerinin varlığını göstermektedir294.
Bu değişikliğe rağmen iki durumun varlığı ayrıca vurgulanmalıdır. İlki,
dönemin Yunan halkları bilimsel perspektifin durumu ve insan üzerindeki etkinliği
bakımından homojen değildir. İkincisi, sağduyusal, estetik ve dinsel perspektifler,
yazının etkisiyle ortadan kalkmaz. Varılan bu sonuçlar, modern toplumlara da

292
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uygulanabilir. Yazı, matbaa, bilgisayar ve benzeri iletişim teknolojileri, iletişim
ağlarının yaygınlık ve derinlik dereceleri, uzmanlaşma, farklılaşma ve benzeri
gelişmelerin tümü, tüm anlatıları belirli koşullar altında eleştirel bir incelemeye tabi
tutacak bilimsel bir perspektifi mümkün kılmıştır. Ancak bu, daha sonra da
inceleneceği üzere, Geertz’in ifadesiyle “günlük yaşamın ötesinde bir gerçeklik” ve
Malinowski’nin deyişiyle “yaşayan bir güç” olan mitlerin, yapısal ve işlevsel
bakımdan

gerekli

koşulların

bulunduğu

bir

toplumda

var

olmasını

engellememektedir.
Sıradaki bölümde, “mitin yaşayan bir güç” olarak kalmaya devam
etmesinin koşulları kültürel bellek ekseninde ele alınacaktır. Bu koşulların aynı
zamanda, kökene işaret eden ve tarih olarak kabul edilen anlatıların mit olarak
değerlendirilebilmesi için gerekli ölçütler olarak kabul edilmesi gerektiği ileri
sürülecektir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MİTİN KÜLTÜREL BELLEK İLE İLİŞKİSİ İÇİNDE
TANIMLANMASI295

Buraya kadar yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda ortaya
konulan tespitleri şu şekilde özetlemek mümkündür:

295

Not: Tezin bundan sonraki kısmında Türkiye Cumhuriyeti’nden örnek verilirken
başkaca bir izahatta bulunulmayan durumlarda üç varsayımda bulunulmuştur:
(1) Toplumun önemli bir kesiminin Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nın toplumu
kuran, bugünü anlamlandıran anlatı olarak kabul ettiği, Atatürk’ü ise kurucu ve
kurtarıcı önder olarak gördüğü; (2) bu iki simge etrafında belirginleşen yoğun
simgeler sisteminin Türkiye kültüründe önemli bir yer tuttuğu ve bahsedilen
kesimin kültürel belleği ile ilişkili olduğu; (3) bu kültürel belleğin, aralarında
gerek sivil toplum kurumlarının gerekse devletin bulunduğu yapılar tarafından
çeşitli bellek araçları yoluyla yeniden üretildiği. Bunların geçerliliğini ortaya
koymak başlı başına ayrı bir çalışmanın konusudur. Ancak yapılan kuramsal
tartışmaların bazı noktalarda modern Türkiye üzerinden örneklendirilmesi
ihtiyacı kaçınılmaz olarak kendini hissettireceğinden, gösterilecek örneklerin
doğruluğu sınanmasa da, bu varsayımlar altında örnek olma amacına hizmet
edeceği düşünülmüştür.
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(1) ‘Modern zihin’ ve ‘ilkel zihin’ arasındaki farklılıklar toplumsal
örgütlenme, farklılaşma ve iletişim teknolojileri ile ilintilidir. Bu farklar mutlak
olmayıp, her toplum içinde bir arada bulunabilir. Bu, bir tür derece ve yoğunluk
farkına tekabül etmektedir.
(2) Bilimsel bakış/perspektif ile dinsel bakış/perspektif kişinin günlük
deneyiminin tamamını etkisi altına almaz, sağduyusal perspektif gibi diğer ‘gerçeklik
kipleri’ ile birlikte hem aynı toplum hem de aynı kişi üzerinde birlikte etki alanı
bulabilir. Bilimsel perspektif/ büyüsel-dinsel perspektif mutlak anlamda modern akıl/
ilkel akıl ile çakışmadığı gibi, farklı toplumsal ihtiyaçların giderilmesine yönelmiş,
farklı kurumsal sürekliliklerden destek alan gerçeklik durumlarıdır.
(3) Mitler, diğer anlatı türleri ile birlikte kültürel belleğin bir parçasıdır. Diğer
anlatı türleri gibi geçmişin yeniden inşasıdır. Belleği yeniden üreten bellek
araçlarıyla desteklenmektedir. Bilimsel bir merakı tatmin aracı olmayıp toplumsal
güce sahip belirli bir yapısal ve işlevsel rol üstlenmiş, belirli siyasal/toplumsal
ihtiyaçların giderilmesine yarayan anlatılardır.
Bu ana tespitler ışığında öncelikli olarak şu çıkarımları yapmak mümkündür:
(1) Dinsel/ruhsal konuları ele alma, ‘kutsal’ ile ilişkili olma, doğaüstüne ilişkin
olma gibi nitelikler, mitleri diğer anlatı türlerinden ayırma ve sınıflandırma çabası
içerisinde kullanılabilecek ölçütler olamaz. Çünkü miti ayırt eden ölçütler kültürel
bellek içinde üstlendiği işlev ve toplumsal yapılar içerisindeki konumu ile ilişkilidir.
(2) Bilimsel perspektifin etkinlik ve işlevinin toplumsal, teknolojik, ekonomik
ve benzeri gelişmelerle artmış, niteliğinin değişmiş olmasından, mitlerin ortadan
kalkacağı sonucu çıkarılamaz.
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Bu sonuçlar göz

önünde tutulduğunda, ‘tarihin

mitleşmesinin’ ve

‘çarpıtılmasının’ sürekli oluşu, bize, ‘çarpıtılmış tarih’in kültürel bellekte
mitlerinkiyle benzer işlevlere sahip olduğunu ve benzer bellek araçları yoluyla
korunduğunu göstermektedir. Ancak bu durumda da tarih ile mitin benzeştiği, tarihin
bir mit olarak kültürel bellekte var olabileceği ölçütler ortaya konulmalıdır.
İlk ölçüt, tıpkı ilkel toplum mitlerinde olduğu gibi,

anlatının, içinde

bulunduğu kültürel bellekte ‘gerçek’ kabul edilmesidir. Bu, pozitif anlamda mitlerin
günümüz toplumlarında da var olduğunu söylemenin bir başka ifadesidir. William
Bascom’un ikili ayrımı üzerinden giderek, modern toplumların ‘yerli kategorilerini’
incelemek uygun olacaktır. Türkiye ile sınırlı tutulduğunda, adından da anlaşılacağı
üzere, ‘tarih’, gündelik kullanımda, gerçekten yaşanmış olduğu kabul edilen geçmişe
ilişkin olarak kullanılmaktadır. Şüpheli durumlarda ‘efsane’, gerçek olmadığının
peşinen kabul edildiği anlatılar için ise ‘öykü’, ‘masal’ ve ‘hikaye’ gibi
adlandırmalar bulunmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse, Bascom’un yerli
kategorilerde gözlemlediği üçlü sınıflandırmanın, -daha ayrıntılı alt türlerin varlığı
ile birlikte- Türkiye’de yaşayan halklar için geçerli olduğu söylenebilir: ‘Gerçek’ ve
‘yaşanmış’ anlatılar için ‘tarih’; şüpheli, net olmayan ve belirli bir kahramanı, önemli
bir figürü merkeze alan anlatılar için ‘efsane’ ve yine benzer durumlarda ‘rivayet’;
gerçek olmayanlar için ise ‘mit’, ‘masal’, ‘öykü’, ‘hikâye’ vb. kullanılabilmektedir.
İster akademik bir çalışmanın ürünü olan 'Tarihten' söz edilsin, isterse
tamamen ‘uydurma’ veya ‘söylenti’ biçimindeki ‘tarih’ olsun, hepsinin bir bakıma
kurgu ve geçmişin yeniden inşası olduğundan söz edilmişti. Bu nedenle kültürel
bellekte 'gerçeği’ ifade eden tarih anlatılarından hangilerinin mit olduğunu
belirlemek için işlev açısından bir sınırlama getirmek gerekmektedir.
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Toparlamak gerekirse, sıradaki bölümde, mitler aşağıdaki çerçeve içerisinde
tanımlanacak ve sınırlandırılacaktır:
(1) Mitlerin bir anlatı olarak ayırt edici en önemli niteliği, gerçek/doğru anlatı
olarak görülmesidir. Ancak gerçek/doğru olarak kabul edileceği düzlem, toplum ya
da birey değil, kültürel bellektir.
(2) Mitlerin konusu kökendir. Ancak ‘köken’ kavramının içeriği ve sınırları
kültürel bellek ve mitin anlamlandırıcı işlevi kapsamında belirlenebilir. Bu bağlamda
mitin bu işlevi görebilmesi için gerekli bellek araçları ile destekleniyor olması
gerekmektedir. Dolayısıyla bir anlatıyı kökensel yapan, kültürel bellek içinde
merkezi konumu ve bellek araçlarıyla girdiği ilişkidir.
(3) Mitlerin işlevi, insanın içinde yaşadığı toplum ve düzen ile kendi var
oluşunu bir arada anlamlandırmasıdır; bunun siyasal yönü karşımıza anlam borcu
ilişkisi biçiminde çıkmaktadır.

4.1. MİTİN KÜLTÜREL BELLEKTEKİ İŞLEVİ
Mitlerin kültürel bellekteki işlevinden ilerleyen kısımlarda sıkça söz
edileceğinden, toplumsal işlevlerin niteliğine ilişkin nasıl bir yaklaşım benimsendiği
ortaya konmalıdır. İlk bölümde gösterilen okullar düşünüldüğünde, mitlerin
işlevinden ne anlaşılması gerektiği sorusunun psikolojik nitelikli çalışmalar ile
sosyolojik ve antropolojik nitelikli çalışmaların birbirini kesen iki ayrı hat üzerinden
yanıtlandığı görülmektedir. Bunlardan sosyolojik ve antropolojik yaklaşımların,
toplumsal ihtiyaçlar üzerinde durduğu görülmektedir. Bunlar toplumun kültürel,
ekonomik ve siyasal bakımdan önem taşıyan geçiş evrelerine, toplumsal krizlere
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ilişkin olabileceği gibi doğum, ölüm gibi toplumsal gerilim kaynağı durumlara,
erginlik gibi ‘geçişlere' ilişkin de olabilir. Sosyolojik ve antropolojik yaklaşımlarda,
özellikle Durkheim ve Malinowski’nin vurgulamış olduğu gibi, düzenlenmesi
gereken toplumsal gerilimlerin kaynağı psikolojik ihtiyaçlar olarak gösterilmektedir.
Mitler, bu sorunlara toplumsal ölçekte çözümler sunmaktadır. Psikolojik ihtiyaçlar
kendini toplumsal olarak hissettirmekte ve toplumun bir arada kalabilmesi için ortaya
çıkan kurumlar ile aralarında görünür bağlar bulunmaktadır. Oysa psikolojik
yaklaşımlar, mitleri, bastırılmış olanın istemsiz dışa vurumu olarak ele almaktadır.
İlk bölümde görülmüş olduğu üzere hem Freud hem de Jung’da, psikolojik gerilimin
çözüme kavuşturulması, toplumsal bir proje, bir kurum değildir. Mitler, birel
çözümlerin, birikerek toplumsal düzeyde kendini gösterme biçimidir.
Kültürel belleğin hatırlama ve unutma ile olan ilişkisinden bahsedilmiştir.
Unutma, özellikle siyasal bir bağlamda ortaya çıkmaktadır. Bu durumda devlet ya da
siyasal erk, toplumsal bellekte var olan, ancak ‘unutulması istenen’ anlatıları,
hatırlama/bellek araçlarını denetleyebildiği ölçüde kültürel belleğin parçası olmaktan
alıkoymaya çalışmaktadır. Burada bir ‘bastırma’dan söz edilebilirse de bu bastırma,
Jung’un yüklediği anlamda ‘toplumsal bilinçten’ ‘toplumsal bilinçaltına’ bir bastırma
değildir. Dolayısıyla bir mitin toplumdaki düzenleyici işlevinin, tarihten getirdiği
deneyim ve yükten değil, içinde bulunduğu toplumdaki örgütlenişinden ve içinde
bulunduğu kültürdeki yaygınlığından kaynaklandığı kabul edilmelidir. Kültürel
bellek ile mitin işlevleri arasındaki ilişki, Durkheimcı bir temelde, işlevselci,
yapısalcı ve yorumsamacı hatlardan beslenerek kurulmalıdır.
Mitlerin iki işlevinin olduğu söylenebilir. İlki mitin anlamlandırma işlevi
olarak ifade edilecek olup mitin genel nitelikli işlevidir. İkincisi, mitin siyasal
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işlevidir; ilk niteliğinin özel bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır ve ‘mitin anlam
borcu yaratma işlevi’ olarak ifade edilecektir.

4.1.1. Mitin Anlamlandırma İşlevi
Mitlerin ilk ve genel işlevinin, bir kültürel belleğe dahil olan insanların
varlıklarını ve içinde yaşadıkları toplumsal, siyasal, sosyal, dinsel vb.
düzeni/düzenleri kuşatıcı bir biçimde anlaşılır ve anlamlı kılması olduğu kabul
edilecektir. Bu, kısaca mitlerin anlamlandırma işlevi olarak ifade edilecektir. Bu
unsurları inceleyerek açıklığa kavuşturmak gerekirse;
1. İnsanların içinde yaşadıkları kültürel bellek, tezde açıklandığı anlamda
kullanılıyor olup, aynı dilin konuşulduğu bir toplumda birden çok kültürel bellek
olabileceği gibi, kesişen kültürel belleklerden de söz edilebilir.
2. İnsanların içinde yaşadıkları düzende, toplumsal, siyasal, dinsel,
ekonomik ve benzeri yapılar ayrışmış olarak bulunabileceği gibi, komünal/ilkel
toplumlarda olduğu gibi iç içe ayrışmamış bir halde de bulunabilir.
3. Kuşatıcı olmanın iki unsuru vardır. İlki, mitin bu düzenleri açıklayan
anlatılar ve düzenleyen simge sistemleriyle geniş ölçüde bağlar kurmuş olmasıdır.
İkincisi ise, simgesel bağlar kurma yoluyla kişinin bu düzenleri hem birbirleriyle
hem de kendi var oluşuyla ilintilendirmesi anlamına gelmektedir. Bu iki özellik,
birlikte, mitin ‘çerçeve niteliği’ olarak da ifade edilebilir296.
296

Bu özellik üzerinde simgeler konusu incelenirken ayrıntı olarak durulacaktır
ancak burada da konuyu biraz daha ayrıntılandırmakta fayda görülmektedir.
Anlamlandırma işlevinin kuşatıcı olması, anlatının dar anlamda bir 'yaradılış
öyküsü'nden fazlasına işaret ettiğini ima etmektedir. Genel olarak yaşamın,
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doğumun ve ölümün, var oluşun, iktidarın ve benzerlerinin anlamlı kılınması
değil, ekonomik düzen, akrabalık, din ve siyasal düzen gibi düzenleri kendi
içerisinde bütünlüklü ve tutarlı olarak açıklayan/anlamlandıran anlatıların içine
sızarak bunları kendi üzerinden birbiriyle ilişkilendirmesini ifade etmektedir. Bu
sızma, açıklanacağı üzere yoğun, çok anlamlı, muğlak simgeler yolu ile
gerçekleşmektedir. Örneğin Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu/ Türk Milletinin
kurtuluşu ekseninde kurulan anlatıda yalnızca askeri bir zaferden söz edilmez.
Anlatılan olayın siyasal, dini, ekonomik vb. sonuçları vardır ve bu sonuçların her
biri o alanın/söz konusu düzenin temel kuruluşunu belirler niteliktedir. Bu
belirleyicilik simgelerle yapılmaktadır. Örneğin İzmir İktisat Kongresi, simgesel
olarak ekonomik düzenin kuruluşunu, 'tekke ve zaviyelerin kaldırılması' ve
'hilafetin kaldırılması' dini düzenin, 'cumhuriyetin kurulması' siyasal düzenin
kuruluşunu/temelini belirler. Bu kelimelerin, tarih disiplini içinde sınırları belirli,
bilimsel yöntemlerle temellendirilmiş çalışmalar açısından kavramsal nitelikte
ve (dar anlamıyla, nedensellik yönünden) açıklayıcı anlamları olsa bile,
kavramlar olarak değil, ekonomik, siyasi, dini vs. sistemleri bütünlüklü olarak
anlamlandırmaya yarayan simgeler olarak iş gördükleri bir kültürel belleğin
varlığından da söz edilebilir. Bu durumda örneğin 'zaviye' ya da 'cumhuriyet'
anlamını, tanımından değil, içinde bulunduğu anlatıları bağlantılandırma
biçiminden almaktadır. Diğer taraftan anlatının kuşatıcı olmasının bir başka
yönü, ilişkilendirdiği ve anlamlandırdığı düzenler ile kişinin var oluşunu birbiri
ile ilişkilendirmektir. Anlatıya muhatap olan, farklı düzenlerin kökenlerini
birbiriyle ilişkilendiren bu anlatıyla aynı zamanda kendi var oluşu ve düzen
içindeki yerini de anlamlandırabilmelidir.

Düzenleri birbiriyle ilişkilendiren

anlatının kişinin ait olduğu toplum dışında bir başka toplumla ilintili olmaması

174

4. Anlaşılır ve anlamlı kılmak, ‘açıklamak’ anlamına gelmemektedir.
Mitler, metaforik biçimde de olsa, en yüksek gerçeği inşa eder/kurarlar297. Mitler,
köken anlatıları olarak zamansal bakımdan uzak geçmiş ya da başlangıcı konu
almaktadırlar. Dolayısıyla bu anlatıların bir başka anlatılar takımı tarafından
anlamlandırılması mümkün değildir; bunların ancak kendileri anlam kazandırıcıdır.
Bir mitin kökene ilişkin olması, zamansal bir nitelik olmaktan çok, anlamlandırıcı
olmasına ilişkindir. Bu anlatılar, karşımıza kişiler, değerler ve olaylar olarak çıkan
yoğun simgeleri bir olay örgüsünde sunar.
Mitlerin kökene/geçmişe ilişkin olması üzerinde durulması ve açıklanması
gereken bir niteliktir. Anlamlandırma işlevi, mitlerin köken anlatısı olması ile
yakından bağlantılıdır.

4.1.2. Mitin Anlam Borcu İşlevi
4.1.2.1. ‘Siyasal Eylem’ ve ‘Siyasal Alan’ın Sınırları
Tarih ile mit arasındaki ilişkilerin ve tarihin mitleşmesinin siyasal yönü
araştırılmak istendiğinde, siyasal olandan ne anlaşıldığının ortaya konması şarttır.
Mitler, devletsiz toplumlardan devletli toplumlara ve günümüz toplumlarına uzanan
bir süreklilik içinde ele alındığından, siyasal alanın sınırları da tüm bu toplum tipleri
içinde mit – tarih ilişkisinin izini sürebilecek işlevsellikte belirlenmelidir. Burada
'siyasal alan' , M. G. Smith’in ele aldığı anlamda siyasal eylem tarzlarına göre
ve (biz-onlar ikiliği yerine) örneğin olaya dışarıdan bakmaya çalışan bir dil ile
ifade edilmemesi gerekir.
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tanımlanabilir. Buna göre, “Sosyal eylem, kamusal işleri ilgilendiren kararları
etkilemeye veya denetlemeye çalıştığı andan itibaren siyasal bir eylemdir” ve
Balandier’in aktardığı üzere Smith siyasal sistemi bir siyasal eylem sistemi olarak
kavramaktadır298. Ancak hemen belirtilmelidir ki, bu siyasal eylemler yalnızca
istikrarlı, bütünleşmeye ve bütün kalmaya yönelik, dengede bir siyasal sistemle
sınırlı ve bu çerçevede anlaşılmayacaktır. Daha sonra da üzerinde durulacağı üzere,
bu eylemler siyasal sistemi parçalayıcı, istikrar bozucu nitelikte olabilir ya da buna
yönelebilir. ‘Çıkar çatışması’, sistemi bir arada tutma işlevindeyken sistemi yok
etmeye götürecek bir ‘çıkar savaşımına’ dönüşebilir.
Ancak bu eylemler sisteminin kültürel dünyada bir de karşılığı vardır.
Siyasal eylemlere ve bir bütün olarak siyasal sisteme yönelik rıza üreten ya da onu
içinde bulunduğu toplum içinde anlamlandırmayı sağlayan tüm söylemler de
siyasaldır. İlerleyen satırlarda daha ayrıntılı olarak üzerinde durulacaksa da kısaca
belirtmek gerekir ki burada kültür bir ‘simgeler sistemi’ olarak kabul edilmektedir.
Bu ‘simgeler sistemi’ ve ‘siyasal alan’ olarak ifade edilebilecek ‘alt simgeler
sistemi’, ‘siyasal eylemler sistemi’ ‘için model’ ve aynı zamanda bu eylemler
sistemine ‘ait modeldir’ ve bu iki özelliği arasındaki sapmalar, bize toplumsal
değişimin varlığını gösterir. İşte mitlerin, rıza, meşruiyet ve anlamlandırma
işlevlerine dönük tüm tartışmalarda kullanılacak siyasal alanın sınırları budur.
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4.1.2.2. Anlam Borcu
‘Tarihin çarpıtılması’ yaklaşımı, tarihin sürekli mitleşmesinin nedeni olarak
toplumun Tarih karşısındaki bilgisizliğinden yararlanılarak kandırılması üzerinden
açıkladığından, mitin siyasal işlevinin üzerinde ayrıca durulması gerekmektedir.
Mitin siyasal işlevi, kültürel bellek içindeki konumunun ve anlamlandırma işlevinin
ayrılmaz bir parçasıdır. Mitoslarının siyasal düzenin köklerini açıklama ve bu yolla
siyasal düzeni ‘anlamlandırma’ işlevini, Marcel Gauchet, “anlam borcu” kavramı ile
göstermiştir299.
Gauchet’ye göre devletli ya da devletsiz, modern ya da geleneksel tüm
toplumların var oluşlarının ve bir arada oluşlarının müsebbibi topluma dışsaldır. Her
toplum, varlığının anlamını, sosyal ve siyasal olanı topluma dışsal olan bir odağa
borçludur. Toplumlar bu açından devlet ortaya çıkmadan önce de bölünmüş
haldedirler: fiziki anlamda toplum ile o toplumu var eden, toplumun bugününü,
birliğini borçlu olduğu atalar, ruhlar, tanrılar vs. düzey olarak farklılaşmıştır.
Toplumun varlığı onun/onların sayesindedir. Toplum ile toplumu var etmiş olanlar
arasında bir borç ilişkisi kurulmuş bulunmaktadır. Kendini var edenlere, toplumsal
ve siyasal yaşayışı mümkün kılanlara olan sürekli borçluluk toplumu bir arada
tutmaktadır. “Toplumun örgütlenmesine hükmeden mantık, köklerini toplumun
dışında bulur”300. Devletsiz toplumlar için burada ifade edilen “dışarısı”, toplumun
içinden kimsenin erişemeyeceği biçimde, topluma ilişkin söz söyleme hakkının,
iktidarın teslim edildiği yerdir. Ortada bir bölünmüşlük vardır, ancak gözle görülür
299
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nitelikte değildir. Devlet ise, var olan bu mekanizmayı kullanarak ifade edilen bu
ilişkinin tarafı haline gelmiş, ve anlam borcunu kendi varlığını meşru kılacak
biçimde işletmiştir. “Belli bir aşamada, öteki dünyayla olan dini kopuş, söz söyleme
yetkisine sahip olanla, bu söze boyun eğme borcu taşıyan arasındaki ayrımı
engellemek yerine, insanlar arasındaki bölünmüşlüğü haklılaştırmak amacına
yönelecektir”301.
Gauchet’nin ifade ettiği biçimiyle “kendini borçlu kılma ihtiyacı” siyasal bir
ihtiyaçtır. Zira devletsiz toplumlarda, toplumların devletin ortaya çıkma olasılığı
karşısında takındığı evrensel bir tavırdır. Gauchet, “toplumun kendi kendisiyle
arasına koyduğu siyasi mesafe, bütün toplumların var olma koşuludur ve
büründükleri ilk biçimdir” demektedir302. Bu siyasi mesafe, devletin şu veya bu
biçimde ortaya çıkmasıyla, devlet-toplum arasındaki mesafe halini alacaktır.
Anlam borcu, öncelikle siyasal ve toplumsal varlığı mümkün kılan ilkeyi
toplumun dışına taşıyarak erişilmez kılmaktadır. Bu özelliği ile devletsiz toplumlarla
devletli toplumlar arasındaki ortak noktayı oluşturmaktadır. Devletli ya da devletsiz,
‘bugün

olduğu

haliyle’

toplumsal

olanı

var

etmiş/mümkün

kılmış

olan

ata/tanrı/kurucunun toplumdan ayrı ve dokunulmaz olması, hem onun sözünü
dokunulmaz, hem de toplumu var olan düzeni sürdürmesi yönünde borçlu
kılmaktadır. Kısacası, devletsiz toplumlarda bölünmüşlük, halkın kendi içinde değil,
halk ile kurucu atalar arasındadır. Devletli toplumlarda ise ata/tanrı/kurucu, kısaca
borçlu olunan ile toplum, kısaca borçlu olan arasındaki ilişki devam etmekle birlikte,
artık borçlu olunan, toplumun dışında değildir. Bölünmüşlük toplumun içine
taşınmış, toplumun bir bölümü kurucu ya da kurucunun temsilcisi sıfatıyla
301
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farklılaşmıştır. Burada anlam borcunu kuran anlatının siyasal niteliği, toplumun
bölünmüşlüğünü dokunulmaz bir biçimde kurması ve bunu kurarken işaret ettiği
kurucu odağı erişilmez kılmasıdır. Henri Lewis Morgan’ın verdiği bir örnek bunu
göstermektedir. Morgan, barbarlığın orta ve üst aşamalarında dahi, yönetimin sürekli
olarak geliştiği, en azından bu yönde bir baskı olduğunu tespit etmesine rağmen Kuzey
Amerika’da orta barbarlık aşamasındaki halkların mitlerinde değişim olmadığı
iddiasıyla karşılaşmaktadır. Örneğin İroqua Konfederasyonunun yapısı ve işleyişini
anlatırken konfederasyonun nasıl kurulduğuna ilişkin bir miti aktarmaktadır. Bu mite
göre törende bulunan ve kabile kuruluna konuşurken bir ‘akıllı adam’ı aracı yapan Hayo-went-ha, konfederasyonun yapısı ve ilkelerini ortaya atmıştır. Konfederasyon
kurulduktan sonra bu adam, sihirli bir biçimde kanosuyla gökyüzüne çıkarak ortadan
kaybolmuştur. Morgan, bu mite uygun olarak, konfederasyonun bu iki kurucusunun
konfederasyon meclisinde daima boş bırakılan iki yeri olduğundan bahsetmektedir.
İraqualılar, konfederasyonun, kuruluş gününden bugüne hemen hemen değişmeden
geldiğini söylemektedirler303. Bu örnekte siyasal bir sistem olan konfederasyonun,
varlığını ve işleyişini bu iki ataya borçlu olduğu söylenebilir.

4.1.2.3. Mitlerin Anlamlandırıcı İşlevi Bağlamında Dinsel Alan ve
Kutsal ile İlişkisi
Mitlerin kutsal hikayeler olduğu yolundaki sınıflandırma girişimlerine
değinilmişti. Kültürel bellek üzerinden yapılacak bir tanımlamada modern toplumları
da kapsayacak bir yaklaşım açısından kutsalın bir ölçüt olarak kabul edilip
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edilemeyeceği bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü günümüz modern
toplumlarının çoğunda dinsel alan, kurumlarıyla birlikte siyasal alandan ayrışmış
gözükmektedir. İnsanların toplumsal ve siyasal var oluşlarını anlamlandırmalarını
sağlayan, kökenlerine işaret eden ‘kuşatıcı’ bir anlatının dinsel alan ve kutsal ile
ilişkisi üzerinde ayrıca durulması gerekmektedir. Durkheim, dinsel olanın sınırlarını
çizdiği çalışmasında304 kutsala ilişkin olarak bu sorunun yanıtına temel olabilecek bir
yaklaşım getirmiştir.
Durkheim, totemin hem tanrının hem de toplumun simgesi olmasından yola
çıkarak tanrı fikrinin toplumdan kaynaklandığı sonucuna varmaktadır305. Toplumun
üyelerine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde, dayattığı kurallara
uyulmasının ardında yalnız kaba bir güç yoktur, üyelerinde uyandırdığı saygınlık
hissi de etkilidir. Zira verilen bir buyruğun yerine getirilmesi, o buyruğun içeriğiyle
değil, buyruk verenin nasıl tasarlandığıyla ilişkilidir. Toplum öyle bir varlıktır ki,
üyeleri üzerindeki otoritesinin ve saygınlığının kaynağı yine kendisini oluşturan
üyelerdir. Bir toplumun üyeleri, kamuoyunun desteğini arkasında hissettiğinde
başkalaşmakta, kendinde olmayan, kaynağını toplumdan alan bir güç kazanmaktadır.
Yine toplumun üyeleri, toplumun bir parçası olmaktan kaynaklı niteliklere ve
araçlara sahiptirler. Örneğin konuştuğu dil ve kullandığı alet gibi. “Bu nedenle
kendisinin dışında, ona doğasının özel niteliklerini kazandıran, yardım eden, onu
koruyan ve ona ayrıcalıklı bir yazgı sağlayan iyiliksever güçler gibi birtakım etkin
nedenler bulunduğu duygusuna kapılmaması olanaksızdı[r]”306. Bu güçler nitelikçe
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gündelik yaşamda doğadan kaynaklı güçlerden farklı görünmektedirler; öte yandan
saygınlık hissi uyandırması da bu sayede olur. İşte bu güçlerin sıradan güçlerden
nitelikçe farklı oluşu karşımıza kutsal ve kutsal olmayan ayrımı biçiminde
çıkmaktadır. “Demek ki kamuoyunun [yüksek toplumsal konumlarda bulunan
kişilere] verdiği manevi güç ile kutsal şeylerin sahip olduğu güç temelde aynı
kökenden gelmedir ve aynı öğelerden kuruludur”307. Toplum insanları, nesneleri ve
düşünceleri kutsallaştırır. Durkheim'a göre tanrı kavramı ve totem de toplumun
bireyler üzerindeki gücünü ve etkisini somut, anlaşılır ve görünür kılmaktadır. Çünkü
toplumsal ilişkilerin karmaşıklığı içinde bu gücün nasıl işlediğinin toplumun
üyelerince kavranması ve gözlemlenmesi zordur. Dahası, toplumdan kaynaklanan
güçleri ve kişide uyandırdığı hisleri toplum ve türevleri gibi soyut kavramlarla
açıklamak zordur. Bu nedenle simgeler, bu güçleri somut biçimler altında kavramaya
olanak sağlarlar. “Tanrı, toplumun mecaz biçimindeki anlatımından başka bir şey
değildir”308. Ancak Durkheim, kutsal-kutsal olmayan ayrımını dinin ve dolayısıyla
mitin varlığı için elzem kabul ederken; tanrı kavramının varlığını olmazsa olmaz
koşul olarak kabul etmemektedir. Nitekim Fransız İhtilalini, “toplumun kendisini
tanrı düzeyine çıkarma ya da tanrılar yaratma yeteneğinin” göstergesi olarak
görmüştür309. Bu örnekte toplum, hiçbir biçimsel değişime uğramaksızın
tapınılmanın konusu haline gelmiştir.
Durkheim'ın yaklaşımına paralel bir yaklaşım da E. Cassirer tarafından ortaya
atılmıştır. Cassirer, Malinowski'nin, kesinliğin olmadığı, risk ve belirsizliğin arttığı
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durumlarda büyünün de artıp yoğunlaştığı düşüncesini günümüz siyasal mitlerine
uygulamıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası boyutlarda ortaya çıkan
siyasal belirsizlik, düzensizlik ve umutsuzluk ortamında, siyasal mitler yeniden
belirerek siyasal düzleme egemen olmuştur. Gerçi modern insanın doğal güçlerin
büyücülük yoluyla kontrol edilmesi gibi inançları yoktur. Ancak “modern insan, her
ne kadar artık doğal büyüye inanmıyorsa da bir tür 'toplumsal büyüye' duyduğu
inançtan kesinlikle vazgeçmemiştir”310. Bu toplumsal büyü ise, liderlerde
cisimleşmiştir.
Bu yaklaşımların temel niteliği, kutsalı, toplumdaki güç ilişkisini düzenleyen
bir ilke olarak ele almasıdır. Bu iki yaklaşım aslında kutsalı dinsel alan ile değil
toplumsal ve siyasal olan ile ilişkilendirmektedir. Kutsal, düzenleyici gücünü tanrı
fikrinden değil, Cassirer’de iktidarın, Durkheim’da ise toplumun, doğaüstü bir güce
ilişkin insan psikolojisinde yarattığı hissiyattan almaktadır.

Meselenin psikolojik etki boyutu bir yana, kutsal ya da o toplumda kutsal ile
benzer işi gören simgenin, öncelikle bir yoğun simge olduğu ve simgeler sistemi
içinde özel bir yeri bulunduğu düşünülebilir. Bu özel yeri, toplumdaki özel bir
ilişkiye

işaret

ediyor

olmasından

kaynaklanmaktadır.

Doğa

güçleri

ile

doğaüstü/toplumsal gücü ayıran kutsiyet, bir anlamda toplumun varlığını borçlu
olduğu kaynak ile toplum arasındaki bölünmüşlüğü yansıtmaktadır. Fransız
İhtilali’nin yarattığı ‘din’ ile diğer dinler arasındaki ortak yön, kutsalın, anlam
borcunu kuran ve toplumu onu var eden odak ile varlığını ona borçlu olanlar arasında
bölen temel ilişkide düzenleyici bir rol oynamasıdır.
310

Ernst Cassirer, Devlet Efsanesi, Çev. Necla Arat, İstanbul, Remzi Kitabevi,
1993, s. 283.

182

Bu açıdan modern toplumlarda kutsalın yalnız dinsel alan içinde sınırlı
kalmaması ve tanrıların ve doğaüstü varlıkların dışlandığı bir tarih yazımında dahi
kendisini gösterebilmesinin, kutsal-kutsal olmayan ayrımının kaynağını bu
bölünmüşlükten almasıyla ilgili olduğu söylenebilir. Dolayısıyla dinsel ve siyasal
alanların ayrıştığı bir toplumda köken anlatılarının tanrılara yer vermemiş olması ve
fakat çerçeve niteliği kazanabilmesi mümkündür. Bu, dinsel nitelik taşımayan fakat
kutsallık arz eden tarih anlatılarının varlığını açıkladığı gibi, din dışı bir görünüm arz
eden anlatıların kutsallığını dinsel olan ile temas kurarak sağlayabilmesini de
açıklamaktadır. Zira kutsallık, kökenini toplumsal olanın sınırlarının çizilmesi ve
birliğinin kurulması işinden almaktadır. Tanrısallık, doğaüstü güçler ve benzerleri bu
sınırı çizen ayrışma biçiminin bir başka yönünü ifade eder. Bu ayrışma toplumsal
olduğu kadar siyasal olanı da anlaşılır kılmaktadır.
Devletsiz toplumlarda dinsel ve ekonomik yapılanma ile siyasal yapılanmanın
üst üste binmiş olduğu söylenebilir. İlkel toplumlarda ayrı bir siyasal iktidar organı
bulunmamakta olup, iktdar toplumdan ayrışmamış haldedir

311

. Bu toplumlarda

mitos, hem sosyal ve dinsel hem de siyasal olanı ifade etmektedir. Toplumu bugünkü
haliyle var eden ataların kurucu eylemlerini konu edinen bir mit, bu yolla toplumu
anlamlı kılmakta; toplumun yaratılışı aynı zamanda toplumu böldüğünden siyasal
düzenin de var oluşunu anlamlı hale getirmektedir. Yine bu mit, ruhani varlıkları ve
başlangıcı konu edindiği ve bununla ilgili ritüellere konu olduğu, birbirinden ayırt
edilmesi mümkün olmayacak biçimde ahlaki ve hukuki yükümlülüklerin köklerini
ele aldığı için, bugün dinsel olarak ayırt edilen düzenlemeleri de içinde barındırmış
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olmaktadır. Özetle ilkellerde toplumun kuruluşunu konu edinen mitoslar, toplumsal
olduğu kadar siyasaldır. Malinowski’ye göre köken/doğuş mitleri, topluluğun ortaya
çıkışını ele alan ve toplumun sosyal, siyasal yapısını temellendiren anlatılar olup,
“[t]oplumsal düzenin geleneksel kökleridir”312. Örneğin Trobriandlılarda, ekonomik
tekeller, siyasal eşitsizlikler vb. mitlerde başlangıcı/yaradılışı ifade eden “yeryüzüne
ilk çıkış" ile ilişkilendirilir313. Malinowski, mitlerdeki “sosyolojik işlev”e atıf yapsa
da, başka yerlerde, mitlerin siyasal işlevinin örneklerini de sunmaktadır. Örneğin bir
alt klanın yayılmasında ya da “alışılmamış bir durumun haklı gösterilmesi”nde
mitlere başvurulur314. Yani “toplumsal düzen” olarak ifade edilen, siyasal düzeni de
içermektedir. Malinowski’nin, geleneksel toplumların mitoslarını, mevcut siyasal
durumun kökenlerine işaret eden anlatılar olarak ele aldığı söylenebilir.
Dinsel alan-siyasal alan bölünmesinin yaşandığı toplumlarda mitler, anlam
borcu ilişkisini kurduğu ölçüde siyasal bir niteliğe sahiptir; burada ödünç aldığı
simgelerin dinsel niteliklerinin ağır basmasının bir önemi yoktur. Toplumsal olanın
ve siyasal bölünmüşlüğün anlamlandırılmasını sağlayan ilkeyi konu edinen anlatı,
dinsel, siyasal, sosyal içerikli simgeleri içerebilir, ya da simgeler, bu alanların birden
fazlasına nüfuz etmiş nitelikte olabilir. Bora, milliyetçilik ile İslam arasında ortaya
çıkan bağdaşıklığın kendini fundementalist bir ideoloji biçiminde göstermesi
üzerinde dururken, Türkiye'nin taşrasında milli değerler ile dini değerler arasındaki
ilişkiyi antropolojik bir bakışla inceleyen Tapper – Tapper'in çalışmasından
yararlanmaktadır:
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Dini objeler, kural olarak cumhuriyete ait olanlarla birlikte muteberdirler;
cumhuriyetin kurumlarının eskinin İslami kurumlarının sürdürücüsü olduğu
kanaati hâkimdir. Dini ve kamusal ritüellerde, keza Muhammed-Atatürk
ikonolijisinde paralellik vardır. Tapper'ların tespitine göre cumhuriyetin (ulusdevletin) ve dinin müşterek hassası olarak çalışma ahlakı belirgindir ki bu da
Türk İslamının 'muayyen bir protestan karakteri' taşıdığını gösterir 315

Burada, anlam borcunu kuran simgeler (Muhammed-Atatürk), ritüeller ve
kurumlar arasındaki süreklilik vurgusu, bunları çevreleyen anlatıların mitik
niteliklerini açığa çıkarmaktadır. Bu durum ulus devletlerin kuruluşunda mitik
sürekliliğin dini unsurları nasıl içerebileceğine bir örnektir.
İslam dininin çeşitli biçimlerinin ve Kuran’ın dünyanın çeşitli bölgelerinde
anayasalarda, parti programlarında, milis faaliyet gösteren örgütlerde vb. yer alması,
bu siyasal güçlerin güçlerini doğrudan bu tarihin işaret ettiği ilkeden aldıklarını iddia
etmesi, bu anlatıların ideolojiler ile daha yakın ilişki içerisinde olduğunu gösterir.
Laik devletlerde bu anlatıların anlamlandırıcı temel bir zemin olarak kullanılması, bu
geçmişe atıfta bulunması, ya da bu geçmişin tamamına değil, belli kısımlarına işaret
edilmesi, ilişkinin niteliğini zayıflatsa ya da ortadan kaldırsa bile, bu durum, söz
konusu mitin siyasal bir nitelik taşımadığını göstermez. Nitekim İslam'a oranla
uygulamada devletin nasıl yönetileceğine ilişkin doğrudan – resmi işlevi bulunmayan
Yeni Ahit'in, dolaylı olarak söylemde ve çeşitli siyasal metinlerde izlerinin
bulunması (örneğin ABD Anayasası) buna örnektir.
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4.2. İLETİŞİM ARACI OLARAK YOĞUN SİMGELERİN ROLÜ
Mitlerin içinde bulunduğu kültürle olan bağlantısında simgelerin çok önemli
rol oynadığı söylenebilir. Simgeler, kültürel belleğin çalışmasında önemli rol
üstlenmektedirler. Bu bölümde mitlerin çerçeve niteliğinde olabilmesinin, yani
kişinin var oluşu ile içinde bulunduğu siyasal, dinsel, toplumsal düzenleri birlikte
ilişkilendirebilmesinin, mitlerde bulunan simgelerin kültür içindeki etkinliğine bağlı
olduğu gösterilmeye çalışılacaktır. Simgeler, daha önce de görüldüğü üzere kültürel
bellekte anlatıların saklanması ve hatırlanması için bir araçtır. Bu bağlantıların
incelenmesi için öncelikle simge kavramının içeriği netleştirilmelidir. Ardından
simgelerin mitlerin anlamlandırıcı işlevini yerine getirmede nasıl rol oynadığının
üzerinde durulacaktır.

4.2.1. Simgenin Özellikleri ve Tanımlanması316
Victor Turner'a göre, “yoğunlaşma” simgelerin bir özelliğidir ve simgeler bu
nitelikleriyle göstergelerden ayrılır. Bu, simgelerin duygusal açıdan yüklü ve çok
anlamlı olması ve bu anlamlara aynı anda işaret etmesi demektir. Göstergeden farklı
olarak bir simgenin çok sayıda gösterileni vardır. Turner'a göre simgelerin ikinci
niteliği ise anlam kutuplaşmasıdır; simgenin normatif kutbu toplumsal davranışı
kodlarken, duyusal kutup duyu organlarıyla algılanabilenleri kapsamaktadır317.
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Simge kavramının içeriğinin belirlenmesinde büyük ölçüde yorumsamacı okul
ve simgesel antropoloji çalışmalarından yararlanılacaktır.
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David Kertzer’e göre simgeden söz edebilmek için üç özelliğin varlığını
tespit etmek gerekmektedir. İlk özelliği Kertzer “anlamın yoğunluğu” olarak
adlandırmaktadır. Bu, imgenin birçok anlama ve simgeye aynı anda işaret etmesi,
onları bünyesinde toplamasıdır. İkincisi, simgenin farklı insanlar için farklı anlamlara
gelebileceğine işaret eden simgenin çok sesli olma özelliğidir. Üçüncüsü ise, hiçbir
zaman tam bir tanımının yapılamaması, yani muğlak olmasıdır318.
Clifford Geertz, simge kavramının dört farklı anlamda kullanıldığını ifade
etmektedir. Bu anlamlardan ilkinde “birilerine başka bir şeyi anlamlandıran her şey
için kullanılır”; ikinci olarak “yalnızca şu ya da bu türden açıkça geleneksel
göstergeler için kullanılır”; üçüncü olarak “doğrudan ya da bire bir biçimde dile
getirilmez olanı dolaylı ya da figüratif bir biçimde ifade eden bir şeyle sınırlıdır”; ve
son olarak “bir kavram için bir araç görevi gören herhangi bir nesne, eylem, olay,
nitelik ya da ilişki için kullanılır -kavrayış simgenin ‘anlamı’dır-”319.
Mircea Eliade’ye göre de bir simgenin ayırt edici niteliği çok anlamlılığıdır.
Simgeler, aynı anda birden fazla anlama işaret eder. Bu anlamlar farklı düzeylere ait
olabilir. Simgenin açığa çıkardığı gerçekliği anlayabilmek için tüm anlamlarını göz
önünde bulundurmak gerekmektedir. Simgecilik, nesne ya da eyleme, var olan
gündelik anlamını yok etmeksizin yeni bir değer eklemektedir.

Simgeler, gündelik

hayatın ardındaki gerçeği (hakikati) açığa çıkarır. Hakikat yapılarının görülmesini
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sağlar. Bu sayede, gündelik gerçekliğin dışında başka bir gerçekliği, başka bir
hakikat duygusunu mümkün kılar320.
Geertz’in sıraladığı simge tanımlarından iki tanesi daha çok psikolojik okulca
kullanılmaktadır. Simge kavramı psikolojik yaklaşımda farklı bir anlama sahiptir.
Psikolojik okul için simgelerin çok anlamlılığı, bilincin, bilinçaltının ve bilinç
ötesinin etkileşiminde ortaya çıkan bastırma mekanizmalarının ya da Jung için
ilerleme ya da gerileme hareketlerinin açığa çıkmasını sağlamaktadır. Simgeler, daha
önce gösterildiği gibi, bastırılmış olana işaret etmektedir. Bu bağlamda ‘arketip’
kavramı, simgelere antropologların yüklediğinden tamamen farklı bir işlev
yüklendiğini

göstermektedir.

Simgenin

altında

yatan

anlamın

yerlilerin

psikolojisindeki yeri açısından antropologlar içinde Levi-Strauss’un durumu en
belirsiz olandır, denilebilir. Onda dahi, bu belirsizlik onu psikolojik yaklaşım içinde
değerlendirmeye yetecek nitelikte değildir. Psikolojik okulun mit yaklaşımı ilgili
bölümde açıklanan nedenlerle tezde kullanılmadığından bu tanımlar gözardı
edilecektir.
Başta belirtildiği gibi, Campbell’in “simgeler sistemi” ifadesindeki “simge”,
C. Geertz’in kullandığı anlamda değil, “mitolojik simge” olarak ifade ettiği daha dar
bir anlamda kullanılmaktadır321: “[Mitolojik simge] yaşam merkezlerini mantık ve
zorlamanın ötesinde etkiler ve coşturur”322.
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Yapılan tanımların tamamı değerlendirildiğinde, çok anlamlılığın simgenin
bir özelliği olarak, genellikle kabul edildiği görülmektedir. Simgenin çok anlamlı
oluşu, onun çerçeve olma niteliğini besleyen bir özellik olarak vurgulanmalıdır.
Ancak yine de, kültürü bir simgeler sistemi olarak kabul eden Geertz’in kültüre olan
yaklaşımı ödünç alındığından, simge kavramı da Geertz’in tercih ettiği, geniş
anlamda; yani “bir kavram için bir araç görevi gören herhangi bir nesne, eylem, olay,
nitelik ya da ilişki” anlamında kullanılacaktır. Geertz bunlar için “(…) [h]aç ya da
‘Guernica’ adı verilen uzun, boyalı bir tuval, ya da churinga adı verilen bir parça
boyanmış taş, ‘gerçeklik’ sözcüğü ve hatta ‘mek’ biçimbirimi (…)” 323 gibi örnekler
vermektedir. Ancak bu durumda da kavram tez açısından kullanışlı olmaktan
çıkmakta ve çok anlamlılığı öne çıkan simgeler için ayrı bir kavram kullanma
zorunluluğu ön plana çıkmaktadır. Bu yüzden çok anlamlılığı vurgulayabilmek için;
David Kertzer’in ‘yoğunluk’ niteliği sıfat olarak ödünç alınacak, onun simge
tanımlaması ‘yoğun simge’ olarak tanımlanarak diğer simgelerden ayırt edilecektir.
Yoğun simgeler, daha muğlâk ve çok anlamlı olması bakımından simgelerden
ayırt edilirken, ‘kavram’ ise tam tersine, anlamının net ve dar, diğer simgeler ve
kavramlarla

ilişkisinin

iyice

belirlenmiş

olması

bakımından

simgelerden

ayrılmaktadır. Bu bakımdan örneğin ‘devlet’ yoğun simge, simge ya da kavram işlevi
görebilir.

Bunlardan

değişebilecektir.

hangisine

Devlet,

kültürel

dahil

olduğu,

bellekte

diğer

kullanıldığı
birçok

ölçeğe

yoğun

göre

simgeyle

ilişkilendirilebilmektedir. Oysa akademik bir çalışma içinde ve bu bağlamda tanımı
daraltılabilir; böylece hangi kavramlarla ilişkide olduğu, neyi ifade ettiği ve neyi
ifade etmediği belirlenmiş olacaktır. Buradan hareketle; bir şeyi ‘açıklamanın’
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anlamı, açıklanmak istenen simgenin alt unsurları arasındaki ilişkileri açığa
çıkarmaktır; bu alt unsurların neler olduğu ve ilişkilerin kapsamının belirlenmesi ise
simgeyi

kavramsallaştırır.

Analitik

düşünüşün

yoğunlaşmasının

simgenin

kavramlaşmasına yardımcı olduğu söylenebilir. Yazılılığın mitlerin filozoflarca
‘açıklanmasına’ ve alegorik yorumuna yaptığı katkı da buna örnektir. Hesiodos’a
uzanan süreçte “[m]itolojinin toplum ve dış dünya hakkında bir tür tartışma ve
bunların düzenlenmesi için kavramsal bir dil sağlaması”324 simgeyle kavram
arasındaki bu geçişliliği gösterir. Öyleyse burada kullanılan anlamlarıyla bu üç
kavram (yoğun simge, simge, kavram) arasında bir derece farkından söz edilebilir.

4.2.2. Toplumsal Tahayyül Kavramı
Önceki bölümlerde bellek türleri üzerinde durulurken Bergson’un yaptığı
ayrıma değinilmişti. Buna göre toplumsal/kültürel bellek yoluyla edinilen geçmiş,
olayı doğrudan yaşarken edinilen bütünsel imgeler dizgesinden değil, bağlamından
kopmuş imgelerin farklı bir zihinsel çabayla şekillenmesinden oluşmuştur. İşte bu
imgelerin hem toplumsal ölçekte yaygınlaşmasını ifade etmek için, hem de
toplumdaki anlatıların içerdiği yoğun simgeler ile anlatıların çerçeve niteliğini bir
arada düşünmeyi sağlamak için Charles Taylor'un "toplumsal tahayyül" kavramından
yararlanılabilir. Toplumsal tahayyül, "insanların kendi toplumsal var oluşlarını
tahayyül etme biçimleri, diğerleriyle nasıl uyum sağladıkları, çevrelerindekilerle
ilişkilerin nasıl yürüdüğü, normalde karşılaşılan beklentileri ve bu beklentilerin
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190

altında yatan normatif nosyonlar ve imgeleri" ifade etmektedir 325. Taylor, toplumsal
tahayyülün “toplumsal kuram”dan farklı olduğunu söylemektedir. Kuram azınlığın,
toplumsal tahayyül ise toplumun ya da büyük insan gruplarının tasarrufundadır.
Toplumsal tahayyüller ise "kuramsal terimlerle ifade edilmez, imgeler, hikayeler ve
efsanelerle aktarılır"326. Ayrıca toplumsal tahayyüller, meşruiyet duygusunun
temelidir. Başlangıçta kuramsal düzeyde var olan bazı düşünceler geniş toplumsal
kesimlere yayılıp toplumsal tahayyüllere dönüşebilirler. Örneğin Fransız İhtilali'nin
eşitlik, özgürlük ve kardeşlik değerleri zaman içinde toplumsal tahayyüller haline
gelmiştir. Modern toplumun toplumsal tahayyülünün temelini kamusal alan- özel
alan, otonom bir ekonomi anlayışı, halk egemenliği ve benzeri kavramlar
oluşturmaktadır.
Toplumsal tahayyül kavramı, entelektüel faaliyetler sonucu üretilen kuramsal
yaklaşımların ve ideolojilerin toplumdaki karşılığını ortaya koymaktadır. Belirli bir
ahlaksal ve siyasal perspektif sunan ve analitik bir bakışla örülmüş kuramlar,
toplumsal bellekte üretildikleri haliyle var olmayıp anlatılar içinde ifade
edilmektedir. Meşruiyet, toplumsal tahayyüllere yaslanır.
Bu anlatıların içerdiği ve toplumsal tahayyülün parçası olan ekonomi, halk
egemenliği gibi kavramlar incelendiğinde, bunların kuşatıcı ve yoğun simgesellikleri
göze çarpmaktadır. Taylor'un sözünü ettiği toplumsal tahayyüller ile mitler sıkı bir
ilişki içindedir. Toplumsal tahayyülleri oluşturan normatif nosyonlar ve imgeler,
tezde kullanıldığı anlamda, simgeler sisteminin bir parçasıdır. Bu nosyon ve imgeler
325
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ile bunların işaret ettiği simgeler, tezde sözü edilen türden yoğun simgelerdir. Ancak
bir anlatının ve özel olarak mitlerin, simgeler toplamından olduğu gibi, toplumsal
tahayyüller toplamından da farklı oldukları unutulmamalıdır. Toplumsal tahayyül,
kültürel belleğin belirli bir yönünü ifade eder ve belirli niteliklere sahip tasarımların
toplamıdır; buna karşılık mitler, temelde olay örgüleri içeren anlatılardır.

4.2.3. Kültürün Simgeler Sistemi Olarak Kavranması
Hatırlanacağı üzere tarihin çarpıtılması yaklaşımının esas sorunu mitleşmeyi
bir eksik bilgi meselesi olarak ele alması ve özneleri/aktörleri mitleşmenin asıl
nedeni olarak göstererek yapısal süreçlere gereken vurguyu yapmamasıdır. Bu
eksikliğin giderilmesi ve ‘olay’ vurgusunun yerini ‘yapı’ vurgusuna bırakması,
aktörlerin mitleşme sürecinde kültürel bellekteki rolünün yok sayılmasına neden
olmamalıdır. Çünkü ortada her şeyden önce bir toplumda aynı mitin çok sayıda
versiyonu olduğu tespiti vardır. Levi-Strauss’un da belirttiği üzere her ne kadar bu
mitlerin ortak nitelikleri, arkadaki yapısal süreçlerin belirleyiciliğine işaret ediyorsa
da, mitlerdeki çeşitlilik, siyasal bakımdan üretici bir çeşitliliği ve mücadeleyi
göstermektedir.
Bu nedenle, kültürel bellek ve mit arasındaki bağın kurulmasında simgelerin
oynadığı role değinmeden önce toplum, toplumsal yapı, kültür ve benzeri
kavramların anlamlarının ve bu kavramların birbirleriyle olan ilişkilerinin üzerinde
durmak gerekmektedir. Bunun için yapısalcı-işlevselci, yapısalcı ve yorumsamacı
yaklaşımların kuramları karşılaştırılarak, bir yandan mitlerin kültürel bellek içindeki
istikrarlı varlığını, diğer yandan değişimini ve çeşitliliğini anlaşılır kılabilecek bir
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temel oluşturmaya çalışılacaktır. Bunun için iki yönlü bir değerlendirme
gerekmektedir; ilki, simgelerin kültür ve toplumsal yapı ile ilişkisinin ne olduğu,
ikinci yönü ise toplumsal değişim ile kültür arasındaki ilişkinin nasıl anlaşılması
gerektiğidir.
Simgelerin birbiriyle ilişkisinde sistem vurgusu sıkça yapılmaktadır. Joseph
Campbell, mitolojik inancın bir “simgeler örgütü” olduğunu söylemektedir327.
Özbudun ise, ulus devletlerin “simgeler sistemi” yarattığından söz etmekte, bunun
“bayrak, ulusal marş, ulusal kahraman ve ulusal mitolojilerde belirlen[diğini]” ifade
etmektedir328. Clifford Geertz’in kültürü kavrama biçimi ve simgelere bu bağlamda
yüklediği rol, simgelerin içinde bulundukları kültürel bellek ile ilişkisini anlamaya
yardımcı olmaktadır. Geertz, kültürü bir ‘simgeler sistemi’ olarak ele almaktadır.
Simgeler, kültürün ve içerdiği diğer sistemlerin toplumsal olaylara uygulanmasını
sağlar, hem de olaylar yoluyla içeriği değişerek bu sistemlerin değişmesine yol açar.
Simgecilik, “kültürel etkinliğin” olumlu içeriğini oluşturmaktadır. "Kültürel
eylemler", simgesel biçimlerin yapılandırılması, kavranması (yani anlamlandırıması)
ve kullanılmasıdır329. Toplumsal olayların simgesel boyutu, bu olaylardan
soyutlanabilir. Simge sistemleri ya da komplekslerinin genel özelliği, dışsal bilgi
kaynağı olmalarıdır. Dışsal olması denilince kastedilen, genlerin aksine, tek tek
bireylerden bağımsız bir varlıklarının olması, toplumda bireyler öldükten sonra da
varlıklarını sürdürmeleridir. Bilgi kaynağı olmaları ise ayrıntılı tasarım veya şablon
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sağlamaları demektir. Birer sistem seti olan kültürel kalıplar, model olarak
görülebilir. Geertz iki tür modeli, "için model" ve "ait model"i birbirinden
ayırmaktadır. Bunlardan ilki, yani ‘bir şey için model’ bir şeyin hayata geçirilmesi,
gerçekleştirilmesi için modelin yol gösterici niteliğine işaret ederken, ‘bir şeye ait
model’ denildiğinde, modelin bir şeyi anlamayı ve açıklamayı sağlayan niteliğine
vurgu yapılmaktadır. İçin model ve ait model, kültürel kalıpların ikili yönünü
göstermektedir. Yani kültürel kalıplar her iki özelliği de taşır.
‘Simgeler sistemi’ ifadesindeki ‘sistem’ Sassure’ün ‘dilsel sistem’ tanımını
kullanırken yüklediği anlamda kullanılacaktır. Buna göre sistemin unsurlarının (yani
simgelerin) anlamı diğerleri ile ilişkisi içinde ortaya çıkar. Yüklendiği değer ve
anlam bakımından kapsayıcılık, diferansiyel ve konumsal niteliktedir. Bir kavramın
seslendirilmesi sırasındaki fonetik kaymalar o kavramın dil sistemi içindeki
değerinden bağımsız olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kaymalar çeşitli nedenlere
dayanabilir ve tesadüfî nitelikte olabilir. Değer, kavramın sistem içindeki konumu
tarafından belirlendiğinden, olay (seslendirme) ile ortaya çıkan fonetik kaymanın
değerler sistemine etkisi yoktur330. Bu yaklaşım sistemi ön plana çıkarırken olayı ve
tarihselliği açıklama gücü kısıtlıdır.
Toplumsal yapı ile eylem arasındaki ilişkileri kavramak bakımından simgeler
sisteminin önemli bir rol oynadığı kabul edilecektir. Ancak yaklaşımın, sistemi
olduğu kadar tarihselliği de açıklayabilir nitelikte olması gerekmektedir. Tezde
siyasal sistemin bir ‘siyasal eylem sistemi’ olarak kabul edildiği belirtilmişti. Bu
açıdan ‘tarihin mitleşmesi’ ifadesindeki dinamik yönün de gösterdiği gibi anlatıların
kültürel bellekteki işlevlerinde veya bizatihi kendilerinde ortaya çıkan değişimlerin
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de bu sistem bağlamında açıklanabilmesi gerekmektedir. Zira önceki bölümlerde
bilimsel/entelektüel faaliyet anı ile üretilmiş anlatının kültürel belleğin parçası haline
gelme anı birbirinden ayrılmış, mitlerin ikinci alana ait olduğu belirtilmiş, ancak
konunun dinamik boyutuna ilişkin bilgi verilmemiştir. Konunun dinamik yönü bir
yanıyla toplumundaki değişim ile mitlerdeki değişim arasındaki ilişkinin ortaya
konmasını, diğer yanıyla kültürel bellekte doğru/gerçek mertebesinde bulunan (tarih
olarak adlandırılan) anlatıların, bu değişim sürecinde hangi yollardan mitleştiğinin
açıklanmasını gerektirmektedir. Yapısalcı yaklaşımlar, Sassurecü kuramın tarihsel
olanı açıklama konusundaki yetersizliklerini kendi toplumsal kuramlarında aşmaya
çalışmışlardır.
Marshall Sahlins, Sassurecü langue-parole ayrımını toplumsal yapının
açıklanmasında kullanırken, kuramın tarihsel yönü ile yapısal yönünü uzlaştırmayı
amaçlamıştır. Seslendirmenin arızi etkilerini bu alana taşıyan Sahlins, kişilerin
konuşmasını, kültürel yapıdaki simgeler sisteminin dile getirilmesi olarak
görmektedir. Kişiler bu simgeler sistemini kendi politik amaçları doğrultusunda,
kendi eylemlerine uygun biçimde dile getirmektedirler. Ancak simgenin değeri diğer
simgelerle olan ilişkisi içinde belirlendiğinden bu durum, yapıdan bağımsız bir
sapmaya işaret etmektedir. Sahlins, konuşmanın (dile getirmenin) aynı zamanda bir
yorumlama olduğunu söylemektedir. Yorumlama yoluyla simgeler eylemlere
bağlanmaktadır; simgeler kendisini yorumlayan gücün varlığını göstermektedir. Bu
güç ise, toplumda bir eylem olarak ortaya çıkmış olmakta ve yapıda bir değişikliğe
yol açmaktadır. Öyleyse yapıdaki tarihsel değişiklikler ile dilsel sistemdeki
değişiklikler

birbirini

takip

etmektedir.

“[S]osyolojik,

psikolojik,

hatta
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psikososyolojik” nedenlerle dilsel sistemi esneten/bozan/aşan/ötesine geçen söylem,
yapının tarih içinde değişmesine (kaymanın ortaya çıkmasına) neden olmaktadır331.
Görüldüğü üzere Sahlins’in yorumlama olarak ifade ettiği işlev, Clifford
Geertz’in kültürel kalıpların için model olarak ifade ettiği işlevidir. Dilsel sistemde
(ya da daha uygun bir ifadeyle kültürde) kültürel kalıplar olarak ifade edilen ve
eylemler için bir tür program ya da yol sunan ‘kalıplar’, aktörler tarafından eylemleri
için model olarak kabul edilmektedir. Böylelikle eylemler sistemi ve kültür birbirine
simgeler sistemi aracılığıyla bağlanmış olmaktadır.
Firth, toplumsal değişimi, toplumsal yapı – toplumsal organizasyon ayrımı
üzerinden açıklamaya çalışmaktadır. Toplumsal organizasyonu, insanlar tarafından
toplumsal

yapının

dayattığı

kurallar

altında

geliştirdikleri

süreç

olarak

tanımlamaktadır. Sistematik bir kurallara uymama hali, toplumsal organizasyonu
değiştirmektedir. Toplumsal organizasyondaki değişikliğin süreklilik göstermesiyle,
belirli bir noktadan sonra toplumsal yapının değişmesiyle sonuçlanmaktadır332.
Sahlins'in gündelik söylemin dildeki anlam yapısını zaman içinde nasıl değiştirdiğini
gösterirken izlediği yolun bir benzerini Firth, söylemin yerine eylemi, dilsel sistemin
yerine toplumsal organizasyonu koyarak izlemektedir. Çeşitli nedenlerle var olan
kurallar dizgesinin dışına çıkabilen eylemler, kademeli olarak toplumsal yapıyı
zamanla değiştirmektedir. Her eylemin aynı zamanda bir mesaj ve var olan kuralın
bir yorumu olduğu düşünüldüğünde, her iki düşünürün de yapı-tarih ikiliğini aynı
biçimde çözmeyi önerdikleri görülebilir.
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Mitlerin kişinin var oluşunu nasıl kuşattığı üçüncü bölümde gösterilmişti.
Mitlerin bütünlülük kurma işlevi sayesinde farklı siyasal ve sosyal olaylar mitler
tarafından anlamlandırılmaya çalışılır, bu yolla mitlerin zaman içinde farklılaşması
(çarpıtılması) ve farklı versiyonlarının ortaya çıkmasını mümkün hale gelir. Bir
mitin, siyasal çıkarlar doğrultusunda 'çarpıtılması' mitin ‘model olma’ işlevi ile
yakından ilişkilidir. Miti yorumlama faaliyeti, siyasal bir eylem niteliğinde olup,
mitin yapısını var olan siyasi pozisyonu anlamlandıracak şekilde çarpıtmayı
içermektedir. Ancak bu eylem, meşruiyetini yine mitin sunduğu çerçeveden, mitin o
siyasal eyleme ait model olma özelliğinden almaktadır.
Buradan hareketle; kültür bir simgeler sistemi; siyasal sistem ise bir siyasal
eylemler sistemi olarak kabul edilmelidir. Toplumsal yapılar, belirli bir kurallar
dizgesine bağlı hareket eden ve süreklilik gösteren örgütlenmeler iken, toplumsal
yapıların kendisi ya da bir parçası olarak bellek araçları, işlevleri bakımından
toplumsal yapılardan farklılaşmaktadır. Eylemin aynı zamanda kültürel sistemin
yorumlanması anlamını taşıdığı, diğer taraftan eylemlerdeki sistemli değişikliklerin
zaman içinde yapıları da değiştirdiği kabul edilmelidir. Böylece, simgeler sistemi ile
eylemler sistemi birlikte, aynı yapının iki yönünü ifade etmiş olmaktadır. Bu
durumda, Geertz’in kullandığı anlamda kültür kalıpları, hem yapılar için model ve
yapılara ait modeldir, hem de eylemler için model ve eylemlere ait modeldir.
Yorumlamadan doğan anlam kaymaları öncelikle eylem sistemleri içinde değişmeye
yol açacağından, yapılar ve simge sistemleri kademeli olarak etkilenmiş olacaklardır.
Bu durumda mitler, kültürün ve Geertzci anlamda simge sistemlerinin bir
parçası olarak kabul edilebilir. E. Leach, mitlerin ‘kural’ olmaktan ziyade bir tür
‘gösteren’ olduğunu vurgulamıştır. Bu, Geertz’in “için model” ve “ait model” ayrımı
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ile gösterdiği ikili işlevdir. Bellek araçları, daha önce belirtildiği üzere, doğrudan
toplumsal yapılar ya da onların parçaları olarak ortaya çıkmaktadırlar. Onlardan farkı
ise kültürel belleği inşa etme özelliğidir. Kültürel bellek, J. Assmann’ın tanımladığı
biçimiyle, bir simgeler sistemi olarak kültürün özel bir parçasıdır. Aynı zamanda
simgeler birer iletişim aracı olarak kültürel belleği ayakta tutan bellek araçlarında
önemli bir hatırlama aracıdır. Bu bakımdan bir toplumda aynı kültür içinde farklı
kültürel bellekler, farklı siyasal güçlerin bir mücadele aracı olarak kullandıkları
bellek araçlarının toplumun farklı kesimleri üzerinde yoğunluk ve hakimiyet
kazanmasının sonucu olarak ortaya çıkar. Bu sayede Sassurecü anlamda aynı dilsel
sisteme tabi olan bir toplumda farklı kesimlerin farklı kültürel belleklerin parçası
olabileceği kabul edilmelidir.
Bu ilişki biraz daha açıklanmalıdır. Mitlerin içerdiği simgeler, aynı zamanda
kültürel belleğin kökensel geçmişi anımsatıcı niteliği olan simgelerdir. “Söylen
kurumsallaşmış simgesel bir dizgedir; dil gibi, olguları sınırlandırma, düzenleme,
öbekleme ile karşılaştırma, aynı zamanda hem benzerlikleri hem de ayrımları sezme,
kısacası deneyimleri düzene koyma yollarını barındıran, kurala bağlı sözlü bir
tutumdur”333 Bu simgeler dizgesi kültürü oluşturan simgeler dizgesinin bir altdizgesidir. Ancak aynı zamanda, diğer simgelerle kurduğu ilişkinin yarattığı
anlamsal özerklik, kurumsallaşmış geçmiş bilgisi sayesinde, ait olduğu kültürel
bellek, kültür içinde farklılaştırmaktadır.
Tarihsel süreç böyle kavrandığında, mitlerin hem anlamlandırmaya, hem de
uygulamaya dönük işlevleri olduğu daha açık görülecektir. Bronislaw Malinowski’ye
göre mitler yerliler için “eski, büyük ve önemli bir gerçeğin anlatılması anlamını
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taşı[makta], bu gerçek aracılığıyla da bugünkü yaşam, insanlığın yazgısı ve
etkinlikleri belirlen[mekte] ve bunun bilinmesi insana ayinsel ve ahlaki eylemler için
motif verdiği gibi, bunların yerine getirilmesi için direktifler de ver[mektedir]”334.
İnsanlar mitler aracılığıyla dünyayı ‘anlamlandırır’; ancak aynı zamanda mitlerin
sunduğu modele bağlı olarak dünyayı değiştirmeye, yönlendirmeye çalışır,
eylemlerini mitlere göre düzenler.
Kültürün ‘simgeler sistemi’ olarak ele alınmasının sağladığı belki de daha
önemli avantaj, (1) mitlerin anlamının ve içeriğinin değişim hızını ve (2) tarihin
mitleşmesinde siyasal aktörlerin etki güçlerinin sınırlılıklarını açıklayabiliyor
olmasıdır. Çünkü bir mit simgeler sisteminin parçası olarak düşünüldüğünde, mit
sistemi oluşturan simgelere yapılacak müdahale (bellek araçlarından dışlanması ya
da ilişkilendirildiği simgeler yelpazesinde bir değişiklik) ancak kısıtlı bir etki
yaratacağından,

mitler

asla

siyasal

aktörlerce

bütünlüklü

olarak

ortadan

kaldırılamayacaktır. Kültürel bellekte anlamlandırma işlevi gören mitlerde ortaya
çıkan değişiklikler, siyasal aktörlerin müdahaleleri karşısında, hep kısıtlı kalacaktır.
Örneğin; Roma İmparatorluğu'nun Anadolu’da (Küçükasya) mekan düzenlemeleri ve
ritüeller gibi bellek araçlarıyla kültürel belleğe yaptıkları müdahaleyi yorumlayan S.
F. R Price, Roma İmparatorluk kültünün var olan çok tanrılı geleneksel yapıya
eklemlenmesini aynı çerçevede okumaktadır:
Birçok toplum, bir yetkenin kendi dünyalarına beklenmedik girişine akıl
erdirmek gibi bir zorluğu aşmak için, bu müdahaleyi anlamlandırma sorunuyla
karşı karşıya kalır. Grekler, önce Helenistik kralların, sonra da Roma
imparatorlarının egemenliğiyle tanıştılar. Bu egemenlik, kendisini yöneten
sitelere tümüyle yabancı değildi; fakat onların gelenekleriyle bağlantısı da yoktu.
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Siteler bu soruna ritüele odaklanarak yanıt bulmaya çalıştılar. Geleneksel simge
dizgelerini kullanarak, imparatoru, ilahi iktidarın bilindik kavramları aracılığıyla
tasavvur ettiler. Tanrılara ait geleneksel kültler gibi, imparatorluk kültü de,
hükümdarla tebaası arasında bir iktidar ilişkisi oluşturdu. Kült, yerel seçkinlerin
halk üzerindeki, sitelerin diğer siteler ve Greklerin yerli halk üzerindeki
tahakkümünü güçlendirdi. Yani kült, toplumun dokusunu oluşturan iktidar
ağının önemli bir parçasıydı335.

4.2.4. Yoğun Simgelerin Mitler ile İlişkisi
4.2.4.1. Yoğun Simgelerin Mitlerin Çerçeve Niteliği Kazanmasındaki
Etkisi
Mitlerin çerçeve niteliğine kısaca değinilmişti. Bir anlatının ‘çerçeve’
niteliğinde olmasının anlamı, o anlatının farklı alanlara ilişkin anlam dünyalarını
birbirine bağlama ve dolayısıyla onları kuşatma gücüdür. Bu kuşatma gücü iki
yönlüdür. İlk yönü, anlatının bir kültürel belleğin ait olduğu kültürdeki siyasal,
sosyal, dinsel, ekonomik vb. alanları birbirine bağlamasıdır. Diğer yönü ise, kültürel
belleğe dâhil olan insanların geçmişi yeniden inşa süreçlerini bütünüyle etkisi altına
almasıdır. Yani kişi kendi var oluşunu anlamlandırırken, tüm diğer düzenler ile
ilişkilendirir. Yapılan tanımda bu unsurlar ‘kuşatıcı olmak’ biçiminde de ifade
edilmiştir.
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Mit çerçeve niteliğiyle, ilişki içinde olduğu, işaret ettiği ya da kendisine
doğrudan bağlı olan diğer anlatıları, olayları ve şeyleri anlamlı kılar. Bu anlatılar,
ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal, dinsel düzene/düzenlere ilişkin olabilir. Bu
anlatılar arasında uyumlu bir bütünlük kurar336. Bu anlatılarda yer alan olaylara temel
bir ilk neden teşkil edebilir ya da diğer anlatıların temel karakterini aldıkları ya da
bozulmuş bir tekrarını içerdikleri model niteliğinde olabilir.

Farklı nitelikteki

anlatılar, siyasal, dinsel, toplumsal alanlara ilişkin olabilir. Çok anlamlı ve muğlâk
nitelikleriyle yoğun simgeler, farklı kültürdeki farklı alt sistemler ile (dini, kültürel,
siyasal) arasındaki bağlantıyı sağlayarak içinde bulunduğu anlatıların çerçeve anlatı
olmasını sağlarlar. Yani mitler çerçeve niteliğini yoğun simgeler sayesinde kazanır.
Mitin bu merkezi niteliği, etkisini, kişinin var oluşunu anlamlandırmasında da
göstermektedir. Belirli bir kurgu içine yerleştirilen olaylar, çeşitli düzenlere ilişkin
olabileceği gibi, kişinin içinde bulunmadığı yakın ya da uzak geçmişe ilişkin olaylar
veya kişinin kendi deneyimlerine ilişkin de olabilir. Burada, Assmann'ın önerdiği
iletişimsel bellek- kültürel bellek ayrımı ile postmemory kavramını birlikte
düşünmek, çerçeve niteliğinin nasıl işlediğinin anlaşılmasında yardımcı olabilir.
Gündelik yaşamda, kişinin yakın geçmişi de bugünün kavramlarıyla
oluşturulmuş bir kurgu olarak değerlendirilmiş ve sosyal çevreyle olan sıkı bağı
vurgulanmıştı. ‘Postmemory’ kavramının da işaret ettiği üzere, yakın çevrenin
anılarının katılımıyla da şekillenen kişinin, yakın geçmişinin anlatısının kurgulanışı,
bireysel nitelikli gibi görünse de, sosyal ilişkiler bağlamında gerçekleşse de, daha
eskiye uzanan bir kökensel geçmişin rehberliğinden, kökensel geçmişin sunduğu
modelden bağımsız değildir. Uzak geçmişe ait köken anlatısı, yani kültürel belleğin
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bir parçası olan ve kurumsallaşmış bellek süreçleri ile varlığı korunan anlatının,
yakın geçmişin anılarının tutarlı örgüsünün oluşturulmasında ve siyasal renginin
niteliğinin verilmesinde model niteliği görmekte ya da neden teşkil etmektedir. Mitin
model olma yoluyla anlamlandırma işlevini gerçekleştirmesini mümkün kılan
simgenin yoğunluğu ve muğlâklığıdır. Simge kişinin öz deneyimlerini, köken olayı
ile bağlantılandırmasını sağlar. Bu sayede deneyim kabul edilebilir, olağan hale gelir;
buradaki deneyim ile onu anlamlı kılan anlatı konusu arasında dar anlamda bir
nedensellik ilişkisi kurması şart değildir.

4.2.4.2. Yoğun Simgelerin Geçmişin Yeniden İnşası Üzerindeki Etkisi
Bu durum temel olarak belleğin, geçmişi bugünün kavramlarıyla inşa etmesi
ile bağlantılıdır. Halbwachs'ın da belirttiği gibi, her ne kadar modern toplumlarda
birey düşüncelerinde özgür bırakılmış görünüyorsa da, anıların toplumsal bellek
aracılığı ile inşasında olduğu gibi, toplum bireye modern öncesi toplumlardaki gibi
müdahalede bulunacaktır337. Bu müdahale, anlatıların toplumsal bellek kanalıyla
toplum üzerinden dolayımlanması sayesindedir ki, mitler bireyin ön plana çıkmasına
rağmen varlığını sürdürebilmektedir. Çerçeve anlatının model olma niteliğini Eliade,
mikrokozmos – makrokozmos ilişkisi içerisinde ele almaktadır. Makro düzen,
yapısını mikro düzen içerisinde göstermektedir. Dindar insan, yaşamını makro
düzeni yansıtacak, onun bir örneğini kuracak biçimde düzenler. Bu yolla makro
düzen ile bütünleşir, atalarının zamanına, mükemmel olana dahil olur. Yine Marshall
Sahlins, benzer bir durumu “mythopraxis” kavramıyla ifade etmektedir. Bu kavram,
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gündelik olayların/deneyimlerin arketip – mitik olaylar çerçevesinde kavranması
eğilimini ifade etmektedir338.

İki düşünürün de vurguladığı, genel bir eşleşme

ilkesidir; bu ilke simgenin çok anlamlılığının bir sonucudur. Model olayı konu
edinen mitteki yoğun simgeler, gündelik olayda açığa çıkar. Bu sayede kişi, bizatihi
parçası olduğu olayın mit çerçevesinde anlamlandırması sayesinde, kendi varlığını da
anlamlı kılmış olur. Görüldüğü üzere simgeler ile kişi, kökensel olaydan tarihsel
süreklilik içerisinde silsile halinde yakın çevresine ve kendisine uzanan olay
halkaları üzerinden hem bu olayların ilişkili olduğu çeşitli sistemleri (dinsel,
toplumsal, siyasal vs) hem de kendi varlığını anlamlandırmış olur.
Çerçeve niteliğinde olmayan anlatılar mit olarak kabul edilmemelidir. Yoğun
simgelerin yokluğunda bir anlatı kuşatıcı ve anlamlandırıcı özelliğini kaybeder.
Örneğin bayrak, vatan, Atatürk, düşman, Mehmetçik simgeleri yerine, bölük, tabur,
piyade, askeri birlikler gibi askeri terminolojiyi kullanan bir savaş tasviri, Kurtuluş
Savaşı miti olarak kabul edilemez. Burada farkı yaratan, muğlâk ve çok anlamlı
yoğun simgeler yerine, anlamı ve sınırları belirgin ve kısıtlı olan kavramların
kullanılıyor oluşudur. Bu kavramların anımsatma gücü çok daha sınırlı, anımsamanın
çerçevesi çok daha dardır. Öte yandan, yoğun simgelerle ifade edilmesine karşın,
örneğin Afganistan’da bulunan ‘Mehmetçiğin’ ‘vatan görevi’ ve “dünya barışı”
kapsamında ‘Afgan halkına’ ‘uzattığı yardım eli’ ve ‘Türk bayrağının dalgalanması’
için giriştiği kahramanlıkların bir anlatımı da mit olarak nitelendirilemez. Burada
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Salomon, Frank, “Collquiri’s Dam: The Colonial Re-Voicing of an Appeal to the
Archaic”, [sayfa], içinde, Bone, Elizabeth Hill ve Cummins, Tom (Ed.), 1998,
Native Traditions in the Postconquest World Washington, D. C.,:Dumbarton
Oaks Research Library and Collection s. 271.
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kökene işaret etme niteliği bulunmamaktadır. Bu nedenle siyasal alana ilişkin olması
ve hatta birçok başka alan ile bağlantı kurma imkânının bulunmasına rağmen, bu
alanları kişinin var oluşu ile ilişkilendirmemekte, bu yolla varlığını kuşatmamaktadır.
‘Mehmetçiğin vatan görevi ve dünya barışı kapsamında Afgan halkına yardım eli
uzatması’, içinde yaşadığımız düzeni var eden, varlığımızı, bugünümüzü ona borçlu
olduğumuz olay değildir. Bu nedenle köken anlatısı değildir ve mitik bir anlatı olarak
kabul edilmemelidir339.
Model ya da örnek olma niteliği ile mitler, dünyayı sabit, değişmez olarak
kavramayı sağlamaktadır. Tüm davranış ve olaylar için örnek teşkil ettikleri gibi,
yaşanılan ne varsa mitin gündelik yaşamda ya da ritüellerdeki tezahürleri olarak

339

Anlatı tiplerinin Türkiye bağlamında olsa dahi tam bir sınıflandırmasını
yapmaya çalışmak tezin kapsamını aşmaktadır. Ancak yine de mitleri
destekleyen ama kültürel bellekte anlamlandırıcı işlev için gerekli unsurların bir
bölümü eksik olan bu türden anlatılar efsane olarak nitelendirilebilir. Kuşkusuz
burada yoğun simgeler söz konusudur ve anlatı aynı simgeler sisteminin ilişkili
olduğu kültürel bellekteki mitler ile tamamlayıcı bir ilişki kurmaktadır. Öte
yandan yakın zamana ilişkin olmasa da bu niteliğe sahip efsaneler söz konusu
olabilir. Örneğin İttihat ve Terakki mensubu Yakup Cemil’in idamında
vücuduna 14 mermi saplanmasına rağmen yarım saat boyunca can vermediği ve
vücudundan sızan kanların toprağa önce vatan yazdığı efsanesi, buna örnek
verilebilir. Bu konuda zengin örnekler için, tarih ile mitin iç içe geçtiği,
Amerika'nın yakın tarihinden efsaneleri derleyen bir çalışma olarak bkz. :
Charles M. Skinner, Mitler ve Efsaneler, Çev. İmdat Yeğen, İstanbul,
Parşömen Yayınları, 2010.
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görülmektedir340. Mircea Eliade’nin “(…) mitin başlıca işlevi, bütün ritlerin ve bütün
anlamlı insan davranışlarının örnek oluşturacak modellerini ortaya koymaktadır”341
ifadesi bu kapsamda anlaşılırsa; yalnız ilkel değil, modern toplumlar için de
geçerlilik kazanır.

4.2.4.3. Yoğun Simgelerin Kökensel Olma Niteliği Üzerindeki Etkisi
Çerçeve anlatının köken anlatısı olarak ifade edilmesi halinde, ‘köken’den
neyin kastedildiği açıkça belirtilmelidir. Örneğin Assmann, kökene yönelen her
geçmişi, hayal ya da gerçeğe dayanmasına bakılmaksızın mit kabul etmektedir. O’na
göre mit, “kökensel tarih olarak yoğunlaşan geçmiştir”342. Oysa bu tanım,
anlamlandırma işlevini taşımaksızın basitçe nedensellik ilişkisine bakılarak geçmişe
uzanan her anlatıya uygulandığında, mit olarak kabul edilecek anlatıların pek
çoğunun toplumsal ve kültürel gücünün olmadığı görülecektir. Örneğin ‘büyük
patlama’ kültürel bellekte var olan bir anlatı olsa bile, büyük patlama anlatısının
açıklayıcı gücü, onun anlamlandırıcı işleve sahip olması sonucunu doğurmamaktadır.
Ancak çerçeve niteliğinde bir tarih anlatısı söz konusu olduğunda, ölçülebilir
tarihin kendisi de, yoğun simgelere dönüşebilir. Çerçeve niteliğindeki tarih
anlatılarında simgelerin gösteren nitelikleri düşünüldüğünde, rakamsal olarak belirli
340

Lauri Honko, “The Problem of Defining Myth,” Sacred Narrative Readings in
the Theory of Myth, (ed.) Alan Dundes , London, University of California
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tarihlerin simge niteliği taşıdığı söylenebilir. Zira bu rakamlar hem tarihsel bir olayı,
hem o olayın içinde yer aldığı dönemi temsil etmekte, bunun yanı sıra bunlara ilişkin
diğer değer ve simgeleri çağrıştırmaktadırlar. Öyleyse bu tarihler belirli olayların
olduğu tarihler olarak değil, belirli olayları, dönemleri ya da durumları simgeleyen
tarihler olarak iş görmektedirler. Örneğin 1453, 457 ya da 1789 farklı toplumdaki
mitik anlatılarda yer alan simgeler sistemi içinde önemli bir yer tutabilir. Burada
önemli olan tarihlerin belirli bir simgeler ağının parçası olarak tarihsel anlatıyı bu
anlama bağlamasıdır. Bu işlevi yüklenen tarihin mitleşme yolunda olduğu
düşünülebilir. Örneğin “[b]ir Fransız için, 1789 devrimi günümüz toplumunun genel
görünümünü izah eder. (…) Başka bir deyişle, uzak ya da yakın geçmişimizden
kendimiz için yarattığımız imge büyük ölçüde bir mit niteliğindedir.”343

4.2.4.4. Yoğun Simgelerin Mekân Üzerinden Yarattığı Etki
İlkel toplumlarda mekânın düzenlenmesinin önemi Eliade tarafından
vurgulanmıştır. Bütün dinlerde evrenin yaradılışının ve kaostan düzene geçişin
önemli bir yeri vardır. Düzen, mekânın kuruluşu açısından bir başlangıç noktası
teşkil etmektedir. Bu nokta hem kutsal ve merkezdedir, hem de genelde en yüksek
yerdir. İster şehir olsun, ister ev ya da tapınak, her yapı kendisini merkezin yanı
başında kurmak ister. Merkezde oluş, eski toplumlarda evin/yapının ortasında yer
alan bir direk ile kendini belli eder. Yüksekliği o yeri tanrı(lar) katına en yakın
kılmaktadır. Evren farklı düzeylere ayrılmıştır. En sık görülen düzeyler, yeryüzü ile
gök farklılaşmasıdır. İşte dünyanın merkezi sayesinde, en yüksek yer olarak gökler
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Levi-Strauss, a.g.e., 2012, s. 71.
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ile yer arasındaki iletişim ve geçişkenlik olanaklıdır. Bu geçişlilik, tanrılar katıyla
iletişim kurmayı ve iki taraflı bir yolculuğu mümkün kılmaktadır. Bu durum mimari
açıdan yapının tepesindeki bir açıklıkla kendisini gösterir344.
Mircea Eliade, mitlerde simgelerin önemini vurguladığı eserinde ise,
mitlerdeki simgeciğin tarih boyu birikimi ile ortaya çıkan yoğunluğunun dinleyiciler
ya da o toplumda yer alanlar tarafından yeterince bilinemeyeceğinin altını
çizmiştir345. Belirli bir anda bir toplumda var olan bir mitin içerdiği simgeler, birden
çok anlama hizmet etmeli ve bunlar unutulmamış olmalıdır. Bu unutulmama
durumunun sürebilmesi, simgelerin o toplumda görünür olmasına, onu hatırlatacak
iletişim araçlarınca desteklenmesine bağlıdır. Buna bağlı olarak bir mitin varlığı da,
ilişkide olduğu simgeler sisteminin görünür olmasına, o toplumda o mite ilişkin bir
simgeciliğin

kendini

göstermesine

bağlıdır.

Mitlerin

simgelerle

ilişkisine

bakıldığında çift yönlü bir beslenmeden söz edilebilir. Mitler, yoğun simgeleri mitik
anlatı içinde ifade ederken, simgeler de toplumun maddi uzamı içerisindeki varlıkları
ile bu anlatıların kalıcı olmasını sağlamakta, anlatıları hatırlatmaktadır.
Buradaki hatırlatma kültürel bellekte daha önce bahsedilen iki temel yolla
olabilir. Öncelikle, iletişim araçlarının doğrudan bir etkisi olabilir. Bu durumda,
doğrudan siyasal eylemler olmaksızın toplumsal bellekteki bir dolaşımdan söz
edilebilir. Bu dolaşım yoğun simgelerin istikrarlı ve kalıcı nitelikleri nedeniyle,
toplumda anlamı kuşaklar arası ve kuşak içi yayılmasını sağlamaktadır. İkinci olarak
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yoğun simgeler, siyasal eylem sistemlerinin oluşturduğu yapılar ve bu bağlamda
bellek araçları yoluyla etkin kılınabilir.
İlkel toplumlarda ritüel bağlaşıklığın baskınlığına rağmen, mekansal
düzenlemenin

mitlerle

kurduğu

simgesel

bağ

görülebilir.

Malinowski,

Trobriandlıların insanlığın başlangıçta yer altında yaşarken tüm kültürleriyle birlikte
yer üstüne taşındıklarını anlatan köken mitlerini aktardıktan sonra “kaya oyukları,
ağaç gövdeleri, taş yığınları, dışa doğru fazla büyümüş mercanlar, su kaynakları,
yerlilerin ‘oyuk ya da ‘ev’ dedikleri küçük koy girişleri[nden]” oluşan özel yerlerin
insanların yer altından çıkmak için kullandıkları oyuklar olarak takdim edildiğini
belirtmektedir346. Bu doğa biçimleri Geertz’in kullandığı anlamda birer simge olduğu
gibi, kültürdeki yerleri bakımından yoğun simge niteliği taşımakta ve kökene ilişkin
bu mitlerin ‘hatırlanmasını’ sağlamaktadırlar.
Eski uygarlıklarda mekan düzenlemesine ilişkin olarak S. F. R. Price’ın
Roma’nın Anadolu’da kurduğu egemenlik ile mimari müdahalesi arasında gösterdiği
ilişki örnek verilebilir347. Roma İmparatorluğu, hakimiyeti sırasında, Price’ın
“imparatorluk kültü ideolojisinin bir ifade biçimi” olarak adlandırdığı imparatorluk
mimarisi kapsamında, Anadolu’da imparatorluk ritüelleri için bir dini mimari
oluşturulmuş; müstakil olarak ya da var olan ticaret merkezi, konsül meclisi gibi
yapıların içine kült odaları (noas) kurulmuş; imparatorluk tapınakları, revakları,
kutakları, sunakları inşa edilmiş; sitelerin ana meydanlarındaki revaklara özel
imparatorluk mekanları tahsis edilmiştir. Price, bu uygulamalarla, imparatorluk
kültlerinin var olan mimariyi yok etmediğini, ancak tadilatlar yoluyla ona
346
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eklemlendiğini, revaklara ya da gymnasionlara ek odalar yapmak ya da başka
yollarla var olan yapıların imparatorluk kültüne uyarlandığını vurgulamaktadır. Bu
özellik imparatorun yerel tanrılarla olan ilişkisi ile de uyumludur. “(…)
[İ]mparatorun gereğinden fazla yüceltilmemesine özen gösteriliyordu. Heykelleri,
geleneksel ilahlarla boy ölçüşmedi veya onların yerini almadı”348 Roma
imparatorluğunun mekan düzenlemesi yoluyla var olan kültürel belleğe müdahalesi,
zaman içinde var olan simgeler sisteminin Roma İmparatorluğu'nun egemenliğini
anlamlandıracak biçimde anlamlı bir değişikliğin oluşmasıyla sonuçlanmıştır. “Bu
biçimler, Grek dünyasına yabancı birer Roma dayatması değildi. En muteber
gelenekler benimsenmiş ve imparator yerel düzeydeki bir Grek bağlama yerleştirmek
üzere uyarlanmıştı”349 Sonuçta uyarlanmış simgeler sistemi anlam borcu ilişkisi
bağlamına Roma egemenliğini yerleştirmiştir. Ephesos’taki Antonine Sunağını
çevreleyen kabartmalara dikkat çeken Price, Lucius Verus’un hayatını ve Parthlara
karşı verdiği mücadelenin tasvirini aktardığı satırlardan sonra anlatıyı mit olarak
nitelendirilmesini mümkün kılan şu kısım yer almaktadır:
Son olarak kurban sunağına girişin her iki yanındaki sahne dikkati çeker. Solda,
169’da ölen Lucius Verus’un tanrılaşması gösterilir. Verus, Zeus tarafından,
atları göklere yükselmeye can atan bir savaş arabasına bindirilir. Önde Güneş ve
Erdem, altlarında uzanmış bir biçimde dünya durur (…) Ayın bazı sıfatlarına
sahip Artemis, Akşam [Venüs] tarafından geyiklerin çektiği bir savaş arabasına
bindirilir. Gece ondan önce gider ve Deniz arabanın altında uzanır350.
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Simgelerin mekânsal düzenlemelerdeki etkisi toplum tiplerine göre farklılık
gösterir. Mekânın yoğun simgeler ile düzenlemesi veya mekânın kendisinin
simgeleştirilmesi simgelerin bu etkisini göstermesinin yaygın bir yoludur. Pierre
Nora’nın tabiri ile ‘hafıza mekânları’, özellikle ulus-devletlerde, tarih yazımının
‘ulusal tarih’ olarak kendini gösterdiği toplumlarda, bu ortak geçmişin hatırlanması
için oluşturulmuş mekânlardır. Nora, farklılığı göstermek için “hafıza” ile “tarih”i
birbirine zıt anlamlarda kullanmaktadır. İlkel, komünal toplumların geçmişi hatırlamak
için kullandıkları yöntem, hafıza ile ifade edilmektedir. Oysa tarih yazımının bir
toplumun geçmiş ile kurduğu ilişkide belirleyici hale gelmesi ile birlikte, hafıza
ortadan kalkmaya başlar. Nora'ya göre tarih, hafızayı yok edici nitelikte bir işleyişe
sahiptir. Böyle bir toplumda, ortak bir kimlik inşasında gereken ortak geçmişin
yaratımı, hafıza mekânları ile olur. Hafıza mekânları, içerdiği simgeler topluluğu ile
birlikte mekânsal olarak yalıtık durmaktadır. Sırf hatırlatma amaçlı olmaları ile diğer
mekânlardan ayrılmaktadırlar. Ayrıca hatırlama mekânları üzerine kurulu bellek
kültüründe

ritüeller,

hafıza

toplumlarında

sağladıkları

coşkunluğu

sağlayamamaktadırlar. Nora'ya göre, ulusal hafızaların çözülmesi, cemaatlerin ve ulus
altı toplulukların ön plana çıkmasıyla yeniden eski hafıza kültürü dirilmektedir351.
Pierre Nora hafıza mekanı kavramı ile hem ritüel bağlaşıklıktan metinsel
bağlaşıklığa geçişin hem de ulus-devletteki çözülmenin yoğun simgelerin etki
biçiminde meydana gelen değişikliği göstermektedir. Ritüellerin coşkunluğunun
yitmesi, metinsel bağlaşıklıkla ilişkilendirilebilir. Öte yandan ulus-devletlerin
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Nora'nın 'hafıza mekanı' kavramı ve yukarıda özetlenen düşünceleri için bkz.
Pierre Nora, Hafıza Mekanları, Çev. Mehmet Emin Özcan, Ankara, Dost
Kitabevi Yayınları, 2006.
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zayıflamasıyla eski hafıza kültürünün ortaya çıkması, ulusal kültürel belleğin yerine
cemaatlere ait özerk kültürel belleklerin güçlendiğini ve kendi bellek araçlarını
örgütlediklerini gösterebilir. Kamusal alanın mekânsal düzenlemesinin büyük ölçüde
ulus-devletin yetki alanında olması nedeniyle bu cemaatlerin kültürel belleklerini
üretmede bellek aracı olarak ritüele ağırlık vermeleri ve coşkunluğun tekrar artması
bu bakımdan anlaşılır bir durumdur.

4.3. BELLEK ARACI OLARAK RİTÜEL
Ritüeller hemen her toplumda görülmekte olup, hem tanımı hem de toplumsal
rolü ve etkileri bakımından tartışmalıdır. Mitlerle iç içeliğinin yanı sıra kültürel
belleğin varlığı bakımından çok önemli bir yerinin olması, onu ayrıca incelemeyi
gerektirmektedir. Bu nedenlerle, ilk önce ritüelin tanımı yapılarak kavramsal sınırları
netleştirilecektir. Ardından ritüel ile mit arasındaki ilişkiler ile ilgili mevcut
yaklaşımlara kısaca değinilecektir. Son olarak mitlerin kültürel bellek üzerinden
kavranmasında bir bellek aracı olarak ritüellerin nasıl bir yeri ve işlevi olduğu ortaya
konmaya çalışılacaktır.

4.3.1. Ritüelin Tanımı ve Türleri
Ritüele ilişkin çalışmalara bakıldığında başlıca birçok kavramın birbiriyle iç
içe ya da ilişki içinde olduğu görülmektedir: Ayin/ritüel, rit ve tören, seremoni ve
benzeri352 kavramlar arasındaki farklar ortaya konulacaktır.

352
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Ritin, Encyclopaedia Britannica'daki tanımı; “insanların uzlaşımsal simgesel
anlam yükledikleri geleneksel uygulamalar”dır353. Ayırt edici özelliği ayinin (ritüel
anlamında kullanılıyor) bir parçası olması ve kurallarla belirlenmiş, kısıtlı eylemler
olmasıdır. Tezde rit denildiğinde, ritüeli oluşturan kısıtlı ve önceden belirlenmiş alteylemler anlaşılacaktır.
Ritüel, farklı disiplinler tarafından kabul edilen farklı anlamlara sahip ve
ritten daha özel ve karmaşık bir uygulamadır. Siggins, ritüelin ilkel topluluklarla
ilgili olarak, psikanalizde, psikolojide ve etolojide olmak üzere dört farklı anlamda
kullanımının olduğunu göstermiştir. Drever'in kullandığı anlamıyla, sıkça özel
sözcük biçimleriyle ya da özel (ve gizli) bir sözlükle gerçekleştirilen ve genellikle
önemi durum ya da eylemlerle bağlantılı olan dinsel ya da büyüsel tören ya da
işlemler sistemi; Turner'ın kullandığı anlamda, teknolojik rutinle bağlantılı olmayan,
gizemli varlık ya da güçlere göndermede bulunan durumlar için, önceden belirlenmiş
formel davranış; Winnick'in kullandığı anlamda ise genellikle din ya da büyüyü
içeren ve geleneklerce kurulmuş bir dizini izleyen bir eylemler dizisi olarak
tanımlanmıştır354.
Paul Connerton, ritüeli kullanırken S. Lukes’un tanımını esas almaktadır.
Buna göre ritüel, “onu kullananların dikkatini özel bir önem taşıdığını düşündükleri
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düşünceyle ve duyguyla ilgili şeylere çeken, simgesel nitelik taşıyan türden
‘kurallarca yönetilen’ etkinlikler” olarak tanımlanmaktadır355.
Gluckman, seremoni ile ritüeli birbirinden ayırmaktadır. Seremoni de ritüel
gibi bir performanstır; ancak ritüel büyüye/doğa üstü güçlere ilişkin olarak
gerçekleştirilen bir dizi harekete işaret ederken, seremoninin konusu doğa
üstü/tanrısal/büyüsel

olanı

içermemektedir356.

Tezde

ritüel,

seremoniyi

de

kapsayacak şekilde kullanılacak olup, bu ayrım dikkate alınmayacaktır.
Tiyatro ve seremoni de birer performans olmasına rağmen, tiyatroda izleyicioyuncu/sahne ayrımı çok belirgindir. Ritüelde bu ayrım yoktur ya da geçişkenlikler
söz konusudur357.
Ritüeller çeşitli alt türlere ayrılabilir. Wulf bu alt türleri, doğum, ölüm,
ergenlik gibi “geçiş ritüelleri”; “kurum ya da makama gelme ritüelleri”; anma
günleri, ulusal tatiller, yılbaşı gibi “mevsimsel ritüeller”; kutlama, aşk, cinsellik gibi
“pekiştirme ritüelleri”; gençlik ve barış ritüelleri gibi “başkaldırı ritüelleri” ve son
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Paul Connerton, a.g.e., s. 70'den S. Lukes, “Political Ritual and Social
Integration,” Sociology, 9, 1975, s. 291.

356

Max Gluckman, Politics, Law and Ritual in Tribal Society, Oxford, Basil
Blackwell, 1965, s. 251.

357

Roy A. Rappaport, Ritual and Religion in the Making of Humanity, New
York, Cambridge University Press, 2008, s. 38.
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olarak selamlamalar, ayrılmalar, çatışmalar gibi “etkileşim ritüelleri” olarak
sıralamaktadır358.

4.3.2. Ritüelin Özellikleri
Roy Rappaport, ritüeli tanımlarken işlevini ya da içeriğini tanımına dâhil
etmemektedir. Ancak bunu belirtirken, ritüelin işlevden ya da içerikten yoksun
olduğu anlamına gelmediğini söylüyor. Ona göre ritüel biçim, ritüelin içeriğine yeni
bir şey ekler. Bu içeriğin fazladan bir anlama sahip olmasıdır. Bu, simgesel olarak
kodlanmış içeriğin işaret edemediği bir anlamdır.
Rappaport,

ritüelin

niteliklerine

ilişkin

kapsamlı

bir

çözümlemede

bulunmuştur. Ritüelin nitelikleri ve diğer benzer performans türlerinden ayıran
ölçütler için büyük ölçüde ilgili çalışmasından yararlanılacaktır.
Ritüelin

ilk

niteliği

performansın

icracılarının,

başkaları

tarafından

yerleştirilmiş kuralları uygulamaları ve bu nedenle icra ettikleri hareketlerin
tamamının kendileri tarafından açıklanmamasıdır. Bu durum ritüellerin nasıl oluşup
değiştiği sorusunu gündeme getirmektedir. Yeni ritüeller bilinçli müdahalelerle
oluşturulması ya da değiştirilmesi mümkün olmakla birlikte düşük bir olasılık olarak
değerlendirilmektedir. Bunun yerine ritüeller tamamen yeni unsurlardan ziyade eski
ritüellerin farklılaştırılmasından ya da kısmen sürdürülmesinden meydana gelir359.

358

Christoph Wulf, Tarihsel Kültürel Antropoloji, Çev. Özgür Dünya Sarısoy,
Ankara, Dipnot Yayınları, 2009, s. 233.
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A.g.e., s. 33.
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Ritüelin ikinci niteliği, ayrıntılı ve tekrar edici olması; muhafazakâr,
basmakalıp unsurlardan oluşması anlamında biçimlenmiş olmasıdır. Jestlerin,
davranışların, duruşların mekân ve zaman içindeki konumlanışları ve biçimleri az ya
da çok belirlenmiştir. Bu belirlenmişliğin sabit bir derecesi yoktur. Rappaport,
Abrahams gibi, bu kısıtlılığın ve belirlenmişliğin bir süreklilik içinde derece derece
olduğunu ileri sürmektedir. En üst seviyede belirlenmişlik daha çok dinsel ritüellerde
görülmektedir360.
Ritüelin bir diğer niteliği değişmezliktir. Ancak tüm ritüellerde az ya da çok
muğlâklık mevcuttur. İcracılar (cemaat) farkında olmasa da kurallar zamanla değişir.
Ritüeli oluşturan kuralların değişime farklı dayanma güçleri vardır, ancak değişikliğe
tamamen kapalı olan ritüel yoktur. Rappaport, biçimselliğin ve biçimlenmişliğin tek
başına bir şeyi ritüel kılmayacağını düşünmektedir. Müzik, mimari vb. gibi, ritüeller
ile iç içe olan unsurlar tek başına ritüel değildirler361.
Performans ise, ritüelin başka bir özelliğidir. Rappaport, performansın
yokluğunda ritüelden söz edilemeyeceğini düşünmektedir. Bir şeyi söyleyerek ifade
etmek ile hareket ile ifade etmek ayrı şeylerdir. Ritüel söz ile dile getirilemeyecek
olanı ifade etmektedir. İfade etme aracının kendisi de anlama dâhildir; ritüelin
kendisi bir mesajdır.
Ritüelin son niteliği işlevsel ve işe yarar olmanın karşıtı anlamında ‘formel’
olmasıdır. E. Leach teknik ile ritüeli birbirinden ayırmaktadır. Teknik ölçülebilir bir

360

A.g.e., ss. 33-35.

361

A.g.e., ss. 36-37.
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değer katma özelliğine sahiptir; ritüel ise simgeseldir362. E. R. Leach’e göre; ritüel,
kültürel bağlamda bir simgeler örüntüsüdür. Antropologlar ise bunu kendi
geliştirdikleri terimlerden oluşan bir başka simgeler örüntüsüyle yorumlamaktadır.
Tıpkı bir müziğin icrasıyla, kağıt üzerindeki notalarla ifadesinin aynı ortak yapıya
sahip olması gibi, bu iki örüntü (ritüelin kendi örüntüsü ile onu yorumlama faaliyeti
sonucu ortaya çıkan 'yorumun' sahip olduğu örüntü) de ortak bir yapıya sahiptir363.
Ritüel, aynı zamanda bir iletişimdir ve bir mesaj içerir. Bu mesajın alıcısı da
çoğunlukla ritüeli gerçekleştiren cemaattir. Kişinin tek başına gerçekleştirdiği
ritüeller de bu duruma bir istisna oluşturmamaktadır çünkü bu durumda iletilen
mesajın alıcısı ruhani varlıklardır. Ritüeli bir tür iletişim olarak düşünmek, ritüeli
oluşturan hareketlerin sıra dışı niteliklerini açıklar. Hareketlerin zamansal ve
mekansal bakımdan bölünmeyi/ayrışmayı mümkün kılması, hem de diğer teknik
hareketlerden ayrılması bu sayede mümkün olmaktadır364. Ritüelin ilettiği mesajlar
niteliği bakımından ikiye ayrılmaktadır: kendini ima eden (self-referantial) ve
kanonik (canonical) mesajlar. Kendini ima eden mesajlar, iletenin statüsü, durumu
hakkında bilgi verir. İlettiği bilgi, somut, güncel, kısmi olup, yaşanan olaylara
ilişkindir. Buna karşın kanonik mesajlar, anlamı mesajı ileten tarafından
belirlenmemiş, içinde bulunulan toplumda ortaya çıkan mesajlardır. Bu mesajlar
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A.g.e., ss. 46-47.
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E. R. Leach, Political Systems of Highland Burma, London, The London
School of Economics and Political Science (University of London) G. Bell And
Sons, Ltd, 1964, ss. 10-15.
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genel, sürekli ve geçmişe dayanan nitelikte olup evrensel düzenin ebedi niteliklerine
ilişkindir365.

4.3.3. Ritüel-Mit İlişkisi
Ritüel ile mite yönelik tartışmaların önemli bir bölümü, bunlar arasındaki
öncelik sonralık ilişkisine yönelik yürütülmüştür. William Robinson Smith'in
kurucusu

olduğu

ayinsel

mit

kuramına

göre;

mitler,

ritüellerin

açıklamaları/yorumlamaları olup, mitlerin temelinde ritüeller bulunmaktadır. Frazer
ve sonraları Jane Harrison ve S. H. Hooke gibi düşünürlerin de savundukları bu
görüşe göre mitler; ritüellerden sonra, onlara bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Ritüel
olmaksızın mitler varlıklarını sürdüremez. Diğer taraftan E. B. Tylor'a göre, mitler
ritüellerden önce gelir ve ritüeli oluşturur. Smith'in ileri sürdüğünün aksine; Tylor'a
göre ritüel, mit karşısında ikincil bir öneme sahiptir366. Mircea Eliade de benzer
biçimde, tüm dinlerin temelinde mitlerin olduğunu ileri sürmektedir367.
Theodor H. Gaster, mit ile ritüelin birbirinden bağımsız ele alınmasını, mitin
bir uygulamanın (ritüel) sözel hali, ritüelin ise bir anlatının uygulamalı hali olarak
görülmesini eleştirmektedir. Gaster'e göre mit ile ritüel birlikte var olmaktadır. Mit
ile mitolojik öykü arasında ayrım yapmakta ve mitin sözel yönüne vurgu yapan
anlamını ikinci terime yüklemektedir. Mit mitolojik öyküden ibaret değil, onu aşan
bir şeydir. Gaster, bu ilişkiyi vurgulamaya yönelik olarak şu mit tanımını
365

A.g.e., ss. 52-54.

366

Segal, a.g.e., ss. 86-89.

367

Wulf, a.g.e., s. 239.
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önermektedir: Mit, var olanın ideal olan açısından temsili/sergilenmesidir. Şeyler iki
yönden görülür; şimdiki ve geçici olan ile sonsuz ve aşkın olan. Gaster, gerçek ve
ideal olanın içkin parallelliğini göstermek için örnekler vermektedir. Kral-Tanrı,
Kral-Taç, Yeryüzü (Krallığı) – Göklerin (Cennetin) Krallığı gibi örneklerde ikinci,
birincinin ideal görünümü olarak ortaya çıkmaktadır. Bir kişi ile onun ismi
arasındaki ilişki de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ayrıca aynı ilişki tarihsel
olaylarda da görülebilir; tarihsel olaylara da aşkın ve paralel bir olay (mit) eşlik
edebilir368.
Bu bağlamda ritüel, bir durumun gündelik ve geçici görünümünü, mit ise bu
durumun ideal ve aşkın yönünü sunmaktadır. Ritüel uygulama, aşkın düzlemde
meydana gelen mitik olay ile birlikte varlık bulur. Mit ve ritüel, aynı şeyin iki farklı
yönü/yansımasıdır. Dolayısıyla Gaster, R. Smith'in mitin ritüelin yan ürünü olduğu
yönündeki

görüşüne

katılmadığını

belirtmektedir369.

Gaster’e

göre

mitik

idea/düşünce, bir algının parçasıdır, fiiliyatın değil. Mitik düşünce özsel olarak aşkın
olanı, görgül kategorilere indirger. Örneğin kralın soyunun tanrılara bağlanmasında
bu böyledir. Yine aşkın olan ile gerçek olanın bir arada ifade edildiği, görgül olanda
aşkın olanın mikro bir örneğinin görüldüğü durumlarda da aynı ilke işlemektedir370.
Mitik hikaye ya da mit, mitik idea/düşünce'nin sözlü ifadesidir.
Malinowski,

mit

ritüel

ilişkisini

bütüncül

kültür

analizi

içerisine

yerleştirmiştir. Mit ve ritüel aynı kültürel sistemin unsurlarıdır ve birbirleriyle

368

Theodor H. Gaster, “Myth and Story,” a.g.e., Dundes (ed.), s. 111-112.

369

A.g.e., s. 114.
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yakından ilişkilidir. Ritüeller bir anlamda ilişkili oldukları mitlerin sonucuymuş gibi
görülmektedir; ritüellerin gerçek nedenlerinin mitler olduğu düşünülmektedir371.
Clyde Kluckhohn’a göre ne miti ritüelin bir açıklaması gibi düşünmek, ne de
ritüeli mitin dramatizasyonu olarak ele almak doğru değildir. Kluckhohn,
Malinowskici bir yaklaşımla, mit ve ritüelin aynı kültürel sistemin karşılıklı
dayanışma içindeki unsurları olduğunu ileri sürmektedir. Hem mit hem de ritüel,
simge sistemleridir; mitlerin simge sistemleri kelimelerden oluşurken ritüellerinki
nesne ve hareketlerden oluşur.
Edmund Leach ise, mit ile ritüelin bir ve aynı şey olduğunu ifade etmektedir.
Mitin ritüelin bir açıklaması/ifadesi, ritüelin ise mitin bir dramatizasyonu olduğu
yönündeki diğer görüşten ayrılmaktadır. Bu görüş, mit ile ritüelin özsel olarak farklı
varlıkları olduğunu kabul etmektedir. Oysa Leach’e göre mit neyi anlatıyorsa, ritüel
de aynı şeyi anlatmaktadır372.
Roy Rappaport, mitin ve ritüelin bir ve aynı şey olduğu görüşüne
katılmamaktadır. Ona göre ritüel mitin birebir hareketli anlatımı olsa bile, mit ile
aynı şey olarak değerlendirilemez. Rappaport, ritüel performansda biçim ve içeriğin
birbirinden ayırt edilemiyor oluşunun, analitik olarak ayırt edilemeyeceği anlamına
gelmediğini söylemektedir373. Zira bu ayrımı yapmanın önemli sonuçları vardır. Bir
geleneksel düzenin varlığı, onun kabul görmesine bağlıdır; aksi halde içerdiği
kuralların bir anlamı olmaz. Mit, dinleyiciye, anlatıcının onu benimsediğine dair
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Malinowski, a.g.e., 1999, s. 111.
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Leach, a.g.e., s. 13.
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Rappaport, a.g.e., 2008, s. 30.
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indeksel bir mesaj iletmez. Mitin dile gelmesinde, dinleyici ile dile getirenin her
ikisinde de mitin içerdiği düzenin, anlamın kabul edildiğine dair bir kesinlik yoktur.
Miti bir hoca öğrencisine, bir baba çocuğuna ya da bir din adamı müridine anlatıyor
olabilir. Mit, kelimesi kelimesine aynı kalmakla beraber, anlatıcının durumu ile ilgili
mesaj içermemektedir. Oysa ritüel, onu icra edenin o ritüelin işaret ettiği miti/anlamı
kabul ettiğini gösteren bir indeksel mesaj taşır. İcracıların bir ritüeli icra etmesi,
anlamını kabul ettiklerine işaret etmektedir (Kabul etmek inanmak demek değildir.
İnanmak içsel zihinsel bir durum iken kabullenme kamusal bir davranıştır).
Dolayısıyla bir ritüelde bir kuralın varlığı ve kabulü birbirine bağlıdır; ritüelin icrası,
önceden kabul edilmiş olduğunu göstermektedir. Bu ritüeli mitten ayıran en önemli
farktır374.
G. S. Kirk’e göre, mit ile ritüelin mutlaka birbiriyle ilişkili olduğu etrafında
çeşitlenen görüşler yanlıştır. Kirk, herhangi bir ritüelle ilişkili olmayan mitlere
örnekler vermektedir. Oedipus, Gılgamış, Levi-Strauss’un Güney Amerika’dan
göstermiş olduğu birçok mit bunlardandır. Örneğin Franz Boas’ın Tsimshian
mitlerinden verdiği örneği aktaran Kirk, bu mitlerin çoğunlukla yaradılış dönemine
ilişkin olmalarına rağmen ritüellerden ayrı olduğunu ifade etmektedir375.

4.3.4. Ritüelin İşlevi
Victor Turner ve Max Gluckman, toplumu doğal ve psikolojik nedenlerle bir
araya gelmiş olarak değil, birliğini sürekli yeniden yürütmek zorunda olan yapılar
374

A.g.e., ss. 107-138.
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Kirk, a.g.e., ss. 8-31.
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olarak incelemişlerdir. Bu bağlamda Turner'a göre ritüeller, ilkel toplumun çatışmalı
doğasından kaynaklanan parçalanma eğiliminin önüne geçmektedir.
Max Gluckman, ritüellerin yalnızca toplumdaki uyumu ifade ve temsil
etmediğini söylemektedir. Ona göre ritüeller aynı zamanda toplumdaki mevcut
gerilimleri ve çatışma potansiyellerini de göstermektedir.
David Kertzer’e göre seküler ya da dinsel olsun, ritüeller devleti ve
toplumları bir arada tutucu bir işleve sahiptir.
Leach’e göre ritüel, “bireyin kendini doğumdan itibaren içinde bulduğu
yapısal sistemdeki statüsünü göstermeye hizmet eder”376. Ritüelin işlevi, topluma
sosyal davranışlarında uyacakları kuralları simgesel düzlemde hatırlatmaktır. Bu
sayede toplumda kural dışı davranışların toplumsal sistemi tehdit etmesinin önüne
geçilmiş olur.
Clifford Geertz’e göre ritüeller, bir anlatının doğru/gerçek olarak kabul
edilmesinde etkilidir. Geertz, "kişinin tamamını içine alıp o kişiyi başka bir var oluş
kipine dönüştüren ritüel içindeki dinsel inanış ile aynı deneyimin günlük yaşamın
ortasındaki solgun, yalnızca anımsanan yansıması biçimindeki dinsel inanış"ı
birbirinden ayırmaktadır377. Ritüel canlandırılmış bir şeyin betimlemesi değil, kendisi
haline gelmektedir378. Ritüelin anlamı mitler, öyküler vs.dedir.
"Böylece, ritüelin içerdiği dinsel perspektifin altında yatan otoritenin
kabullenilmesi, ritüelin kendisinin canlandırılmasından kaynaklanır. Bir ruhsal
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Leach, a.g.e., 1964, s. 10-11.
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Geertz, a.g.e., 2010, s. 145.
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A.g.e. s. 143.
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durum ve güdülenimler seti -bir ethos- meydana getirerek ve kozmik düzenin bir
imgesini -bir dünya görüşü" tek bir simgeler seti yoluyla tanımlayarak, bu
performans, dinsel inanışın için model ve ait model yönlerini birbirlerinin
çaprazlamaları haline getirmektedir"379.
Geertz’e göre, ritüel, yalnızca toplumsal çatışmanın ya da dengenin
yansıtıldığı bir performans değildir. Geertz bunu, Java’da Müslüman Masjumi ve
Budist Permai partilerinin rekabet halinde olduğu ve kültür üzerinden de mücadele
yürüttükleri dönemde (1954’te), gözlemlediği bir cenaze töreninde, uygulanacak
ritüel kalıp üzerinde çıkan anlaşmazlık üzerinden örneklemektedir. Permai partisine
mensup birine ait olan cenaze törenini yönetmesi gereken yegane yerel görevlinin
(Modin) Masjumi üyesi bir Müslüman olması ve geleneksel Java ritüelini
bilmediğini gerekçe göstererek ritüeli yönetmeyi reddetmesi üzerine tören
tıkanmıştır380. Ritüelde somutlaştığı üzere Geertz’e göre “[b]urada din yalnızca
gerilimin toplumun herhangi bir kesimindeki yansıması değil, gerilimin hem merkezi
hem de kaynağıdır”381.
Ritüellerin bir diğer işlevi, zamanı ve mekânı düzenlemesidir. Ritüeller
aracılığı ile tüm zaman, törensel olan zaman – tören dışı zaman, ya da kutsal zaman
kutsal olmayan zaman, yaratımın gerçekleştiği ilksel zaman – gündelik zaman olarak
ikiye bölünür382.
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Geertz, a.g.e., 2010, ss. 169-197.

381

A.g.e., s. 191.

382

Eliade, a.g.e., 1991. Özellikle ilk iki bölüme bakınız.

222

4.3.5. Ritüelin Mitlere Duyulan İnanç Üzerindeki Etkisi ve Yarattığı
Zaman Algısı
3. bölümde (4.5), farklı gerçeklik kiplerinin aynı toplumda bir arada
bulunabileceği

gibi,

aynı

kişinin

de

gerçeklik

durumları

arasında

geçiş

yapabileceğinden söz edilmişti. Mitlere inanç, bu bakımdan bir toplumda ve ona ait
kültürel bellek/belleklerde homojen ve eş nitelikli olmadığı gibi bir insanın bir mit
karşısında duyduğu gerçeklik duygusu da her durumda aynı değildir. Şimdi, burada
ritüelin bir bellek aracı olarak bu mitlere inanç duyulmasını sağlamadaki işlevi
üzerinde durulacaktır.
Ritüeller mitosların unutulmamasını sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda
toplumu mitosun gerçekliğinin içine çekmektedir. Bu durum öncelikle ritüelin
düzenleyici işlevinden gelmektedir. Ritüelin zamanı ve mekânı düzenleyici işlevi
kişinin zaman algısında değişikliğe yol açmaktadır. Bu konu üzerinde Mircea Eliade
ayrıntılı bir incelemede bulunmuştur.
Eliade, tıpkı Levi-Strauss’un yaptığı gibi,

söz konusu ilkel toplumlar

olduğunda, mitlerin konu edindiği yaratım zamanının döngüsel bir nitelik arz ettiği
ileri sürülmektedir. Bu döngüsellik Eliade'ye göre, ilkel toplumların iki tür zaman
algısı olmasından ileri gelmektedir: gündelik/din dışı zaman ve kutsal zaman. Her yıl
tekrar eden ve yaratım/kozmogeni mitlerinin dile geldiği yeni yıl ritüellerinde
ilksel/kutsal zamana tekrar dâhil olunmakta, ataların ya da tanrıların insanları,
bitkileri, dünyayı vb. yarattığı zamana katılınmaktadır. Bu zamandaki niteliksel
farklılaşma aynı zamanda icra edilen ritüelin zamansal sınırlarını da çizmektedir.
Eliade'ye göre, bu mitler bütününün oluşturduğu “kutsal tarih”, ilkel insanın bizzat
katıldığı, etken ve etkilenen olduğu bir tarihtir. Mitler, tanrıların yapıp ettiklerini

223

konu edinirler. Mit, “kutsal bir tarihtir”, “bir efsaneyi söylemek, ab origine cereyan
etmiş olanı ilan etmektir”383.
Eliade, mitlerin yaşandığı zamanın gündelik zamandan farklı olduğunu
belirtmekte, ritüeller ile ayırt edilen kutsal zaman ile gündelik zamanın birbirinden
farklı olduğunu ileri sürmektedir. Mitoslar, başlangıcı, kökeni konu edinirken,
mitosun konu edindiği kutsal zamanın tekrar yaşanması, deneyimlenmesi
mümkündür. Tarihsel anlayışın egemen olduğu günümüz toplumlarından farklı
olarak, arkaik toplumlar için “başlangıçta (ab origine) olup bitenler, ritlerin gücü
sayesinde yinelenmeye elverişlidir”. Mitlerin öğrenilmek istenmesinin sebebi ise,
“onları anımsamakla, onları gerçekleştirme aşamasına getirmekle arkaik toplum
insanının, Tanrıların, kahramanların ya da ataların başlangıçta yaptıkları şeyleri
yineleme gücüne sahip olmasıdır”384. Oysa modern toplumların geçmişte yaşanmış
bir olayı anması yalnızca temsili bir niteliktedir. Eliade, Levy-Bruhl gibi, ilkellerle
modernler arasında, bir olayın temsiline yüklenen anlam açısından temelli bir anlayış
farkı olduğunu düşünmektedir. Döngüsel ve tekrarlanabilir bir zaman anlayışı,
ilkelleri modernlerden ayırmaktadır. Eliade, dindar insanın farklı bir zamansal
boyutu deneyimleyebilmesi ile ritüeller arasında açık bir bağ kurmaktadır. Ritüeller,
dinsel/mistik zamanı gündelik zamandan, dinsel/mistik mekânı profan mekandan
ayıran sınırları çizmektedir. Dindar insan bu sınırları geçtiğinde deneyimlediği
anımsama, onu atalarının zamanına dahil etmekte, mitik zamanda yaşananlar
tekrarlanmaktadır.

383

Eliade, a.g.e., 1991 s. 74.

384

A.g.e., s. 19.
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Zamanın bölümleniş biçimine bağlı olarak farklı toplumlarda farklı zaman
algıları olduğu kabul edilmektedir. Clifford Geertz, Bali’de yaptığı çalışmalarda,
farklı bir ritmin betimlemesini yapmış ve tüm toplumsal yaşayışın, sosyal
örgütlenmenin bu ritimle ilişkili olarak şekillendiğini göstermiştir385. Bali’de iki
takvim vardır. Bu takvimlerin zamanı bölümlemesinde törenler, bayramlar belirleyici
olmaktadır. Bu törenler ile ortaya çıkan ritim, biçimsel kısıtlamanın da etkisiyle bir
tür istikrar duygusu yaratmaktadır: “Törenselleştirilmiş etkileşim diğerlerinin [diğer
kişilerin] standart biçimde algılanmasını destekler; diğerlerinin standartlaştırılmış
biçimde algılanması topluma ilişkin ‘istikrarlı durum’ kavrayışını destekler; topluma
ilişkin istikrarlı durum kavrayışı da zamana ilişkin sınıflandırma kavrayışını
destekler”386. Evans-Pritchard, Nuerlerin zaman bölümlemesinin ve zaman algısının
içinde yaşadığı toplumsal sistemin döngüleriyle ilişkili olduğunu göstermiştir.
Mevsimler gibi çevresel etkilerin zamanın biçimlenmesine olan yansımasını
“ekolojik zaman” ile, toplumsal yapının yansımalarını ise “yapısal zaman” ile ifade
etmektedir387. Evans-Pritchard, Nuerlerin zaman ve zamanı oluşturan birimlere
yükledikleri anlamın bizimkine benzemediğini, “zamanın geçmesi”, “zaman
harcamak”, “zaman kazanmak” gibi ifadelerin onlar için bir anlam taşımadığını ileri
sürmektedir. Buradaki zaman algısı, insan faaliyetini kontrolü altına almaz. Zira
Nuerlerde zamanın akmasında aldıkları referans insanın kültürel faaliyetlerinin
kendisidir. Ekolojik zamana bağlantılı olarak yapılan üretici faaliyetler, ritüeller, vs.
aynı zamanda zamanı bölümler.

385

Geertz, a.g.e., 2010, ss. 425-432.

386

A.g.e., s. 440.

387

Evans-Pritchard, a.g.e., 1969, s. 94.
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Farklı zaman algılarının toplumları birbirinden ne kadar farklılaştırabileceği
konusunda itirazlar mevcuttur.

Bloch'a göre farklı toplumlarda farklı zaman

nosyonları bulunmamaktadır. Toplumdan topluma farklılaşan, ritüel bağlamda
kullanılan zaman nosyonudur. Gündelik zamanda ise toplumlardaki tüm zaman
kavrayışları, bilişsel evrenseller üzerine temellenmiştir. Aksi halde, toplumların
birbirini ve antropologların farklı toplumları anlayabilmesi mümkün olmazdı. Bloch,
Geertz gibi, farklı zaman algılarının sayısının aynı toplumda bir ya da birden fazla
olabileceğini ileri sürmekte, bu sayının ve zaman yapısındaki karmaşıklaşmanın,
toplumun sosyal yapısıyla ilişkili olduğunu iddia etmektedir388.
Jann Assmann ise, toplumun zaman algısındaki farklılaşmanın dinsel düzlem
ile dinsel olmayan düzlem arasındaki sınırı belirlemek için var olduğunu öne süren
Eliade’nin tersine, bu farklılaşmanın esas işlevinin, zamanın düzenlenmesi yoluyla
gündelik yaşamın düzenlenmesi olduğunu ileri sürmektedir389.
Tüm bu tartışmada tezimiz açısından öne çıkan şey, zaman algısının
ritüellerin düzenleyici niteliğine bağlı olduğudur. Toplumsal bellekte hatırlatma
niteliğine sahip ritüel, aynı zamanda zamanı bölümlendirerek toplumdaki zaman
algısını şekillendirmektedir.

Öte yandan dinsel ve profan zaman algıları aynı

toplumda yan yana veya iç içe bir arada bulunabilmektedir.

388

Bloch, a.g.e., 2004 ss. 7-12.

389

J. Assmann, a.g.e., s. 61.
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4.3.6. Kanonlaşma
Metin biçiminde taşınan köken bilgisi, Ginzburg’un da gösterdiği üzere,
kültürel bellekte dönüşmeye, parçalanmaya ve farklı şekillerde eklemlenmeye
müsaittir. Jan Assmann, metinlerin bu özelliklerini kaybetmeleri için ritüelleşmeleri,
yani kanonlaşmaları gerektiğini söylemektedir390. Kanon haline gelmiş bir metnin
sözleri dokunulmaz ve başka türlü yazılamaz niteliktedir. Kanonlaşma, yazılı bilginin
ritüel ifadesidir. Burada yazılılık – sözlülük arasındaki farkı yatay bir biçimde kesen
ritüelle karşılaşmaktayız. Kanonlaşma, ritüelin mitoslarla olan birlikteliği açısından
dikkate alınması gereken bir kavramdır.
Kanonlaşmanın iki yönü vardır. Kanon metinler, yazılı olarak kullanılabilir
veya hem ritüellerde hem de diğer bellek araçlarında okunabilir. Metnin okunması
durumunda, biçimsel olarak kısıtlanmış bir eylemden, dolayısıyla bir ritten söz
edilebilir. Öte yandan yazılı olduğu ya da hafıza mekânları ve benzeri yerlerde
kullanıldığı durumlarda, ritüellerde olduğu gibi, özel nitelikli yoğun bir simge
niteliği taşıyacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti’nden örnek vermek gerekirse, toplumu
ve bugünü kuran/kurtaran Atatürk’ün, devlet kurumlarının ve sivil kurumların
girişlerinde, ders kitapları ile diğer kitap ve yayınların391 ilk sayfalarında, taşıtlarda,
anıtlarda, meydanlarda yer alan ‘veciz sözleri’ buna örnek verilebilir392.

390

J. Assmann, a.g.e., ss. 95-104.

391

Örneğin Tübitak’ın sahibi olduğu Bilim ve Teknik Dergisinin (örneğin sayı 533)
iç kapağında “

”

yazmaktadır.
392

Veciz sözlerin içinde bulunabileceği, kaynak niteliğinde bir çalışma için bkz.
Mustafa Baydar, Atatürk Diyor ki, İstanbul, Varlık Yayınları, 1998.
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4.3.7. Ritüelin Kültürel Bellek Bağlamında Değerlendirilmesi
Kültürel bellek kavramı, özellikle belleği ayakta tutan araçlara verdiği önem
nedeniyle mit ile tarihin ilişkiye geçtiği toplumsal düzlemi ifade etmeye elverişlidir.
Genel anlamda geçmişin anımsanmış bilgisi, törenler/ritüeller eliyle sürdürülür393.
Ritüeller, kültürel belleğin “kelimesi kelimesine” taşınması açısından sözün biçimsel
olarak kısıtlanmış bir şekilde değişmeden aktarımını sağlamıştır. İnsan belleğinin
“yazının bir ön biçimi” olarak kullanılarak kültürel bellekte yer alan anlatıların
aktarımı ritüel yoluyla sağlanmıştır394.
Assmann’a göre kültürel belleğin yeniden üretilmesi süreci, temel olarak iki
eşdeğer işlemle olur: tekrarlama ve yorumlama. Bunlar aracılığı ile “kültürel
bağlaşıklık” ortaya çıkmaktadır. Tekrarlama, ritüel bağlaşıklıkla; yorumlama ise
metinsel

bağlaşıklıkta

ilişkilidir.

Ritüeller

tekrarlama

ve

canlandırmaya

dayanmaktadır. “Kültürel bellek, hatırlamanın temelinde bayramlar ve ritüel
kutlamaların yattığı biçimlerde dolaşır”395. Yazısız toplumlar ağırlıklı olarak ritüel
bağlaşıklığa tabiidir. Anlamın korunması ve aktarımında ritüeller ön plandadır.
Metinlerin ise doğrudan, kendi başına anlamı, aktarma ve koruma özelliği yoktur.
Etkili olmaları için özel olarak yaygınlaştırılmalarına ihtiyaç vardır. “Metinler
kullanılmadığı zaman anlamı korumak için bir kap olmaktan çok onun için mezara
dönüşür (...)”396. Dolayısıyla Assmann açısından yazılılığın, kültürel bellekte

393

Connerton, a.g.e., s. 65.

394

J. Assmann, a.g.e., s. 57.

395

A.g.e., s. 91.

396

A.g.e., s. 93.
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aktarılan bilginin niteliğine etki etme bakımından ritüellerle aynı kapsamda
değerlendirilmesi mümkün değildir.
Ritüellerin kültürel bellekteki etkilerini iki başlık altında incelemek
uygundur. Bunlardan ilki bir ritüelin iletişim araçları yoluyla dolaşabildiği en geniş
alan olan kültür üzerindeki genel etkileri, diğeri ise aynı kültürel bellekte ritüele
katılanlar ve katılmayanlar açısından ‘yerel’ etkisidir.
Ritüeller, mitler gibi simgelerin ve işaretlerin taşıyıcısı olarak genel simge
sistemlerine dâhildir. Daha önce işaret edildiği üzere, ritüeller aynı zamanda
referansiyel mesajlar ile genel düzene ve hakikate ilişkin kanonik mesajlar iletirler.
Her topluluğun ve toplumun kültürel bellekleri olduğundan ve bu belleklerin
birbirinden belirli derecede farklılıklar gösterdiğinden bahsedilmişti. Söz konusu
mesajlar iletişim araçlarının izin verdiği ölçüde çeşitli kültürel belleklere ulaşır ve
mesaj bu kültürel bellekler tarafından ‘alınır’. Burada önemli olan, mesajın
anlamının içinde bulunduğu toplum, kültür ve kültürel bellek ekseninde
anlamlandırılmasıdır. Aynı ritüelin içerdiği simgeler farklı kültürel belleklerde farklı
anlama gelebilir. Öte yandan ritüellerin ifade ettikleri anlam ve bellek aracı olarak
işlevleri ritüele katılanlar ve katılmayanlar açısından farklılaşmaktadır. Ritüellerin
kanonik mesajları, iletenin değil alıcının kültürel sistemi tarafından belirlendiği için,
farklı kültürel belleklerde aynı ritüel farklı anlamlar içerebilir.
Burada ifade edilenler, ritüelin içerdiği simgeler için söz konusu olabileceği
gibi, ritüelin kendisinin bir bütün olarak simgeleşmesi için de söz konusu olabilir.
Ritüel bağlaşıklıktan metinsel bağlaşıklığa geçilmesi ile ritüellerin ona katılanlar
üzerindeki etki gücü, mitin kültürel bellekte korunması bakımından hayati önemini
kaybetmiştir. Yirminci yüzyılda iletişim devrimi sonucunda, medya ve sosyal
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medyanın ortaya çıkmasıyla; ritüellerin simgesel değerleri ön plana çıkmış, bir
simgeler sistemi olarak kültür ve alt sistemleri içindeki etkisi, ritüeli icra eden cemaat
üzerindeki etkisinden çok daha fazla hale gelmiştir. Örnek vermek gerekirse, Türkiye
Cumhuriyeti’nde zikir ayinleri, Sünni mezhebe ve bu çerçevede İslam’ın belirli bir
yorumuna dayanan yaradılışcı bir köken anlatısını esas alan kültürel bellekte dini/var
oluşsal anlamlar taşımaktadır. Oysa modernleşmeci bir tarih anlayışına sahip ve
Kurtuluş Savaşını kurucu köken anlatısı olarak temel alan bir kültürel bellekte
‘gericiliğin’ simgesi olabilir.
Ritüeller

birer

bellek

aracıdır;

uzmanlaşmış

bellek

aktarıcılarının

örgütlemesine ihtiyaç duyarlar. Bir örgütlenmeye dayandıklarından, Rappaport’un
belirttiği üzere, yeni ritüellerin ‘icat’ edilmesi mümkündür. Üçüncü Reich’ta 1933 –
1939 yılları arasında kutlanan bir dizi anma ve şenlik buna örnek gösterilebilir397.
Tıpkı diğer bellek araçları gibi, hatırlanan geçmişin toplumdaki yeri ve niteliği
üzerinde etkide bulunmaktadır.
Ritüellerin mekân ve zaman üzerinde yarattıkları etki ritüele katılanların
gerçeklik duyguları üzerinde etkide bulunur ve inanma yönünde katkı sağlar. Bu
ritüelin psikolojik etkisi olarak nitelendirilebilir.
Ritüelin bir diğer etkisi, Rappaport’un ifade ettiği üzere, ritüele katılanların
ritüelin taşıdığı anlamı onayladıklarını kamusal olarak ilan etmeleridir. Mitlerden
farklı olarak, ritüelin taşıdığı mesajın iletimi ile kabulü aynı anda gerçekleşmiş
olmaktadır.

397

Connerton, a.g.e., s. 66-67.
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Bu bilgiler ışığında, ritüel biçimde ifade edilen, ortaya konulan geçmişin,
ritüele katılanlar açısından ‘gerçek’ olduğu söylenebilir. Burada gerçekliğe ilişkin
ritüele katılanlarda iki tür etkiden söz edilebilir. İlki, ritüelin işaret ettiği geçmişin
gerçekten yaşanmış olduğuna dair ‘inanç’tır. Ancak Rappaport’un da belirttiği gibi
bu inanç içseldir ve varlığının tespit edilmesi her zaman mümkün değildir. İkincisi,
bu ‘geçmiş’i ifade eeden anlamın ritüele katılanlar arasında kabul edilmiş olduğunun
ilan edilmesidir. Bu, ritüelin bizatihi varlığıyla kendini gösteren bir etkidir. Bu ikinci
durumda yaşandığı söylenen geçmişe duyulan inançtan değil, yaşanmış olduğu
söylenen geçmişin topluluk için ifade ettiği anlamın kabul görmesinden, en azından
ona rıza gösterilmesinden söz edilebilir. Bu durumun tespiti için ritüelin varlığı
yeterli kabul edilmelidir.
Mitlerin özellikle ritüeller ile birlikte, ritüeller içinde dillendirilmesi, ayrıca
böyle olmadığı durumlarda bile, ancak belli zamanlarda ve belli mekanlarda
okunabilmesi, mitlerin hakikat olma özelliklerini güçlendirmektedir. Mitlerin tarihsel
hakikatler olarak öğretilmesinin, dinleyiciler açısından yarattığı gerçeklik etkisinden
daha önce bahsedilmişti. Paul Veyne, bu anlatım biçiminin, tartışmayı ve kavramlar
üzerinde oynamayı dışlayan özelliğini vurgulamaktadır. Burada mit, anlatım
biçiminin kısıtlanması yoluyla hakikat gücü kazanmakta hem de siyasal bakımdan
sözü edilen düzeni ve bölünmüşlüğü yeniden üretici işlevi yerine getirmiş
olmaktadır. Bu bakımdan, mitlerin gündelik yaşamda genellikle bilimsel nitelikli
irdelemelerin konusu olmaması; mitin yarattığı hakikat algısının herhangi bir
bilimsel tartışma süreci sonucu değil, doğrudan ritüel gibi bellek araçları içinde ifade
edilmesinden kaynaklanmaktadır. Geertz’in Balililerin dini tutumları için yaptığı
değerlendirme, bu durumu özetlemektedir: “Balililer dinlerini uygulamakla o kadar
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meşguller

ki

o

din

üzerine

düşünmeye

(ya

da

endişelenmeye)

zaman

bulamamaktalar”398.
Tıpkı gelenekler gibi, ritüeller de 'icat edilmiş' olabilir. Bu ritüeller,
halihazırda var olan simgelerin yeni yorumlamalar ile yeni bağlamlar içinde, farklı
bir biçimde örgütlenmesinden oluşmaktadır. Simgelerin çok anlamlı yapıları, bu
'yeni' ritüellere kolayca uyum göstermelerini sağlamaktadır. Yorumlama, tarihsel
olaylar ve aktörlerin simgelere katkısıdır, ancak bu katkı simgelerin mevcut
kültürdeki konumlarından bağımsız değerlendirilemeyeceği gibi, ortaya çıkan yeni
bellek aracının da tamamen yeni olduğu söylenemez. Connerton’ın aktardığı 3. Reich
ritüelleri buna örnek olarak gösterilebilir. Nasyonal Sosyalist Partisinin örgütlediği,
tüm yıla yayılan “düzenlenmiş ve bütünsel (total) nitelikte” olan ritüeller dizisi
aşağıdaki gibidir399:
30 Ocak: Hitler’in 1933’te iktidarı ele geçirişinin anma yıldönümü
kapsamında Hitler’in radyoda yayımlanan bir konuşma yapması, meşaleli resmi geçit
töreni, “önderlik niteliği göstermiş” 18 yaşındaki gençlerin Parti üyeliğine törenle
alınması.
24 Şubat: Partinin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında “Eski Muhafızlar”
için yapılan törenle Partinin kuruluşunun anılması.
16 Mart: I. Dünya Savaşında ölenlerin anılması.

398

Geertz, a.g.e., 2010, s. 204.

399

Connerton, a.g.e., s. 67.
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Mart ayının son pazarı: On dört yaşındakilerin bir törenle hem kilise
üyeliğine alınması hem de “İsa’ya olan inancın itirafına kesin bir benzerlikle Hitlere
bağlılık andının odak noktası olduğu” Hitler Gençliği teşkilatına giriş töreni.
20 Nisan: Hitlerin doğum günü kapsamında geçit törenleri.
1 Mayıs: Alman halkının ulusal şenliği
Eylülün ilk günleri: Parti kurultaylarında gövde gösterisi niteliğinde
etkinlikler.
Ekim başı: Eski Hasat Şenliğinin “Alman Köylüsünün Ulusal Sosyalist
Şenliği” biçiminde kutlanması.
8 Kasım: 1923 yılında yaşanan ve “kan ile vaftiz” olarak anılan Birahane
Darbesi olayının bir törenle kutlanması.
Görüldüğü üzere 3. Reich’ın şenlikleri genel olarak Hıristiyan takviminin
yortularıyla ilişkilendirilmiştir400. Bunun dışında 1 Mayıs, işçi bayramı, geleneksel
hasat şenliklerinin ulusallaşmış hali olarak değerlendirilebilir.
Ritüeller, simgeler sistemi içindeki konumları sayesinde ilgili oldukları mitin
‘kuşatıcı’ niteliğine katkıda bulunur. Örnekte görüldüğü üzere, Mart ayının son
pazarı gerçekleşen ritüeller aynı zamanda geçiş ritüelleridir. Bu ritüelde toplumsal
statünün değişmesi ve toplumda ergin bir birey olarak kabul görme, aynı zamanda
siyasal örgütlenmeye kabul ile ilişkilendirilmiştir. Yine hasat şenlikleri zirai

400

Connerton, a.g.e., s. 66.
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faaliyetlerin aynı ulus (toplumsal düzen) ve 3. Reich’ın (siyasal düzen) varlığı ile
simgeler sistemi içinde ilişkilendirilmesi olarak düşünülebilir.
Sonuçta, bir ‘tarih’in mitleşmiş olduğundan söz edebilmek için bir ritüel
içinde ifadesi mutlaka gerekmemekle birlikte, ritüel olarak icra edilen ve anlam
borcu işlevini yerine getiren bir tarihin, ritüel olarak icra edildiği topluluğun kültürel
belleğinde ‘mitleşmiş’ olduğu söylenebilir. Malinowskici anlamda ‘yaşayan bir güç
olarak mit’in kültürel bellek içindeki varlığı, çoğu durumda ritüel ile birlikte
karşımıza çıkmaktadır. Ancak ritüelin bu etkisinin iki bakımdan sınırları vardır. İlk
olarak, ilkel toplumlardan ve Antik Yunan’dan G. S. Kirk’ün verdiği örneklerden de
hareketle mitlerin mutlaka ritüel ile birlikte bulunmasının gerekmediği söylenebilir.
Ancak yine de mitlerin anlamlandırıcı işlevi ve gerçek/doğru anlatı olarak kabul
görmesinde çok önemli bir rolü vardır. İkinci olarak ritüeller metinsel bağlaşıklığa
geçilmesiyle birlikte ve özellikle modern toplumlarda katılımcıları üzerinde yarattığı
etkiden çok, imgesel etkileri ve yoğun bir simge olarak simgeler sistemindeki yeriyle
önem kazanmıştır.

4.4. RİTÜEL VE YOĞUN SİMGELERİN SİYASAL NİTELİĞİ
4.4.1. Ritüellerin Siyasal Niteliği
Ritüelin siyasal niteliklerine bakıldığında, “toplumsal hiyerarşiler ve güç
yapıları ritüellerin edimleri sırasında bağlamına yerleştirilir ve sahnelenir”. Ritüelin
aynı zamanda güç yapılarını kurduğu ve güvence aldığı görülmektedir401.

401

Wulf, a.g.e., s. 244.
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Ritüelin geçmişin anlamının kabulüne, bu anlama gösterilen rızaya ilişkin bir
de siyasal işlevi vardır. Bu işlev ritüelin iletişimi kısıtlayıcı işlevinden
kaynaklanmaktadır. Tekrarın ve biçimsel kısıtlamanın, hatırlamayla olan ilişkisine,
şiir bağlamında Havelock'un tespitleri üzerinden değinilmişti. Ritüel, Maurice
Bloch’un sözün kısıtlanma derecesinin yükselmesiyle tahakküm arasında kurduğu
ilişki bağlamında da düşünülmelidir. Bloch, ifade biçimlerini tabi oldukları kısıtlılık
derecesi bakımından derecelendirmektedir. Yani hangi özellikleri yönünden ne
derece belirlenmiş olduğu ve icracısına ne derecede yaratıcılık ve hareket serbestisi
tanıdığı, kısıtlanma derecesini oluşturur402. Ritüelin unsurlarından olan dans da, jest,
mimik ve hareketler yoluyla bir anlamın aktarımını sağlamak anlamında, dilin bir
parçası kabul edilebilir. Bu açıdan ritüellerde icra edilen danslarda kısıtlanma
derecesi yükseklik arz etmektedir. Genel olarak dildeki bu belirlenmişlik ve tekrar,
mitin ritüel ile ifade edilmesinden kaynaklanmaktadır. Mitin dile geliş biçimleri,
ritüelin genel kurallarına bağlı olduğundan, kısıtlılık ve ifadede önceden
belirlenmişlik derecelerinin yüksek olacağı söylenebilir. Bu açıdan miti dile getirme
yolları olan jestler, hareketler, sözler, danslar ve tüm benzeri unsurlar, aynı dilin
görünümleri olarak kabul edilebilir. Bu açıdan ritüel içinde sözlerin ve jestlerin
önceden belirlenmişliğinin yüksek olması, ritüelde ifade edilen ‘geçmiş’in
tartışılabilir niteliğini ortadan kaldırmakta, onun apaçık gerçekliğini ifşa etmektedir.
Bu açıdan siyasal nitelikli, yani anlam borcu işlevini yerine getiren bir ‘tarih’in ritüel
ifadesi, hem anlatılan öykünün doğruluğunu ilan etmekte, hem de borçlu olunan
ilkeye tabi olunmasını, ona olan borcu ve buradan kaynaklanan tabiiyet ilişkisini
yeniden üretmektedir. Anlam borcu işlevine sahip bir mitin/tarihin ritüel ifadesinin,
herhangi bir zamansal kısıtlama olmaksızın alelade ifade edilmesinden farkı, ritüele
402

Maurice Bloch, Ritual, History and Power, Oxford, Berg, 2004, ss. 19-45.
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katılanların bu mitin/tarihin işaret ettiği anlama, yani borçluluk ilişkisine rıza
gösterdiklerini ilan etmesidir.
Anlam borcunu ifade eden bir ‘tarih’in kültürel bellekte var olması,
‘mit’leşmiş olduğunu garanti etmez. Bu ‘tarih’ örneğin, akademik bir çevrede
biliniyor ve bu çevrenin kültürel belleğinde saklanıyor olabilir; ya da okullarda,
‘ancient regime’e ait olan ve halkı uyutmak için anlatılan bir ‘masal’ olarak
öğretiliyor olabilir. Oysa anlam borcu içeren bir tarih, eğer bir topluluk/cemaat
tarafından

ritüel

biçimde ifade

ediliyorsa

bu, o tarihin en

azından o

topluluğun/cemaatin kültürel belleğinde mit olduğunu göstermektedir. Öyleyse
mitlerin ritüel ifadesi ile gündelik ifadesini birbirinden ayırmak gerekmektedir.
Mitler; söylem içerisinde farklılaşma, başka anlatılara eklemlenme, yorumlanma
olanağına sahiptirler. Mitin törensel ifadesinden farklı olarak gündelik kullanımında,
söylem içerisinde dönüşme, farklılaşma gücü yüksektir. Mitin ritüel olarak ifadesi ile
gündelik ifadesi birbirine zıt konumlarda bulunmaktadır.
Şiir gibi diğer ifade biçimlerinde de biçimsel kısıtlama, esas olarak
hatırlamanın, yani toplumsal bellekte bir anlatının muhafazasının aracıdır. Yani mitin
ritüel ifadesi, toplumsal hafızada mitin yeniden üretiminin ve toplumca
hatırlanmasının aracıdır.
Yazılılığın getirdiği farklılaşma sonucu daha önce de belirtildiği üzere
kanonlaşma ve metin ile yorum arasında ortaya çıkan fark da iktidarın ve siyasal
hareketlerin kültürel bellek üzerinde kullanabilecekleri araçları oluşturmaktadır.
Assmann,

kanonlaşmanın

uzmanlaşmış

bir

sınıf

eliyle

gerçekleştirildiğini

düşünmektedir. Bir metne dokunulmazlık zırhı, örneğin bir ruhban sınıf eliyle
kazandırılmakta; kutsal sözlerin değişmez ve periyodik tekrarı, yöneten sınıfın sözü
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iktidarını yerleştirmesinde araçsallaştırarak topluma tek yönlü aktarımını sağlamış
olmaktadır. Ancak kanonlaşmanın, toplumda hiçbir farklılaşma bırakmayacak
biçimde tek elden gerçekleştiği düşünülmemektedir403. Daha önce de bahsedildiği
üzere, Assmann’ın söylediği biçimiyle sözdeki biçimsel dönüşümün uzmanlaşmış bir
iktidar aygıtı eliyle gerçekleştiği savı, tam da geçmişin bilgisine müdahale, onu kendi
çıkarına “çarpıtma” ve bu çarpıtılmış tarihi monolog biçiminde tekrarlama olanağına
sahip olanların, toplumun, geçmişine ilişkin çıkarını sağlayacak gerçekleri
öğrenmesini engellediği şeklinde anlaşılmamalıdır. Bunun yerine, çeşitli siyasal
örgütlerin ve siyasal tutuma sahip grupların, grup içinde anlatının kanonlaşmasını
sağlayacak araçlara sahip olduğu düşünülebilir. Ancak bu şekilde, karşıt bir iktidar
odağının, muhalif bir hareketin nasıl olup da aynı kanonlaştırma tekniğini kullanarak
alternatif bir söylem yaratma olanağına sahip olduğu açıklanabilir.
Nutuk, İktidarın kanonlaştırma pratiklerine bir örnek olarak verilebilir.
Nutuk'ta yer alan kurucu/kurtarıcı Ata'nın ulusal kurtuluş mücadelesini ve düzenin
tesisi sürecini ele aldığı anlatı, bizatihi kurucu atanın kendi kaleminden yazıldığı ve
“tarih” adı altında söylem gücü kazandığı için biçimsel olarak kısıtlanmış ve
dokunulmaz niteliktedir. Bir başka örnek olarak, anayasaların giriş kısımlarına
konulan tarih anlatıları verilebilir. Örneğin Irak ve Suriye Anayasalarının
Önsözleri404, kanonlaşma sürecinin bir parçası, ya da kanonlaştırma girişimi olarak
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J. Assmann, a.g.e., 2001, s. 122 vd.

404

“(...) dikta rejimin meshep ayrımcılığı politikası kapsamında verdiği eziyet ve
acılarını, Şii-Sünni Arap-Kürt-Türkmen ve diğer Irak şehitlerinin trajedilerini,
Şaban ayaklanmasında düşen kutsal şehirlerimizi ve güney bölgesinin
yağmalanmasını hatırlayarak, bataklık bölgesi Duceyl ve başka bölgelerdeki
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okunabilir. Çünkü genel olarak bu tür anlatılar başlangıç, giriş ya da önsöz adı
altında anayasa metnine dâhil edilerek değiştirilemez olma yönünde önemli güç
kazanmaktadır. Kutsal kitaplar ve bunlarda yer alan tarihsel anlatılar bir başka
kanonlaştırma örneğidir.
Öte yandan yine ritüeller, mitosların ifade ettiği siyasal anlamı, var olan
siyasal düzenin ifadesini görünür kılmakta; bu yolla iktidarı yeniden tesis etmektedir.
Ritüeller, siyasal aktörlerce kurulan, ancak toplumsal olarak, toplumsal
tahayyülerin, mitosların ve siyasal meşruiyetin varlığıyla sürdürülen edimlerdir.
Burada ritüelin sürdürülmesi, ritüelde ifadesini bulan mitin ya da tarihsel anlatının
toplumsal bellekteki yerini yeniden üretmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla
siyasal mücadelede ritüeller toplumsal bellekte yer tutma açısından birer mücadele
aracıdır. Bu duruma,

16. Louis'nin idamı örnek olarak verilebilir. Fransa'nın

tarihinde daha önceleri de krallar öldürülmüştür. Ancak bu durum tacın, yani krallık
toplu mezarların acısını içimizde hissederek, Halepçe'de, Barzan'da ve
Anfal'dakiler ile Feyli Kürtlere karşı gerçekleştirilen soykırımları dile getirilerek,
Türkmenlere karşı Beşir'de yapılan trajedi ve Irak'ın diğer bölgelerindekilerle
birlikte batı bölgesinde liderlerin, sembol şahsiyetlerin ve şeyhlerin öldürülmesi,
yetenekli şahısların göçe zorlanması, ülkede düşünce ve kültür kaynaklarının
kurutulmasını anımsayarak, ırkçılık, mezhepçilik, bölgecilik ukdelerinin
bulunmadığı, deskriminasyon ve dışlamanın olmadığı yani yeni Irak'ımızı,
gelecek Irak'ı el ele, omuz omuza yapmaya karar vererek, tarihimizde ilk defa 30
Ocak 2003'te milyonlarca erkek, kadın, genç ve yaşlı seçim sandıklarına akın
ettik” (Önsöz metninin tamamı için bkz EK 2) Hasan Tunç (der), Türkiye'ye
Komşu Devletlerin Anayasaları, Ankara, Asil Yayım Dağıtım, 2008, s. 285.
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kurumunun varlığını ve sürekliliğini etkilememiştir. İhtilalcilerin 16. Louis'nin
idamında getirdikleri esas yenilik, kralın idamının halka açık bir törenle
gerçekleştirilmesi olmuştur. İdamın tören biçiminde gerçekleştirilmesi, tahta
çıkmanın ve taht kurumunun törenselliğine son vermenin bir yolu olarak
yorumlanmıştır. Simgesel yoğunluğunun kendisini tacın ebediyeti etrafında
gösterdiği krallık mitine, bu miti var eden ritüel unsuru olan taç törenini bir başka
tören ile ilga ederek son verilmesi amaçlanmıştır. Böylece, “[b]ir tören, öteki töreni
geçersiz kılmış oluyordu”405.

4.4.2. Yoğun Simgelerin Siyasal Niteliği
Simgelerin tahakkümü mümkün kılan siyasal işlevi kutsallık üzerinden
kurulabilir. David Kertzer’e göre aslında simgesel inşalar olmaktan öteye gitmeyen
hükümet, devlet gibi varlıklar, toplumda somut nesneler olarak varmış gibi bir
izlenim yaratmaktadırlar. Simgeler, gücü kutsallaştırıcı bir işleve sahiptir406. Devlet,
içeriğinin muğlâklığı ve siyasal, toplumsal, dinsel simgeler sistemini kuşatıcı niteliği
nedeniyle yoğun simge olarak nitelendirilebilir. Öyleyse bunların kuşatıcılığı ve
mitin çerçeve niteliğinin kurulmasındaki rolü, aynı zamanda gücün kutsallaşmasının
tüm söylem alanına yayılması sonucunu doğurmaktadır. Mitler, içerdiği bu
simgelerin kutsallığı nedeni ile anlam borcu ilişkisini kuran yapısını ve bu ilişkinin
getirdiği tabiiyet ilişkisini tartışma dışına çıkarmış olmaktadır.

405

Connerton, a.g.e., s. 19.

406

Lewellen, a.g.e., 2011, s. 97.
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Simgeleri tanımlarken muğlaklık ve çok anlamlılıkları üzerinde durulmuştu.
Simgeler bu nitelikleriyle kavramlardan ayrılır ve analitik düşünüş ile bağdaşmaz.
Simgelerin bu niteliği, siyasal kuramlar ve ideolojilerin mitler içinde yer almasını ve
bu yolla kültürel bellekteki siyasal işlevinin değişmesini sağlar.
Yoğun simgelerin kuşatıcı niteliğinin siyasal sonuçları, G. Balandier’in J.
Beattie’nin araştırmalarından aktardığı, Ugandalı Nyoro’ların “saltanat teorisini”ne
ilişkin açıklamalarında görülebilir. “Hükümdarın kabul gören düzeni devam
ettirmesini mümkün kılan bir iktidar”407 olan mahano, Nyoro’ların kültürel
belleğinde merkezi nitelik taşıyan yoğun bir simgedir:
Nyoro hükümdarı, ülkesi ve tebaası açısından, mahano’nun en üst düzey
malikidir. Saltanat ailesinden gelen kişiyi, hayatın bir sembolü olarak kuran ve
koruyan muhtelif ayinler, bu şekilde toplumu ölümden esirgemektedir. Kral,
kişilere ve eşyaya hükmeden ve onların düzenini sağlayan kişidir; dünya
düzeninin ve toplum düzeninin icapları, kral aracılığıyla beraberce gökten
indirilmiştir. Kralın görevlerini yerine getirmesini sağlayan şey, onun mahano
üzerindeki, yani evren ve toplumu yaratan dinamikler üzerindeki hâkimiyetidir.
Bu hakimiyet, kendi başına bir tehlike kaynağıdır, zira iktidar, mahano’ya sahip
olana kendi yasasını dayatır; ve kişi bu yasa olmaksızın gücü hatalı kullanarak
korumaya çalıştığı şeye zarar verecektir. Mahano kavramı, bu ölümcül riski
çağrıştırırken, düzen/kargaşa, doğurganlık/kısırlık, hayat/ölüm gibi uzlaşmaz
kavramlarla anlamsal yakınlığa da sahiptir. Böylelikle, hükmetme ve itaat etme
diyalektiği, bütün toplumların dilinde, daha esaslı bir diyalektiğin dışavurumu
şeklinde ortaya çıkar- o da, bütün yaşayan sistemlerin varolmak için barınmak

407

Balandier, a.g.e., s. 102.

240

zorunda olduğu bir diyalektiktir. İnsanların tanrılar ve krallar vasıtasıyla
yücelttikleri şey, var olmak ve bir arada olmak imkânıdır. 408

Bu konuda milliyetçilik üzerine yapılan tartışmalar da başka bir yoldan
simgenin bu işlevi ortaya koymaktadır. Hyland Eriksen, etnik iddiaları olmayan bir
milliyetçiliğin var olup olamayacağına ve milliyetçilik ile etnisitenin birbirleri ile
olan ilişkisine dair yürüttüğü tartışmada simgelere vurgu yapmaktadır. Eriksen,
Turner’ın çalışmasını409 kaynak göstererek, mitoslarda yer alan simgelerin, bu
mitosları siyasal açıdan manipüle edilmeye müsait hale getirdiklerini, buna neden
olan şeyin ise simgelerin çok anlamlılık ve çok seslilik özellikleri olduğunu
belirtmektedir. Eriksen, Abner Cohen410 ve Victor Turner’dan411 destek alarak,
milliyetçilik ve etnisitenin her ikisinde de gerekli etkinin yaratılabilmesi için
simgelere ihtiyaç duyulduğu fikrini savunmaktadır. Cohen’e göre siyasetin sadakat
ve aidiyet duygusu veren simgelere ihtiyacı vardır. Eriksen antropologların,
milliyetçiliğin etnisitenin özel bir türü olduğu yönündeki görüşüne katıldığını
belirtmektedir. Milliyetçiliklerin etnik tasavvurları vardır. İlkellerin kimliklerinin bir
parçası olan etnisite ile modern toplumlara ait bir ideoloji olan milliyetçiliğin
408

A.g.e., s.103.

409

Thomas Hylland Eriksen, Küçük Yerler Derin Mevzular – Sosyal ve Kültürel
Antropolojiye Giriş, Çev. Fahriye Adsay, İstanbul, Avesta Yayınları, 2009, s.
312-313'den Victor Turner, The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu
Ritual, Ithaca, NJ, Cornell University Press, 1967.
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Eriksen, a.g.e., 2009, s.314 ve devamından Abner Cohen, Two-dimensional
Man, Londra, Tavistock, 1974.

411

Eriksen, a.g.e., 2009, s.312-313'den Victor Turner, The Ritual Process,
Chicago, Aldine, 1969.
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“gerekli etkinin yaratılabilmesi için” simgelere ihtiyaç duyması, bu simgelerin hem
ideolojinin anlamlandırılmasının sağlanması açısından gerekli olduğu, hem de bu
simgeleri taşıyan anlatıların ideolojilerden özerk bir konumda bulunduğunun ipucunu
vermektedir.
Eriksen,

çeşitli

simgelerin

milliyetçilikle

ilişkisini

incelemekte,

Milliyetçiliğin akrabalığı simgesel olarak kullanmasının ve dini de kimlik inşasının
bir parçası kılmasının üzerinde durmaktadır. Simgeler, güç yapısını meşrulaştırmak
ve insanların kendilerini milli davalara feda edebilmesi için "insan deneyimlerine
derin bir anlam yüklemek zorundadır”412. Eriksen’e göre milliyetçilik, kültürde
önemli yeri olan simgeleri kendisine mal etmektedir.
Bruce Kapferer’e göre milliyetçilik Eriksen'in ifadesiyle, “gerçekliğin özüne
dair bir doktrindir”, “sık sık karakterinde şiddeti barındıran simgeciliği için din ve
mite başvurur”413.
İdeoloji ve siyasal kuramlar, kültürel bellekte yoğun simgeler (ve toplumsal
tahayyüller) aracılığıyla var olmakta, bunların kültürel bellekteki devamlılıklarını
sağlayan simgeler, ritüeller gibi bellek araçları bu kuramların ifade edildiği anlatıları
mitleştirmektedir. Eriksen, simgelerin, milliyetçiliğe ‘ideolojiler ötesi’ bir konum
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Eriksen, a.g.e., 2002, s. 171.

413

Eriksen, a.g.e., 2002, s. 163'den Bruce Kapferer, Legends of People, Myths of
State, Violence, Intolerance and Political Culture in Sri Lanka and
Australia, Washington DC, Smithsonian Institute Press, 1988 ve Bruce
Kapferer, Nationalist ideology and a comperative anthropology, Ethnos, vol.
54, pp. 161-99, 1989.
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sağlayan rolünü ortaya koyarken bu tez ile uyum içindedir. Ancak simgelere bu gücü
veren, milliyetçilik ile etnisite ve akrabalık arasındaki tarihsel bağ değil, bu üç
kültürel kurumu var eden simge sistemlerinin kültürel bellek ve onun araçları ile
girdiği ilişkidir. Bu, öğretileri, kültürel bellekte entelektüel faaliyetin değil,
hatırlamanın konusu haline getirerek, simgesel bakımdan yoğun ve çerçeve
niteliğindeki anlatıların parçası kılmakta, var oluş ve yeniden üretiliş yöntemini
değiştirmiş olmaktadır. Bu noktada 'kavram'lardan söz etmek mümkün değildir;
mitlerde kavramlar simgeleşerek, daha önce sözü edilen ‘model olma’ işlevini yerine
getirebilir hale gelmektedir. Buradan yola çıkarak Anderson’un milliyetçiliği
sınıflandırırken başvurduğu ölçütlerin liberalizm ve faşizm için de uygulanabileceği
söylenebilir. Bunların tümünün kültürel bellekte ve söylem düzeyinde kazandığı
nitelikler, akrabalık ve etnisitenin antropologlarca gözlemlenen ve temel ilkeleri ilk
bölümde ortaya konmuş olan nitelikleri ile benzerlik göstermektedir.
Kavramdan simgeye geçiş ve bellek araçlarının bu konudaki rolüne ilişkin
olarak ikinci bölümde ele alınan Laurent Wirth'in sunduğu “Sempozyum Genel
Raporundaki” şu ifadeler tekrar değerlendirilebilir:
Birçok ülkede varolan bu Holokaust inkarcıları kendi görüşlerini yaymak için el
ilanları, broşürler, kitaplar, sahte bilimsel incelemeler, uzmanlık dergileri,
karikatürler/çizgi romanlar, ses kasetleri, videolar, internet siteleri gibi çeşitli
araçlar kullanmaktadır. Ayrıca sapıkça yöntemlere başvurmaktadır: derin eleştiri
perdesi altında hayali senaryolar uydurmak; rakamlar, ayrıntılar ve sözcüklerle
oynamak; ısrarla imalarda bulunmak; bağlamı kasıtlı olarak görmezden gelmek;
gerçekte başlangıç varsayımı olan şeyleri sonuç vargıları olarak sunmaya
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kalkışmak. Bu adamlara 'revizyonist' (gözden geçirme yanlısı) demek yerine
'holokaust inkarcısı' denmesinin gerekliliği bundandır. 414

Bu aktörlerin entelektüel ve akademik faaliyet yapmadıkları, siyasal bir
eylemde bulundukları konusunda Watson’un tespitleri tezin yaklaşımıyla uyumludur.
“Israrlı imalar” ve “bağlamı kasıtlı olarak görmezden gelmek”, kavramsal değil,
yoğun

simgesel

bir

dil

içinden

konuşulduğuna

ve

bunların

birbiriyle

ilişkilendirildiğine işaret etmektedir. Ancak holokost inkârcılarının yaptığı tarihi
çarpıtmak değildir. İnkârcıların yaptığı, el ilanları, broşürler, kitaplar, sahte bilimsel
incelemeler, uzmanlık dergileri, benzeri iletişim araçlarıyla halihazırda var olan
mitleri yaymaktır. Ayrıca bu yayma işinin kendisi siyasal bir eylemler sisteminin
parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Dikkat edilirse çeşitli dergiler için dergicilik
yapılması, internet siteleri işletilmesi ve bunları yayma faaliyetlerinin hepsi, örgütlü
belirli bir yapı içinde gerçekleştirilebilecek siyasal eylemler olup, yapısal sınırları
içinde

düşünüldüğünde,

bu

örgütlü

faaliyetler

birer

bellek

aracı

olarak

nitelendirilebilir.
Yoğun simgelerin bir başka siyasal işlevi, mitleri kuşatıcı kılma özelliğinden
gelmektedir. 4. bölümde (4.1.1) değinildiği üzere mitin kuşatıcı olması, kültürel
sistemin, siyasal, dinsel, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlara ait alt sistemleri
arasında bağ kurma, bunları birbiri ile ilişkilendirerek kavratma gücüdür. Mitlerin bu
gücü, yoğun simgelerden kaynaklanmaktadır. Siyasal alana ilişkin ve anlam borcu
ilişkisi kuran simgeler diğer alanlarla ilişkilendirilir. Bu sayede tüm kültürel simgeler
sistemi anlam borcu ilişkisinin konusu haline gelmiş olur. Bu konu özellikle
milliyetçilik açısından kutsallık kavramı etrafında ve siyaset-din ilişkisi ekseninde
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tartışılmaktadır. Seküler alanda kutsalı ve siyasal açıdan etkilerini inceleyen
çalışmalarda simgelere yapılan vurgu kendini göstermektedir. Lewellen, modern
toplumlarda, siyasal olanı meşrulaştırmak amaçlı olarak kullanılan dinin dışında
kalan alanın tamamen rasyonel olmadığını ileri sürmektedir. Lewellen’a göre kutsal
ve siyaset arasında hiçbir zaman kesin bir kopuş olmamıştır. Kutsal üzerinden
kurulan meşruiyet, yalnız ilkel toplumlara özgü değildir; seküler toplumlarda da
seküler kutsal ilişkisi gözlemlenmektedir415. Kertzer’e göre, modern insanın siyasala
ilişkin kararlarının akılcı olduğu bir yanılsamadır. Siyasal olan insanların kafasında
simgesel olarak inşa edilir ve siyaset simgeler üzerinden işler. “Semboller gücü
kutsallaştırırlar” ve “sembollerle sarmalanmış bir eylem” olan ritüeller de buna
hizmet ederler416. Bu görüş, mitosların, ritüeller ve simgeler eliyle kültürel bellekte
siyasal bir çerçeve inşa ettiği yönündeki tezi doğrular niteliktedir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
TARİHİN MİTLEŞMESİ VE MİTLERİN ÇARPITILMASI

5.1. TARİHÇİLİĞİN VE ENTELEKTÜEL FAALİYETİN KÜLTÜREL
BELLEK İLE İLİŞKİSİNİN SINIRLARI
Mitlerin bir tür entelektüel faaliyet sonucu üretildiğine ilişkin ön kabulün
yanlışlığı, kültürel belleği var eden araçlar ile bilginin üretim koşulları arasındaki
farkların vurgulanmasıyla gösterilmiştir. Mitler, tüm diğer anlatılardan kültürel
bellek içindeki işlevi ve yeri ile ayrılırken, bilimsel bilgi ve bir disiplin olarak tarih,
önceden belirlenmiş soruşturma yöntemiyle yani bilginin üretimine hâkim olan
ilkelerle ayrılmaktadır. Buradan çıkarılacak sonuç, tarihin mitleşmesinin başlangıç
noktasının tarihin ‘çarpıtılarak’ üretildiği aşama olmadığı, tarihin mitleşmesinin
müsebbibinin ise bilgi üreticisi olmadığıdır. Tarihsel anlatı, kültürel belleğin bir
parçası olduğu andan itibaren var olma koşulları değişir ve mit olarak
nitelendirilebilmesini sağlayan özellikleri bu aşamadan sonra kazanır. Öyleyse bilgi
üreticisinin entelektüel faaliyeti sonucu geliştirdiği tarihsel bilgi mit olarak
nitelendirilemez.
Ancak burada, uzmanlaşmış bilgi üreticisinin ya da uzmanlaşma olmasa dahi
entelektüel faaliyette bulunan bir insanın kültürel bellek aidiyeti dolayısıyla ürettiği
bilginin bilimselliği tartışma konusu edilebilir. Tarih yazımı üzerine yapılagelen
nesnellik tartışmaları bu bağlamda farklı bir anlam kazanır. Entelektüel faaliyet,
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mitlerden ve kültürel belleğin simgeler dizgesinden tamamen bağımsız değildir. Her
insanın bir kültürel belleğin parçası olduğu göz önünde tutulduğunda, entelektüel
faaliyette bulunan insanın da, yaşadığı olayların izleri ile geçmişe dair bilgilerini
belirli bir çerçeve içinde anlamlandırdığı söylenebilir. Öyleyse kişinin tabi olduğu
kültürel bellekte anlamlandırma işlevine sahip olan mit, entelektüeli de belirli
ölçülerde etkisi altına alacaktır. Bu bağlamda örneğin, Antik Yunan’da doğa
filozoflarının entelektüel faaliyetler ile doğayı anlama girişimlerinin içine yerleştiği
bağlamın mitik niteliği, bu filozofların ait olduğu kültürel belleğin ve anlamlandırıcı
mitin etkisiyle açıklanabilir.
Öte yandan 2. bölümde (2.2) ele alınan raporda, holokaust inkarcılarına
ilişkin tartışma aynı etkiyi bir başka açıdan göstermektedir. Çünkü bir tarihsel
olgunun, onu inkâr edenin bilim dünyasından dışlanması gerekecek ölçüde apaçık
olup olmadığının nasıl anlaşılacağı, bu sınırın nasıl çizilmesi gerektiğine ilişkin
olarak önerilen süreç de buna benzemektedir. Hatırlamak gerekirse, özne ile nesne
arasındaki mesafeye ilişkin olarak Karl Popper’ın ‘özneler arasılık’ kavramı
tarihçinin araştırmasının geçerliliğini, meslektaşlardan oluşan topluluğun öznellik
standardına bağlamaktadır. Bir bilim olarak tarih, gücünü şu veya bu tarihçiden değil
ancak 'tarihçiler topluluğu'nun oluşturduğu, ortak bilimsel aklın kurumsallığından
almaktadır. Bu kurumsallık aynı zamanda tarihçiyi inkârcıdan, bilimsel tarihi “gerçek
anlamda araştırma sayılmayacak şeyler”den ayıran ortak akıl, meşruiyetini bu
kurumsallıktan ve ortak oluştan alıyor görünmektedir417.“Tarihçiler topluluğunun
yaptığı sorgulamalar, geçmişin bütün kanıtları ve bütün ciddi araştırmalar ışığında
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yanlış olduğu apaçık tarihsel kayıt versiyonlarını dışlamalıdır”418. Bu cümle, bir
açıdan, kültürel belleğin tabi olduğu ilkeler ile bilimsel üretimin tabi olduğu ilkeler
arasındaki sınırı çizer görünmektedir. Öte yandan ‘dışlama’ anının belirsizliği bir
başka okumayı mümkün kılmaktadır. Farklı tarihsel kayıt versiyonlarının, elde edilen
kanıtlar ve bütün 'ciddi' araştırmalar ışığında değerlendirmesi bir tür entelektüel
üretim süreci midir, yoksa tarihçiler topluluğunun kendi içindeki ‘mitleri ayıklaması’
mıdır? Tezdeki bulgular ışığında bu soruya tam bir yanıt vermek mümkün değildir.
Çünkü daha önce görüldüğü üzere akademik kurumlar da bir yönüyle bellek aracıdır
ve bir yan işlevi, kültürel belleğin yeniden üreticisi olarak depolamadır. Bu açıdan,
entelektüel faaliyette bulunan uzmanlaşmış kimselerin bu kültürel bellekteki mitten
bağımsız olduğu düşünülemez. Dolayısıyla bu ‘yanlış olduğu apaçık tarihsel kayıt
versiyonlarını dışlama faaliyeti’, akademik faaliyetle bellek aracı işlevinin iç içe
geçtiği bir alan olarak görülmelidir. Bu gri alanı belirgin kılan cümledeki ‘apaçık’
kelimesiyle yapılan ‘hakikat’ vurgusudur. Tüm bunlar göz önüne alındığında, sözü
edilen özneler arasılık kavramının, tarihçinin dâhil olduğu kültürel bellekteki mitin
ve simgeler dizgesinin asgari müdahale ve kuşatma gücünü gösterdiği söylenebilir.
Üniversitelerin kültürel bellekte bellek aracı olarak oynadıkları rol de bu gri alanı
yansıtır. Tambiah, “bugün biliyoruz ki, bazı kuramların diğerlerinden üstün bir
konumda olmaları, bilim adamlarının ikna edici ve sanatsal konuşmalarıyla, reklam
teknikleri üzerinde kontrol kurdukları ya da kullanma hakları olduğu medyayla ve bir
görüşün propagandasını yapmak için gerekli olan diğer yayın mekanizmalarıyla
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bağlantılıdır” demektedir419. Bu, bilgi üreten kurumların bir yönüyle bellek aracı
işlevi görmesinde söylem gücünün etkisine yönelik bir vurgu olarak okunabilir.
Ancak unutulmaması gereken, söylem gücünün burada vurgulanan etkisi kuramlar
arasında bir üstünlük mücadelesi ile ilgili değil, tarihçinin kavramlar etrafında
ördüğü bilimsel nitelikli çalışmanın kültürel bellekte üstlendiği işlevle ilgilidir.
Öte yandan bir toplumda birden fazla kültürel belleğin var olabileceği
düşünüldüğünde, bir tarihçinin ‘mit ayıklama faaliyeti’ iki anlama gelebilir. İlk
olarak mit olduğu ortaya konulan anlatının o kültürel bellekte (artık) mit olarak
nitelendirilmesini sağlayacak işlevler görmediği düşünülebilir. İkincisi ve her
durumda geçerli olan durum ise, tarihçinin, tarihsel anlatının mit olarak işlev
gördüğü kültürel belleğin bir parçası olmadığıdır.

5.2. KÜLTÜREL BELLEĞİN İNSANIN ENTELEKTÜEL FAALİYETİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SINIRLARI
Entelektüel/akademik tarih yazımının kültürel bellekten tamamen bağımsız
ele alınamayacağı gibi, kültürel belleğin belirleyiciliğinin tam ve mutlak olduğu da
düşünülmemelidir. Bu düşünce, tarihin çarpıtılması yaklaşımının ikinci ön kabulü
olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre, entelektüel bir çaba sonucu, siyasal ya da
bilimsel amaçlarla üretilen köken anlatıları toplum tarafından olduğu gibi kabul
edilmektedir. Bu, kısmen toplum ile bilginin kaynağı olan kesimler arasındaki
419

Tambiah, a.g.e., s.190. Burada özellikle Karl Popper ve Thomas Kuhn gibi bilim
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sınırlarına ilişkin yapılacak bir tartışma tezin kapsamı dışında kalmaktadır.
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etkileşimin özgün niteliğinin görülmemesi, kısmen de toplumu her tür etkiye,
kandırılmaya açık, pasif ve bilimsel bilgi bakımından yoksun durumda görmekten
kaynaklanmaktadır. Bu varsayım karşısında öncelikle kültürel belleğin özgün
yapısına işaret edilmiş, entelektüel üretimle belleğin yeniden üretimi arasındaki farka
dikkat çekilmişti. Ancak entelektüel faaliyetin bilimsel bilgi üretimi için kabul edilen
ölçütler dâhilinde gerçekleştirilen uzmanlaşmış faaliyetten ibaret ve elitlere özgü
olmadığı da vurgulanmalıdır. Yazılılığın ve analitik düşünme imkânının hemen her
toplumda belli ölçülerde de olsa var olduğu belirtilmişti. Bu, mitlerin anlamlandırıcı
niteliğinin, toplumdaki entelektüel faaliyeti mutlak olarak önlediği anlamı
çıkarılamayacağını göstermektedir. Malinowski’nin ilkel insanın pratik ve akılcı
yönüne yaptığı vurgu ile C. Geertz’in gündelik yaşamda sağduyusal perspektifin ve
bilimsel perspektifin hâkimiyetine ilişkin görüşleri de böyle bir faaliyet imkânını
ortaya koymaktadır. Levi-Strauss’un kavramsallaştırmasına dayanarak denilebilir ki,
soğuk toplum, değişmeyen toplum anlamına gelmemektedir.
Mitlerin entelektüel faaliyet üzerindeki asgari etkilerinin sınırları gösterildiği
gibi, çeşitli kaynaklardan yararlanılarak gerçekleştirilen entelektüel faaliyetin mitik
çerçeve içindeki hareket potansiyelinin büyüklüğü de bir örnekle gösterilebilir.
Verilecek örnek, yeni tarih akımı içinde yer alan Carlo Ginzburg'un Engizisyon
kayıtları üzerinden incelediği 16. yüzyıl Avrupa köylüsünün Kilise doktrini
karşısındaki tutumunu konu alan “Peynir ve Kurtlar” adlı kitabıdır. 420. Ginzburg'un
ilgilendiği alan, egemen sınıflar ile tabi sınıfların farklı kültür düzeyleri arasındaki
ilişkilerdir. Bu bağlamda yazılılığın hâkim olduğu, üst sınıfın kültürel dünyası ile,
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sözlülüğün hâkim olduğu köylülerin kültürel dünyası arasındaki etkileşimi inceleyen
Ginzburg’a göre, yöneten kesimin öğretileri doğrudan olduğu haliyle halka
yansımaz. Zira bu iki kültür düzeyi arasındaki fark, iki tarafın birbirini anlamasını
zorlaştırmış ve karşı tarafın düşüncelerini kendi “dillerine tercüme etmelerini”
gerektirmiştir. Öyle ki Ginzburg, engizisyon kayıtlarının içerdiği bilgilerin
geçerliliğini tartıştığı bir çalışmasında421 engizisyoncular ile antropologların
metotları arasında paralellik tespit etmiştir. Bu açıdan Reform hareketinin etkisi, üst
sınıfın Kiliseyle mücadelesi sırasında geliştirdiği söylem, asla köylü kesimlere
olduğu haliyle yansımamıştır. Reform önderlerinin yazdıkları kitaplar, tıpkı alt
kültüre yönelik yazılmış dini kitaplar gibi, köylülerin kuşaktan kuşağa aktarılan sözlü
gelenekleriyle,

mitoslarıyla

eklemlenmektedir.

Ginzburg,

köylülerin

reform

hareketinden etkilenme biçimlerinin, fikirleri çarpıtarak, anlamını değiştirerek, farklı
şekillerde bir araya getirerek özgün fikirler üretme biçiminde gerçekleştiğini örnek
bir vaka üzerinden göstermektedir.
Ginzburg'un seçtiği örnek, 16. yüzyılda İtalya'da Friulili bir değirmenci olan
Menocchio'dur. Engizisyoncular tarafından yargılanan Menocchio'nun dinsel
konularda yalnız sapkın olarak nitelendirilemeyecek, “özgün” fikirleri vardır ve
Ginzburg, bu köylünün oldukça sıra dışı bu düşünceleri nasıl geliştirdiğinin izini
sürmüştür. Ona göre üst kültür ile alt kültür ilişkisi hiyerarşik ve tek yönlü bir
belirlenim ilişkisi olarak ortaya çıkmamaktaydı. Ortada iki farklı kültürel dünya vardı
ve etkileşim hem tek yönlü, hem de (olduğu gibi kabullenme anlamında) bir öğrenme
ilişkisini dışlayacak biçimde karmaşıktı. Köylüler, okunulan metinleri kendine özgü
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biçimde sözlü kültürlerinin parçası kılmaktaydılar. Bu bağlamda Menocchio'nun
Anabaptistlerle olası ilişkisi, okuduğu kitaplar aracılığıyla öğrendiği Luthercilik,
İncil'den ve Katolik öğretiden öğrendiklerinin tamamı, dini, siyasal (özellikle kilise
eleştirisi siyasal niteliklidir) ve toplumsal görüşlerini temellendiren düşünce ve
değerlerinin oluşmasında etkili olmuştur. Ayrıca, Menocchio'nun benzersiz
denilebilecek, evrenin oluşumuna ilişkin köken anlatısında da bunların izleri vardır.
Menocchio'ya göre Tanrı ve melekler ve insanlar dâhil olmak üzere tüm varlıklar,
kaostan, -Tanrı'dan önce var olan, Tanrı'nın isteği ve müdahalesi dışında hareket
eden kaostan- doğmuştur. Kaos, bir peynirdir; yaşayan varlıklar işte bu peynirin
içinde ortaya çıkan kurtçuklar gibi ortaya çıkmış, var olmuştur: “Başlangıçta bu
dünya hiçbir şey değildi, sonra denizin suyuyla çırpılıp, dövülüp köpük oldu, bir
peynir gibi kesildi, daha sonra bundan sayısız kurtlar doğdu, bu kurtlar insan oldular,
bunların en güçlüsü ve akıllısı da Tanrıydı”422.
Ginzburg’a göre Menocchio'nun dile getirdiği mitin sıradışılığının altında
“kökenleri

derine

inen

kültürel

bir

tabakanın

kendini

açığa

çıkardığı

görülmektedir423. Burada aslolan, sözlü biçimde aktarılagelen, köylü maddeciliği
olarak ifade edilebilecek bir tür pagan kültürüdür. Bu kültürün Hıristiyanlıkla
karşılaşması, Hıristiyanlığın bu kültürü dönüştürmesi değil, daha çok ona
eklemlenmesi biçiminde gerçekleşmiştir. Yani Menocchio, çeşitli kaynaklardan
edindiği bilgileri, simgeleri ve kavramları önceden var olan belirli bir mit çerçevesi
içinde bir araya getirmiştir. Buna ilişkin en zengin veriler dinlerin zengin simgeciliği
üzerine çalışmalar yapan M. Eliade tarafından verilmiştir. Yaptığı vurgu daha çok
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Hıristiyanlığı merkeze alacak biçimde olsa da, Ginzburg’a benzer bir biçimde Eliade
de Hıristiyanlığın halklar arasındaki yayılışında geçirdiği dönüşüm ve kazandığı
zenginliğe işaret ederken toplumsal olanın bu eklemleyici karmaşık kültürel doğasına
işaret

etmektedir.

Eliade,

Hıristiyanlığın

“eski

Avrupa

dinsel

mirasını

Hıristiyan[laştırdığını]”, “halk Hıristiyanlığının içinde, Yeni Taş Çağı’na ait ayin ve
inançlar[ın] yaşamaya devam et[tiğini]” söylemektedir424.
Menacchio örneği tezin ortaya koyduğu bazı hususların gözlemlenmesine
fırsat vermektedir. Öncelikle Menacchio’nun edindiği bilgilerin çeşitliliği ve bunları
ele a<lırken yaptığı entelektüel katkı, tek yönlü akış imasında bulunmayı imkansız
kılacak kadar açık bir biçimde ortadadır. Menacchio’nun bir bellek aracı olan okula
gitmiş olması, ona birbirinden bağımsız iki kültürel belleği buluşturabilecek iletişim
teknolojisini

(yazı)

ve

imkânını

vermiştir.

İkinci

olarak

tüm

özgün

değerlendirmelerinin, yoğunluğunu pagan kültür ile sıkı ilişki içinde edinmiş
simgeler sistemini kullanarak ve onun içinden gerçekleştirdiği söylenebilir. Burada
içinde yaşadığı topluma (görece yalıtılmış köy toplumu) dışsal ve yabancı bir
kültürel belleğe ait Hıristiyan anlatılar kendi ait olduğu kültürel belleğin sunduğu
çerçeve içinde farklı biçimlerde eklemlenmiştir. Ortaya çıkan anlatı bir mit midir?
Bu soru üçüncü bölümde belirlenen sınırlar dâhilinde olumsuz yanıtlanacaktır.
Menacchio’nun anlatısı kendisi tarafından hakikat olarak görülmekte ve çerçeve
niteliğinde olmakla birlikte, Menacchio’nun köyünde, onun dâhil olduğu kültürel
bellekte bu niteliklere sahip değildir. Bu anlatı, görüldüğü üzere ait olduğu kültürel
bellekteki pagan köken mitinin temel dizgesini korumakla birlikte, başka bir kültürel
belleğe ait yoğun simgeleri (Tanrı, melekler) bu dizgeye eklemlemiş ve buradaki

424

Eliade, a.g.e., 1992, s. 211.

253

pagan unsurlarla denkleştirmiştir. Oysa bu simgelerin ait olduğu kültürel bellekte (ve
dolayısıyla geldiği köyde) bir karşılığı yoktur. Dolayısıyla kültürel bellek içerisinde
yaygınlık özelliği bulunmadığından mit olarak değerlendirilemez. Zira bu entelektüel
faaliyet, kendisini yargılayanların gözünde gerçek bir entelektüel faaliyet olarak
görülmemiştir. Ginzburg’un aktardığı üzere, Menacchio içinde hareket ettiği
çerçeveden ötürü, fikirlerinde yanılmış olduğuna asla ikna olmamıştır. Engizisyon ise
‘yanlış olduğu apaçık’ bu tarihsel kayıt versiyonunu dışlamış, Menacchio’yu idama
mahkûm etmiştir.
Bu örnek bir başka açıdan yeni bir iletişim teknolojisinin, hem kültürel bellek
hem de zihinsel faaliyetler üzerinde yarattığı iki yönlü etkiyi göstermektedir. Bir
yandan Menacchio'nun okul yoluyla tanıştığı yazılı kültür, diğer yandan matbaa,
sözlü gelenek yoluyla aktarılagelen bir mit dağarcığının, yazılı kültürün sunduğu
kavramsal araçlar doğrultusunda yeniden inşa edilmesini sağlamış; bir kültürel
belleğe ait simgelerin ve mitin bir diğerine farklı yollarla eklemlenebilmesini
mümkün kılmıştır. Entelektüel faaliyet için de yeni imkanlar ortaya çıkarmıştır. Hem
Menacchio’nun, hem de holokaust inkârcılarının fikirlerinin gücü, entelektüel
gücünden değil, üzerine inşa edildiği mitik gerçeklikten almaktadır.

5.3. MİTLEŞEN TARİH VE MİTLERİN ÇARPITILMASI
Daha önce, tarihin çarpıtılması anlayışının, bilimsel bilgi ile siyaset arasında
kurduğu ilişki ifade edilmişti. Özetlemek gerekirse, ana akım tarih yazımında,
Tarihten sürekli olarak ayıklanagelen ancak bir türlü varlığına son verilemeyen
mitlerin ortaya çıkma sebebi, onları kullanarak meşruiyetlerini kuran yöneticiler,
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siyasal öznelerdir. Bunlar, “ideolojik”/”siyasal” amaçlarla tarihi çarpıtmakta, halkı
bu masallara inandırmaktadır. Önceki bölümde ‘çarpıtma’nın yanlış bilgi anlamına
gelmeyeceği belirtilmişti. Yine mit ile tarih disiplini arasındaki ilişkinin incelenmesi
ile mitlerin siyasal işlevi “anlam borcu” olarak ifade edilmişti. Ancak bu, siyasal
aktörlerin mitler ile ilişkisini ve “çarpıtma” olarak ifade edilmiş olan faaliyetin
kültürel bellekteki kalıcılığını açıklayamamaktadır.
Bu varsayım ilkel toplumlar söz konusu olduğunda, kökenini, Durkheim ve
Comte gibi düşünürlerin yapıtlarının belirli bir yorumundan almaktadır. Bu
düşünürler, mitleri ilkel toplumların durağan ve istikrarlı yapısında etkili, siyasal
açıdan ise toplumda ilerlemeyi engelleyen bir ideolojinin parçası olarak
görmektedirler. İlkellerde mitler, siyasal mücadele imkânını ortadan kaldırmakta,
toplumsal değişimi durdurmakta ya da yavaşlatmaktadır. Bu bağlamda mitler,
toplumsal değişim bakımından olduğu kadar, siyasal mücadeleye etkisi bakımından
da tarihin zıttı kabul edilmiştir. Bu yorum bazı antropologları da etkilemiş ve belirsiz
bir tutuma yol açmıştır. Malinowski mitlerin “tarihsel olayların ortaya çıkardığı kimi
çelişkileri gizlemeye yara[dığını]” ileri sürmüş iken, “alt kabilelerin yayılma açısı
altında göz önüne alınan mitler” için hemen sonra şu cümleyi eklemiştir: “Bu
bağdaşmazlıkların örtünmesine yardım eden –neyse, gizlenmesine demeyelimolaylar, çoğu zaman aldatıcı niteliktedir”425.
Mitlerin siyasal işlevinin tek yönlü bir bilgi çarpıtması olmadığı ve siyasal
mücadele imkânını ortadan kaldırmayacağı bir örnekle gösterilebilir. Bu örnek,
Marshall Sahlins’in Kaptan Cook’un ölümü üzerinden Hawaii Adaları yerlilerinin
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mitoslarını incelediği “Tarih Adaları”426 adlı çalışmada yer alan, Kaptan Cook’un
ilkel/”tarihsiz” bir halk olan Hawaii halkı ile karşılaşmasına ilişkin olaylar dizisidir.
Burada Kaptan Cook ve tayfasının adaya gelmesiyle cereyan eden olayların Hawaii
yerlilerinin mitosları ile çerçevelenmiş kültürel dünyalarında nasıl yer bulduğu ele
alınmıştır.
Polinezya'da Hawaii Adalarına 1779 yılında “Resolution” ve “Discovery”
adlı gemilerle gelen İngiliz kaşif Kaptan Cook ve mürettebatı, yerli halk ve Hawaii
kralı tarafından bir tanrı muamelesi görerek karşılanmıştır. Halkın tezahüratlarından
anlaşıldığı üzere, bu tanrı, Hawaiililerin doğanın ve insanın yeniden üreticisi olan,
ürün ve büyümeyle ilişkilendirilen Lono'dur. İlgili mitin ifade edildiği Kumulipo
türküsüne göre Lono her yıl kış yağmurlarıyla Hawaii'ye dönmektedir. Mite göre
Lono (Yeni Zellanda’da Rongo), ilk patatesi, karısı Pani’yi (tarla) döllemek için
getirir. Ancak ekin biçme zamanı geldiğinde insanların atası olan tanrı Tu, tatlı
patatesin atası olan Lono’yu öldürerek tatlı patatesi insanların kullanımına sunmuş
olur. Bu mit, her yıl ayrıntılı ritüellerle canlandırılır. Bir başka mit ise, kardeş olan
tanrı ile insanın, ablaları olan ve yaratıcı/doğurgan güce sahip La'ila'yı elde etme
savaşını konu edinmektedir. Bu savaş ve sonunda tanrının yenilmesi, “yaşam veren
güçlerin tanrısal olduğu bir dünyada insan yaşamının olanaklılığının koşulu olarak
sunulmuştur”427. Tanrının mağlup edilmesiyle uzun geceler döneminden uzun günler
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Bkz. Marshall Sahlins, Tarih Adaları, Çev. C. Hakan Arslan, Ankara, Dost
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dönemine geçilmiştir. Her iki mit de mevsimsel geçiş ile yeni yılı anlatmakta ve
birbiriyle örtüşmektedir428.
Sahlins burada, modern insanın tarihe ilişkin algısının zorunlu olarak evrensel
olması gerekliliği yönündeki önermeyi reddetmektedir. Aksine, Hawaii toplumunda
görülen çok farklı tarih ve zaman algısının varlığı, tarihi biricik olayların toplamı
olarak gören anlayışın bizatihi kendisinin tarihsel bir mefhum olduğunu
göstermektedir. Cook ve mürettebatı yazılı bir kültüre ve tarih bilincine sahiptir.
Birbirinden farklı iki kültürün karşılaşmakta, bu karşılaşmanın kendisi iki farklı tarih
algısı tarafından anlamlandırılmaktadır. Örnekte, sömürgeci yönetimler ile ilkel
toplumların karşılaşmasında kültürel belleğin kurumsal ve törensel yapısının devreye
girdiği görülmektedir. Kaptan Cook ve mürettebatı farklı bir kültürel belleğe ait
kökensel anlatı çerçevesinde, o kültürel belleği koruyan ve yaşatan törensellik içine
dâhil edilmektedir. Törenin bir parçası olma sürecinde Cook, yaşanılanları
anlamlandırırken ilkeller hakkındaki gündelik bilgileri, ait olduğu toplumun
‘vahşilere’ ilişkin geçmiş anlatıları, bu anlatıların kendilerine yüklediği uygarlık
misyonu ve benzerinin oluşturduğu bir çerçeve içerisinde anlamlandırmaya
çalışmıştır. Karşısında tamamen farklı bir kültür, bir toplum ve buna ait bellek
araçları (burada ön plana çıkan ritüellerdir) vardır. Ritüeller, kültürel belleğin
varlığının garantisi olarak, bünyesinde olayı (Cook'un gelişi ve ölümü)
‘anlamlandırmış’ ve kapsamıştır. Cook, “Mitik gerçeğin tarihsel eğretilemesi”429
olarak kurban edilmiştir. Cook’un ölümü, Hawaiililer açısından her yıl tekrar eden ve
dünyanın üretken varlığını garanti eden bir tanrının, Lono’nun ölümüdür. “Cook,
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Hawaii halkı için, bir olay olmadan önce bir mitti, çünkü mit, onun ortaya çıkışını
yorumlamayı sağlayan bir çerçeveydi ancak”430.
Ancak bu yine de gerçek anlamda bir yineleme değildir. Cook’un gelişinin ve
ölümünün algılaman biçimini şekillendiren mitos, Cook’un gelişiyle anlam
değişikliğine uğramıştır. Aynı zamanda, mitosun ve bu mitos temelinde şekillenen
kültürel normların içerdiği anlam da adaya ziyaretlerin hızlanmasıyla değişikliğe
uğrayacaktır. Hawaiililer ile İngilizler arasında 18. yüzyılda kurulan ilişkiler 19.
yüzyılın ortalarına değin Hawaii toplumunun toplumsal yapısında değişimlere neden
olmuştur. Bu değişimler, değiş tokuşa dayalı ticari ilişkilerin yarattığı etkiler eliyle
toplumsal kategorilerin ve statülerin aşınması biçiminde ortaya çıkmıştır. Hawaiililer
içinde kral ve çevresi ile halk, erkekler ile kadınlar arasında bulunan eşitsiz durum,
ve tarafların bu durumu değiştirme ya da koruma yönündeki hamleleri, mevcut
kültürel siyasal kavramlara, uygulamalara ve kurumlara yeni anlamlar yüklenmesi
olarak kendini göstermekteydi.

“Reisler (…) tabuları Avrupa ticaretinin düzene

konmasında kullanmaya başlamış”, tabuların çeşitli sebeplerle kadınlar kadar
erkeklerce de çiğnenmeye başlaması ise “kadınlar karşısında erkeklerin taşıdıkları
kutsal konumu yerle bir et[mişti]”431. Hawaiililer, toplumun maddi yapısında
meydana gelen gelişmeleri olduğu kadar, siyasal mücadeleyi de aynı Hawaii
kültürünün kavramsal olanakları içinde ve aynı ortak geçmiş bilgisine (mitosa)
dayanarak yürütmektedirler. Dış dünyada meydana gelen olaylar karşısında çeşitli
siyasal

pozisyonlar

alan

insanların,

siyasal

düşüncelerini

ve

eylemlerini

çerçevelendiren geçmişe ilişkin temel anlatının/çerçevenin pasif bir biçimde dışsal
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olarak belirlenmediği görülmektedir. Sonuçta söz konusu mitlerin işlevinin Hawaii
toplumundaki etkisinin tamamen yönetici sınıfın tahakkümünü sağlamaktan ibaret
olmadığı söylenebilir. Mitlerin çerçeve niteliği yalnız yönetilenler için değil, yöneten
sınıf için de geçerlidir. Her ikisi de ritüel bağlaşıklığa tabi olarak aynı kültürel bellek
içinden siyasal gelişmeleri anlamlandırmaktadır. Ancak hangi siyasal hamlelerin bu
çerçeveye eklemleneceği açısından yönetenler ile yönetilenler arasında fark doğduğu
görülmektedir. "Toplumsal biçimler gibi, simgesel biçimler de çoklu amaçlara
hizmet edebilir"432.
Levi-Strauss ve Edmund Leach’in üzerinde durduğu mit versiyonları, bu
siyasal

mücadele

imkânının

varlığını

göstermektedir.

Kültürel

bellekte

anlamlandırma işlevine sahip mitlerin modern toplumlarda da çok sayıda
versiyonunun

olması,

siyasal

aktörlerin

bu

mitlerle

siyasal

eylemlerini

anlamlandırma ve olayları yorumlamalarının sonucu olarak kabul edilebilir.
Bu yorumlama ‘mitlerin çarpıtılması’ olarak ifade edilebilir. Ancak bu
‘çarpıtma’ bir mitin üretilmesi olarak değil, var olan bir mitin siyasal olaylar ve
eylemler için model olarak kullanılmasının sonucunda meydana gelen kayma/sapma
olarak anlaşılmalıdır. Mitin sunduğu istikrarlı yoğun simgeler ve mitin ilişkide
olduğu simgeler sistemi, siyasal aktörlerin içine doğdukları anlam evrenini
sınırlamaktadır. Dolayısıyla siyasal aktörlerin mitleri çarpıtmaya sebep olan
yorumlama/anlamlandırma eylemleri; (1) aktörlerin içinde hareket ettikleri toplumsal
yapılar tarafından, (2) hem aktör hem de yapıların içinde hareket ettikleri kültür
(simgeler sistemi) tarafından kısıtlanmaktadır.

432

Geertz, a.g.e., 2011, s. 138.

259

Çanakkale Örneği
Siyasal güçlerin siyasal eylemler yoluyla mitleri etkileme güçleri ve
sınırlılıkları, kısaca mitlerin çarpıtılması, Çanakkale Savaşı – Gelibolu merkezli
anlatılar üzerinde gösterilebilir.

E. Zeynep Güler'in, Gelibolu yarımadasını,

Çanakkale Savaşları ile ilgili anlatılar ile birlikte, bir 'ulusal hafıza mekanı'433 olarak
ele aldığı çalışması434, tezin önerdiği yaklaşımın uygulanabileceği uygun bir örnektir.
Güler, hafıza mekanı kavramı üzerinden okuduğu Gelibolu Yarımadası
etrafında şekillenen Çanakkale Savaşı anlatısı/anlatılarından bazen efsane (s.309),
bazen söylence/mit ya da öykü olarak söz etmekte, ve bunlar arasında keskin
sınırlar/farklar ön gördüğüne dair bir kullanım/açıklama yapmamaktadır. Ancak
özünde, Güler'e göre bu anlatılar "kurucu" anlatılardır ve Çanakkale Savaşı, Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucu mitlerindendir: "Günümüzde kendini siyasal merkezle
bağlantılandıran, ulusun kurucu öğesi olarak gören her kesim ulusun kurucu
mücadelesinde, savunmasında 'biz de vardık', 'biz de oradaydık' demektedir"435 . Bu
kurucu anlatı, 'hafıza mekanı' olarak Gelibolu Yarımadası, Milli Park, Savaş Anıtları
ve Şehitlikler ile bunlar etrafında oluşturulmuş yazında ifadesini bulmaktadır. Mekan
bu açıdan kişisel ve kollektif belleğin oluşumunda önemli yer oynamakta, sosyal
olarak üretilmekte ve ima ettiği olay ve etkinliklerden ayrı düşünülememektedir. Bu
433

Pierre Nora'nın 'hafıza mekanı' ('lieu de memoire) kavramı için bkz. Pierre Nora,
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anlatı/anlatılar, bizi bir arada tutmakta, halkın paylaşılan gelenek, umut ve anılarını
oluşturmakta, onlara bir kimlik ve geçmiş inşa etmektedir. Güler'e göre, hafıza
mekanı olarak Gelibolu Yarımadasının Çanakkale Savaşı anlatıları üzerinde yarattığı
en önemli etki, bu anlatıyı kendi tarihsel ve sosyal bağlamından koparması, onu
"anıtsallaştırma[sıdır]"436. Özellikle günümüzde medyanın ve ticarileşmenin de
etkisiyle bu anlatılar ve "hafıza mekanlarının popüler kullanımı", tarihsel olayları bir
tür "unutma biçimi" halini almakta, tarihin içeriğinin silikleşmesine, şeyleşmesine
hizmet etmektedir.
Güler, tezde elitler/entellektüel faaliyet/devlet ile halk arasında kurulan ikiliğe
benzer bir ayrıma gitmektedir. "Bir 'milli fikir' adına bir grup sözcünün sahneye
çıkması önemlidir, ama kitleler nezdinde bu fikrin sahiplenilmesi ve 'uğrunda
ölünecek' bir ülküye dönüşmesi için başka aracılara, ek siyasal/ideolojik motiflere ve
nesnel gerekçelere ihtiyaç vardır"437. Güler, burada halk ile devlet ve/veya
entelektüeller arasında ayrıma gitmekte ve Gelibolu ile ilgili ulusal hafızanın
entelektüel çevrelerdeki milliyetçi düşünce ile şekillenmesi ile halk tarafından kabul
edilmesini ayrı süreçler olarak görmektedir. Bu bağlamda hafıza mekanları ve bu
anlatıların gücünü milliyetçilik ideolojisi ile ilişkilendiren Güler, milliyetçiliğin her
dönemin özgün koşullarına uyum sağlayarak hafıza mekanlarını da farklı
konumlanışlarına uygun biçimde yeniden inşa etme yeteneğinin olduğunu ifade
etmektedir.
Güler, Hobsbawm'ın 'icad edilmiş geleneklerin tarihini' konu edinen
çalışmasına benzer bir biçimde, Gelibolu Yarımadası'nın ulusal hafıza mekanı olarak
436
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inşasının tarihini ele almaktadır. Ana hatlarıyla özetlemek gerekirse, Hisarlık tepesine
1954-58 tarihleri arasında Çanakkale Şehitleri Anıtı İnşa edilmiş, anıtın alt kısmına
Savaş Anıları Müzesi açılmış, yanına Mehmetçik anıtı ve sembolik Türk Şehitliği
eklenmiştir. 1980'lerde yarımadaya bir helikopter pisti yapılmış, tarifeli feribot
seferleri başlatılmış ve Gökçeada'ya da bir askeri havaalanı yapılmıştır. 1992'ye
gelindiğinde yarımadada Türklere ait anıt /anıtsal şehitlik ve şehitlik sayısı 30'a
çıkmıştır. Ulusal hafızanın oluşma süreci, kısıtlı bir kesim içinde çok erken tarihlerde
(1915'de) kamuoyu oluşturma faaliyetleri ile başlamış, bölgeye edebi heyetler
tarafından yapılan ziyaretler ile dönemin entelektüellerinin Çanakkale Savaşı'nı
ulusal kimlik inşasının bir parçası olarak işlemelerinin yolu açılmıştır. Çanakkale
zaferinin yıldönümü için hazırlanan dergi (Yeni Mecmua) ve kitaplardaki (Çanakkale
İzleri) anlatımlar, röportajlar ile "edebi bir dile ve üsluba sahip biçimde oluşturulan
mitler, öyküler ve toplanmış anı parçaları" bir araya getirilmiştir438. Savaşın ardından
aydınlar, (örneğin Ömer Seyfeddin, Mehmet Akif Ersoy, Ziya Gökalp) konuya ilişkin
edebi eserler üretmiştir. Gelibolu'daki anıtların, orada düzenlenen ritüellerin ve
oluşturulan yazının, Türkiye'nin siyasal koşullarına bağlı olarak dönem dönem
farklılaştığını göstermektedir. Örneğin 1960'larda sol söylemin kullandığı Çanakkale
Savaşları,

1980'den

sonra

Türk

İslam

sentezine

uygun

olarak

yeniden

şekillendirilmiş, rutin anma etkinlikleri düzenlenmiştir. 1990'larda hem bölgenin
ticarileşmesi hızlanmış, hem de savaş anlatılarına sivil değerlerle yaklaşılmaya
başlanmıştır. 24 Mart Anzak çıkartması bu dönemde Anzak günü olarak anılmaya
başlanmış ve popülerleşmesi hız kazanmıştır. Turistik ziyaretler ve tüketime dönük
turizm etkinlikleri artmıştır. Çanakkale 2000'den sonra ise, daha çok 'şehitliği' ve
kahramanlıklardaki 'iman gücünü' vurgulayan bir nitelik kazanmıştır. Özellikle edebi
438
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eserlerin ve turizm broşürlerinin sayısında büyük artış yaşanmıştır. Çanakkale
Savaşını konu edinen manga türü çizgi romanlar bu dönemde üretilmiştir. Dönemin
hükümetleri, bölgedeki turistik ve ticari faaliyetlere önem vermiştir. Nesneleşmeye
bağlı olarak “hediyelik eşyalar, padişah tuğralı plaketler, biraz önce müzede
gördüklerimizin benzeri objeler, mermi kolyeler, üzerinde Seyit Onbaşı bulunan Çin
malı buzdolabı süsleri ya da havada çarpışmış mermi anahtarlıklar” satılmaktadır439.
2004'te ay-yıldız şeklinde dizilmiş 81 mezar taşından oluşan sembolik şehitlik ile
2005'te Osmanlı İmparatorluğunun il ve ana eyaletlerini temsil eden bir mezarlık inşa
edilmiştir. Güler'in ifadesiyle "[t]üm milli park bir inşaat alanı haline dönüşmüş
durumda"440. Ayrıca

başka

şehirlerde

de

simgesel

Çanakkale

şehitlikleri

kurulmaktadır. Güler, hangi siyasal hareket olursa olsun bir şekilde ulusal hafıza
mekanına eklemlendiğini, siyasal söylemine bunu dahil ettiğini vurgulamaktadır.
Çanakkale Savaşı anlatılarının mit olarak değerlendirilebilmesini sağlayan,
anlamlandırma işlevinin varlığında kendisini açıkça göstermektedir. Çanakkale,
başından itibaren 'olmasaydı, olmazdık' diye özlü bir şekilde ifade edebileceğimiz
'olay'ın, mitin bir parçasıdır441. Ancak, etkili olduğu kültürel bellek, ilk başta kısıtlı
bir aydın-entelektüel çevre iken, bir yandan sembolik evren içinde bağlantılandığı
alanın genişlemesi, diğer yandan bellek araçları yoluyla toplum içindeki etki alanını
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arttırması, kültürel simgeler sisteminde kalıcı bir yer edinmesini sağlamıştır. Bu
sayede, ilk ortaya çıktığı zamandan farklı olarak, daha geniş bir kültürel bellekte
(belki uzunca bir süre ulusal bellek diye tabir edilen, kültürel belleğin en geniş
halkasında) bellek araçlarıyla varlığını koruyan mitin bir parçası olmuştur. Gözden
kaçırılmaması gereken şey, Çanakkale Savaşı anlatı(lar)ının mitleşme sürecinin bir
boşluğu doldurarak değil, kendine yer açarak gerçekleşmesidir. Bu anlatı başından
itibaren, anlam borcu işlevine sahip anlatılara eklemlenerek ve onların sembolik
dünyalarına katılarak varlık kazanmıştır. Birtakım efsaneler, öyküler, tarihsel olaylar
derlemesinden, varlığı inkar edilemez bir kurucu mit statüsüne geçmesi için bellek
araçları eliyle yaygınlaşması gerekmiştir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, bu
araçların ve anlatının içinde geliştiği simgeler dizgesinin halihazırda işliyor oluşudur.
Bu bakımdan, kültürel bellekteki siyasal güçlerin bellek araçları üzerindeki
etkinliğinin ve Çanakkale anlatısını mitleştirmedeki iradelerinin kısıtlı olduğu
söylenebilir. Anlatının bir mit olarak içine yerleşeceği kültürel bellek, sonuçta
toplumdaki 'kültür' denilen geniş simgeler sisteminin parçasıdır. Anlatının bellek
araçlarıyla yaygınlaştırılma sürecinde, var olan simgeler ile işbirliğine gitmesi,
onların anlamını paylaşması, onlara eklemlenebilmesi, kısacası, halkın tamamı ya da
bir kesimindeki kültürel belleği var eden süregelmiş mekanizmada yer edinebilmesi
gerekmektedir.
Çanakkale anlatısının mit olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği
sorusu da iki değişkenin durumuna bağlı olarak yanıtlanabilir. Mit olduğunu iddia
ettiğimiz anlatının, kısa vadede kültürel bellekte anlamlandırma işlevini yerine
getirip getirmediğini bilmek gereklidir. 'Çanakkale Savaşı yaşanmasaydı, biz var
olmazdık/biz olmazdık' olarak ifade edilebilecek 'gerçeğin' etkili olduğu kültürel
bellekte, Çanakkale Savaşı anlatısı bir mittir. Mit olabilmenin sınırı ise, bu 'gerçeği'
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inkar noktasıdır. Uzun süre boyunca Çanakkale Savaşı'nın bu statüde kabul
edilebilmesini sağlayan şey, Güler'in de ifade ettiği gibi, bir yandan Osmanlı
Devletinin çöküşü sürecinde, ulusal bir aradalığı güçlendirebilecek, mevcut
kahramanlık anlatılarına ve mitlere eklemlenebilecek güçte olması, hem de ulusal
kurtuluş savaşı ve kurucu ata mitlerine eklemlenebilme yeteneği olmuştur.
Dolayısıyla ulusal hafızanın şekillendiği, kültürel bellek(ler)de dramatik değişiklerin
olduğu bir dönemde, geçişliliği sağlayabilmiştir. Öte yandan kurtuluş savaşı
anlatısının önemli bir parçasıdır; "[b]urada ölenler Osmanlı İmparatorluğu için değil,
'ufukta görünen cumhuriyet' için feda olmuşlardır"442. Çanakkale Türk "ulusunu
korumak için son kale"dir443. Ancak bu anlatının anlam borcu işlevinin yaygın olarak
reddedilebildiği bir kültürel bellekte, bu anlatı mit olarak nitelendirilemez. Bu
bakımdan, Türkiye'de Çanakkale Savaşı anlatısının hem İslam birliğine işaret eden
Osmanlı dönemine ait bir anlatı olması, hem de laik cumhuriyetin kurucucusunun
'tarih sahnesine çıktığı' savaş olması nedeniyle günümüzde hem 'laik kesim' olarak
tabir edilenlerin içinde olduğu kültürel bellek(ler)de hem de 'muhafazakarların'
oluşturduğu kültürel bellek(ler)de kurucu nitelikte bulunduğu ve belki de hala 'ulusal'
nitelikli bir kurucu anlatı olma özelliğini bir ölçüde koruduğu söylenebilir. Güler'in
de üzerinde durduğu gibi, özellikle son dönemlerde sayısı artan ucuz turizm
rehberleri ve diğer yayınlarda din inanç ve tanrı payının yüksek olması (örneğin bir
gezi rehberinde "Çanakkale'de Sahabe Şuuru" ve "Peygamber de Oradaydı" gibi
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A.g.e. s. 313'den Etienne Copeaux, Türk Tarih Tezinden Türk İslam Sentezine,
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1998, s. 258.
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bölümlerin yer alması444) bunun bir yansımasıdır. Ticari faaliyetin ortaya çıkan
ranttaki payını büyütmek için böyle bir strateji izlemesi, muhatap kitleye ait kültürel
bellekte var olan simgesel örüntünün dolaşımını dikkate almasını gerektirmektedir.
Ancak öte yandan bu faaliyetlerin bu sembolik örüntüyü güçlendirdiği ve beslediği
de unutulmamalıdır.
İkinci olarak, uzun vadede bu anlatının, ritüeller, okullar, toplantılar, ve
benzeri bellek araçları eliyle yeniden üretiliyor olması gerekmektedir. Bunun 'artık'
yapılmadığı bir kültürel bellekte, simgeler sisteminde ya da kültür içinde varlığını
sürdürmeye devam eden bir anlatının, 'kayan boşluk' sınırında, 80-100 yıl içerisinde
yok olacağı rahatlıkla ileri sürülebilir.
İktidar mücadelesi içerisinde farklı kesimler tarafından yürütülen ve
Çanakkale Savaşını konu edinen tartışmalara bakıldığında, tarihin mitlerden
arındırıldığı söylenemez. Yapılan şey, var olan bir mitin etkili olduğu kültürel
bellekler üzerinde yürütülen bir mücadeledir. Tartışılan, anlamlandırma işlevine sahip
bir anlatı olan Çanakkale Savaşının hangi mitin parçası olduğudur. Bu, farklı kültürel
bellekler

içerisinde

farklı

anlamlandırıcı

işlevler

üstlenmesinin

sonucudur.

Tartışmalar iki eksende yürümektedir. İlki, savaşa kimlerin katıldığı, kimlerin birlikte
mücadele ettiğidir. Ailesi katledilen Ermeni kökenli Sarkis Torosyan adlı bir Osmanlı
subayının "From Gallipoli to Palestine" adlı anı kitabını Türkçe'ye çeviren tarihçi
Ayhan Aktar ile tarihçi Halil Berktay arasında, söz konusu anıların ve anlatılan
kahramanlıkların gerçek olup olmadığı ve Torosyan'ın gerçekten Çanakkale'de
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A.g.e. s.332'den Talha Uğurluel, Çanakkale Savaşları ve Gezi Rehberi, 8. baskı,
2006.
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bulunup bulunmadığı üzerinden bir tartışma yaşanmıştır445. Türksolu adlı derginin
"Kürtler Çanakkale'ye katıldı mı?" başlıklı yayınında da görüleceği üzere reformist
ve/veya ayrılıkçı Kürt siyasal hareket(ler)ine karşı milliyetçi/ırkçı sağ hareketlerin
şimdiye dek anlatılagelmiş bazı mitleri ifşa etme çabası da Çanakkale üzerinden
yürütülen mücadelelere örnek gösterilebilir. Holocaust inkarcılarına benzer bir
biçimde, bu yazıda, Kürtlerin Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarına hiç katılmamış
olduklarını çeşitli haritalarla savunulmakta, bir arada yaşamanın ve 'kardeşliğin'

445

Bu tartışmayla ilgili olarak aşağıda bazıları verilen Halil Berktay'ın Taraf
gazetesindeki yazıları ile Ayhan Aktar'ın

aynı gazetede yayımlanan cevap

niteliğindeki yazılarına bakılmalıdır:
Aktar, Ayhan (2012), "Hem dersini bilmiyor, hem de geveze herkesten," Taraf,
28 Kasım 2012.
Aktar, Ayhan (2012), "Tarih yazımında askeri vesayet meselesi," Taraf, 29
Kasım 2012.
Aktar, Ayhan (2012), "Mazi içimde bir yaradır," Taraf, 30 Kasım 2012.
Berktay, Halil (2012), "İki buçuk yıl sonra tekrar, Torosyan’ın masalları,"
Taraf, 24 Ekim 2012.
Berktay, Halil (2012), "Çanakkale’de ne oldu, ne olmadı," Taraf, 27 Ekim 2012.
Berktay, Halil (2012), "‘Masa başı’ tarihçileri ve tarihçiliği hiç bilmeyenler,"
Taraf, 31 Ekim 2012.
Berktay, Halil (2012), " Ne yapsın, inanmış bir kere," Taraf, 3 Kasım 2012.
Berktay, Halil (2012), "Tartışmanın dar çerçevesi," Taraf, 5 Aralık 2012.
Berktay, Halil (2012), "Tartışmanın geniş çerçevesi," Taraf, 6 Aralık 2012.
Berktay, Halil (2012), "Bir metnin 'iç kritiği' ne demektir," Taraf, 8 Aralık 2012.
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temelleri

sorgulanmaktadır446.

Diğer

taraftan,

laiklik

ekseninde

yaşanan

kutuplaşmalarda, ulusal kimliğin müslüman/Osmanlı kökenlerine yapılan vurgunun
artmasıyla, Çanakkale Savaşı'nın genel olarak 'bizi biz yapan' olaylar örgüsü ve özel
olarak Kurtuluş Savaşı anlatıları içindeki ağırlığı artmakta, bu kapsamda tartışmalar
yürütülmektedir. Özellikle son iki örnekte sorgulanan Çanakkale savaşının bizi biz
yapan olayın parçası olması değildir. Bu yürütülen tartışmalar, Çanakkale Savaşının
mitik niteliğini kabul ederken, anlatı üzerinden "biz"in kendisini sorgulamaktadır. Bu
örnekler, milliyetçi ve İslamcı siyasal ideolojilerin Çanakkale mitini, kültürel
bellekte alan tutma stratejileri kapsamında çarpıtması ve tahrifatı olarak
değerlendirilmelidir.

5.4. MİT VE İDEOLOJİ İLİŞKİSİ
Tarihin çarpıtılması yaklaşımı, milliyetçilik, din ve ideoloji bağlamında da
kendini göstermektedir. Buna göre tarih çarpıtılarak meşruiyet sağlayıcı, siyasal
davayı haklılaştırıcı bir işlev kazanmaktadır. Thomas Hylland Eriksen, “Etnisite ve
Milliyetçilik” adlı kitabında, milliyetçilik ve etnik hareketlerin bir geçmiş yaratması
ve bu geçmiş üzerinden meşruiyet üretmesi fikri üzerinde durmaktadır. “Geçmiş ile
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W/Turksolu, "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'na Kürtler Katıldı mı?,"
http://www.turksolu.org/sehit/1.htm,(01/08/2012). Güler ise bu tartışmaya ilişkin
olarak Ahmet Kaya'nın Türklerin ve Kürtlerin Çanakkale'de vatan için birlikte
kan döktükleri temasını işleyen müzikli şiirini örnek vermektedir. Bkz. a.g.e.,
s.337'den
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bağların korunması”, hem siyasal meşrulaştırma, hem de “etnik kimliğin cazip
kılınmasında” önemlidir447. Aynı vurgu Balandier'de de görülmektedir. “Nitekim
mitler, ideolojinin bir parçasıdır; B. Malinowski’nin ifadesiyle mit, ‘toplumun var
olan şeklini, iktidar, imtiyaz ve mülkiyet paylaşım sistemini’ garantileyen bir ‘temel
sosyal yasa’dır. Mit, geleneğin muhafızlarının ve siyasal aygıtı işletenlerin
kullanmasını bildikleri bir meşrulaştırma işlevine sahiptir.”448. Bu cümlelerde mitler,
ideolojilere tabi, ideolojik programlar dâhilinde şekillenmiş anlatılar olarak
değerlendirilmektedir.
Mitler "dünya görüşü" anlamına yakın olan ideolojinin bir parçasıdır. Dünya
görüşü ve geniş anlamda ideoloji, kültüre yakın anlamda kullanılmaktadır.
Dolayısıyla simgeler sistemi olarak kavradığımız kültüre yakın bir anlamda
kullanılan ideoloji, mitleri de kapsamına alır.
İdeolojiyi doğru/gerçek bilgiye eşitleyen ya da hakikat ile çarpıtılmış bilgi
arasındaki ayrım üzerine inşa edilen her tür epistemolojik ideoloji tanımı, Tylorcu
bakışı yeniden üretir ve mit - ideoloji ilişkisi üzerine söylenebilecek şeyleri bu
bağlamda kısıtlar. Mitler genel olarak şeylerin işleyişiyle uyumlu söylemlerdir. Bu
işleyiş ile bilgi arasındaki yansıma ya da tekabüliyet ilişkisinden söz edildiğinde,
mitik düşüncenin de bu anlamda 'doğru' olduğu söylenebilir. Bu bakımdan bilginin
çarpıtılması durumu, çıkara veya sınıf hakimiyetine ilişkin olduğu durumlarda, mitik
düşünce ile doğrudan ilişkili ya da mitik bilginin doğasından kaynaklı değildir.
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Epistemoloji ile ilişkili olarak, bilimsel bilgi üretimi ile kültürel bellekteki
yeniden üretim arasında tezde belirtilen fark mitlerin ideoloji ile ilişkisi bakımından
da mevcuttur. Althusserci anlamda ideolojinin kapalı ve bilimsel bilginin açık uçlu
olduğu düşünüldüğünde, mitlerin bu anlamdaki ideoloji ile ortak yönler taşıdığı
söylenebilir. Althusserci anlamda ideoloji gibi, mitler de özneyi kurucu niteliktedir.
Mit üzerine yapılan araştırmaların önemli bir bölümü kavramın izini ilkel
toplumlarda sürmüştür. Oysa günümüzde siyasal düzenin haklılaştırılması genel
olarak ideoloji kavramı çerçevesinde tartışılmaktadır. Clastres’nin de belirttiği gibi,
Marksist anlamda ideoloji, sınıf çatışmalarının ve sömürünün gizlenmesi amacına
dönüktür. Bu açıdan ideolojiden söz edilebilmesi için en azından 16-17. yüzyılı
beklemek gerekecektir. Oysa siyaset, ilkel ve devletsiz toplumlarda da vardır.
Gauchet’ci anlamda iktidar bölünmemiş toplumlarda tüm toplumdadır veya diğer bir
deyişle tüm toplum atalar tarafından iktidardan yoksun kılınmıştır. Siyasal düzen,
dinsel, sosyal, vs. alanlarla iç içe var olmaktadır. İlkel toplumlarda siyasal düzenin
devamı ve kültürel bellek yoluyla aktarımının açıklanmasında ideoloji kavramı
kullanılmaya uygun değildir. Çünkü ideoloji, ilkel, sınıfsal açıdan ayrışmamış,
devletsiz ve benzeri modern öncesi toplumlara uygulanabilecek bir kavram
değildir449.
Bu bilgilerden hareketle, kültürel bellek temel alınarak önerilen anlamıyla
mitin, ideolojinin 2.4. bölümde yer verilen belli başlı anlamlarıyla nasıl bir ilişkisi
olduğu incelenebilir.
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Clastres, a.g.e. 1992, s. 164.
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Dünya görüşü kavramı tezde kullanıldığı anlamda kültür ile yakın ilişki
içindedir. İdeoloji, geniş ve pozitif anlamıyla, bir sınıfın dünya görüşünü ifade etmek
için kullanıldığında, mitler bu ideolojinin bileşenlerinden biri olarak düşünülebilir.
Geçmişi anlamlandıran ve siyasal var oluşu temel düzeyde ortaya koyan mit, bu
anlamdaki ideolojinin üzerinde durduğu anlam borcu ilişkisini kurar. Sınıflar, üretim
ilişkileri bağlamında tanımlanır, ancak bir sınıfın sınıf bilinci kazanması ya da bir
özne haline gelmesi, kendi varlığının farkına varması veya benzeri bir sürece
gereksinim duyar. Dünya görüşü olarak ideolojinin böyle bir işlevi görebilmesi için
denilebilir ki; her şeyden önce sınıfı bir özne olarak kuran kurucu bir geçmiş anlatısı
içermelidir. İşte mitlerin dünya görüşü anlamındaki ideolojilerin bir bileşeni olması
durumunda, sınıfın yalnızca üretim ilişkileri bağlamında varlığı müspet bir birim
olmaktan çıkarak özne haline gelmesi, mümkün olur. Bu aynı zamanda, sınıfın
kültürel bellek sahibi haline geldiği bir duruma tekabül edecektir. Dünya görüşünün
işaret ettiği kültür, tıpkı bir sınıfın sahip olduğu kültürel bellek gibi ulusal ölçeği aşan
bir nitelikte olacaktır. Burada gözden kaçırılmaması gereken kısım, kültürün bir dil
birliği üzerinden değil, bir simgeler sistemi olarak tanımlandığıdır. Bu koşullarda
ortaya, ulusal ölçeği aşan bir kültürel bellek ile birlikte dil sistemini simgeler sistemi
lehine aşarak genişleyen bir kültür gibi özel bir durum çıkacaktır: örneğin bir işçi
sınıfı kültürü. Pratikteyse sınıflar, enternasyonalizm ideolojisinin en güçlü olduğu
durumlarda dahi milli nitelikteki öğeleri içeren, milli ölçekli alt kültürel belleklerden
oluşur. Verili ideoloji tanımında, Marksizmin işçi sınıfının ideolojisi kabul
edilebilmesi, sınıf savaşımları tarihini bir mit olarak kurabilecek bellek araçlarının
varlığına bağlıdır. Ancak bu koşullarda bir özne olarak ya da Lenin'in kullandığı
anlamda işçi sınıfından söz edilebilir. Öyleyse burada mitler, sınıfların kültürel
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bellek

sahibi birimler haline gelmesiyle ortaya çıkan ve sınıf ideolojisinin

özneleştirici motoru niteliğindeki anlatılar olarak ideolojilerin birer bileşenidir.
İdeoloji, yalnızca yönetici/egemen sınıflarla ilişkili bir anlamda kullanılabilir.
Bu durumda ideoloji, egemenliği sürdürmeye yarayan fikirlerdir. Burada öncelikle
bu fikirlerin egemen sınıf tarafından benimsenip benimsenmediği, ideolojinin iktidarı
sürdürmek için bilinçli olarak kullanılıp kullanılmadığı konusu ele alınmalıdır.
Örneğin bir yönetici, egemenliğin tanrıdan aldığına gerçekten inanabilir, bu hakikat
niteliğinde olabilir. Ancak bu durum yöneticinin şu veya bu kararı alırken ya da
tanrının istediği siyasal düzenin şunun veya bunun yapılmasını gerektirdiğini
söylerken, bunun tanrının dileği olduğuna inandığı anlamına gelmediği gibi, bu
kararı egemenliğini sürdürmek için aldığının bilincinde olmadığı anlamına da
gelmez. Öyleyse bir bilginin çıkara dayalı çarpıtması, o bilginin temellendiği temel
dünya görüşünün hakikat niteliği hakkında bir fikir vermez. Tezde önerilen
anlamıyla mitler; hakikat niteliğinde olup, bu tür bir çarpıtmayla ilişkili değildir.
Önerilen mit tanımı bu anlamdaki ideolojiyle örtüşmez, ancak ortaklaştığı noktalar
mevcuttur. Her ideoloji mitleri egemenliğin sürdürülmesi için kullanabilir. Ancak
tezde önerilen anlamıyla mit; halihazırda belirli bir kültürel bellek için siyasal ve
toplumsal var oluşu temellendiren anlatı olduğundan, iktidar ilişkilerinin bulunduğu
her kültürel bellek sahibi toplulukta, mitler belirli ideolojilerle ilişki içerisindedir.
Ancak bu, mitlerin egemenliğin sürdürülmesi için çarpıtılması anlamına gelir; bu
konu bir önceki bölümde ele alınmıştır. Bu çarpıtma mücadele eden güçlerin kültürel
bellek içerisindeki örgütlü faaliyetlerinde kendisini gösterir ki, özellikle Gramschici
anlamda organik aydınların faaliyetlerinin veya egemen blokun rıza üretimi için
kullandığı araçların aynı zamanda kültürel bellek(ler) içerisinde bellek araçları
üzerinden gerçekleştirilen mit çarpıtma faaliyetlerini içerebileceği söylenebilir.
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Siyasal iktidarlar, mevcut bellek araçlarının içine doğar. Yenilerini ekleyebilir
ya da bazılarını yok edebilir. Ancak içine doğduğu kültürel dünyada halihazırda var
olan mitleri belirli bir süre yaşatacak simgeler ağı bulunmaktadır. Mitlerin ömrü
onları yaşatan bellek araçlarından daha uzundur. Mitler de verili bir tarihsel
dönemde, bir kültürel belleğin içinde bulunduğu toplumda var olan ideolojinin
parçası olabilir. Mitler olumlu anlamıyla ideolojiler tarafından içerilebilir, onları
anlamlandırabilir. Varoluşu anlamlandıran ve her şeyin temel sebebi olan mitler,
siyasal iktidarı meşru kılmaya yarayabilir. Meşru kılmak, doğal ve evrensel
göstermek biçiminde olur. Ancak mitler, bellek araçları sayedinde uzun süre varlığını
sürdürdüğünden hangi iktidarı meşru kılacağı bilinemez. Daha doğrusu, mitler
iktidarlar için olduğu kadar, muhalif ve alternatif iktidarlar için de kullanışlıdır.
Tarihsel bir anlatı siyasal bir iktidarı meşrulaştırmak için mitleştirilmez.
Meşrulaştırabilmesi için mit olması gerekir ya da sadece bir mit doğal ve evrensel
kılınarak meşrulaştırılabilir.

5.5. MÜCADELE DİLİ OLARAK MİTLER VE MEŞRULAŞTIRMA
Anlam borcu olarak ifade edilen mekanizma, sömürüyü ve sınıf ilişkilerini
aşan niteliktedir. Anlam borcunun, mitosların siyasal niteliğini ortaya koymak için
elverişli bir kavram olduğu kadar; modern köken mitleri ile devletsiz toplumların
köken mitlerini bir arada düşünmemizi sağlayacak bir ortak nitelik, bir köprü vazifesi
görmektedir. Çünkü temel özelliği, yöneten yönetilen bölünmesinin köklerinin
devletsiz toplumlarda olduğunu gösteren temel bir ilişkiye işaret etmesidir.
Anlam borcu; mitlerin, içinde var oldukları düzenin bölünmüşlüğünü yansıtan
özelliğidir. Toplumu, onu var edenler ile varlığını borçlu olanlar olmak üzere ikiye
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bölmektedir ki bu, mitlerin esas siyasal niteliğidir. Bu niteliği, devlet aygıtına
varlığını haklılaştırma olanağı sağladığı gibi, bunun ötesinde varlığını anlamlı ve
doğal kılmaktadır. Böylece, sıradan bir çarpıtmanın ötesinde, çarpıtmayı ya da
haklılaştırmayı mümkün kılan temel bir çerçeve niteliği kazanmış olmaktadır. Bu
mekanizmanın kültürel bellek aracılığı ile sürdürülmesi, ideoloji kavramı ile
karşılanamaz. Çünkü burada konu edinilen, toplumdaki çeşitli siyasal aktörlerin
kendi siyasal çıkarları doğrultusunda çarpıtmaya yeltendiği şu veya bu anlatı değil;
varolan bütün anlatıların ilişkide olduğu, türetildiği ve beslendiği geçmişe ilişkin
arka planın kendisidir. Bu zemin, ideolojik niteliğini kazanmadan önce de siyasaldır.
Siyasal olma niteliğini, sınıfsal ya da bireysel çıkarların farkındalığından bağımsız ve
öncel olarak edinmiştir. Bu durum, kültürel belleği mit üzerinde mitin sağladığı dille
yürütülen bir mücadelenin düzlemi haline getirmektedir.
Mitik bir anlatı, birbirine zıt iki ideolojinin iki zıt siyasal eylemliliğini anlamlı
hale getirebilir. Bunu, anlam borcunun genel ve kuşatıcı niteliği ile, her tür bölünmüş
toplumsal yapıyı anlamlı kılan niteliği sayesinde yerine getirmektedir. Oysa mitik
nitelik taşımayan, kısa ömürlü, meşrulaştırıcı anlatılar da mevcuttur. Yukarıda
mitlerin çarpıtılmasına ilişkin tespitler akılda tutularak her ikisinin de meşrulaştırma
işlevine sahip olduğu söylenebilir. Ancak her meşrulaşma işlevine sahip tarihsel
anlatı, dilsel dünyayı kuşatıcı niteliği ve çerçeve olma özelliğine sahip olmadıkça
‘anlamlandırıcı’ değildir.
Öte yandan mitlerin meşrulaştırıcı işlevinin sadece devletin kullanabileceği
bir nitelik olduğu söylenemez. İktidar ile bellek arasında bir ittifak olduğu daha önce
belirtilmişti. Bu iktidarın “köken ihtiyacı”nın bir sonucudur450. Devlet, kültürel
450

J. Assmann, a.g.e., s. 73.
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belleğin en önemli ve yaygın üreticisi durumundadır. Yine Malinowski ve E.
Leach’in de gösterdiği gibi, iktidar mücadelelerinde, toprağa ya da soya dayalı
hakların savunulmasında mitlerin önemli işlevleri vardır. Ancak mitler, Sahlins’ten
aktarılan Hawaii halkına ilişkin örnekte de görüldüğü üzere, yalnızca iktidara ya da
devlete meşruiyet sağlamamaktadır. Toplumdaki diğer siyasal aktörler ve karşıt
hareketler için de bir dayanak noktasıdır. Örneğin Türkiye'de ulusal bayramların
devletçe örgütlenen ve devlet kontrolünde kutlanan bayramlar olmaktan çıkarak
giderek siyasal hareketlerce iktidar karşıtı eylemler biçiminde kutlanması, bir yanıyla
ortada 'çarpıtılarak' ideolojilerce kullanılan bir mit olduğuna işaret etmekte, diğer
yanıyla mitlerin kültürel bellek içinde muhafazasında devletçe kontrol edilen bellek
araçlarının yerini devlet dışı bellek araçlarına nasıl bırakabileceğini göstermektedir.
Gramschici anlamda, egemen blok içindeki mücadelenin bir yansıması olarak,
egemen bloktan tasfiye edilen güçlerin kontrolü altındaki bellek araçları (bellek aracı
işlevi göz önünde tutularak, düşünce dernekleri, bazı sendikalar, meslek örgütleri ve
benzerlerinin örgütlü bellek faaliyetleri) devlet aygıtından kademeli olarak
uzaklaştırılırken meydana gelen ayrışma, ideolojik mücadeleye paralel olarak aynı
mitin iki farklı yorumu (çarpıtılması) ve bu yorumların hakim olduğu özerkleşmiş iki
farklı kültürel bellek meydana getirmiştir. Milli bayramların 'sivilleşmesi' ve
ayrışmasının belirginleştiği olaylara Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 14 Nisan
2007'de yapılan Cumhuriyet mitingleri451 örnek verilebilir.

451

W/BBC, "Ankara'da laiklik yanlısı gösteri," http://www.bbc.co.uk/turkish/
news/story/2007/04/070414_turkey_rally_update.shtml,(06/06/2012).
H/Hurriyet, "Anıtkabir miting alanı gibi," http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/
goster/haber.aspx?id=6333061&tarih=2007-04-14 ,(06/06/2012).
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Köken mitleri de bu bağlamda düşünülebilir. Judith Shklar köken mitlerinin
hanedan soylarını ve bu soyların egemenlik haklarını meşrulaştırdığını ancak bunun
tersinin de geçerli olduğunu ifade etmektedir. Bir hanedanın yönetim hakkına
yöneltilecek itiraz, öncelikle onun soyunun itibarsızlaştırılması ya da soyunun
köklerinin tartışmalı hale getirilmesiyle mümkün olur 452.
Siyasal aktörlerin kültürel bellek araçları dolayımıyla mitleri çarpıtarak
siyasal mücadele yürüttükleri söylenebilir. Mitler, anlam borcu ilişkisi çerçevesinde
devletin varlığını adeta doğallaştırmaktadır. Öte yandan devlet için yürütülen
mücadelede borç ilişkisinin hangi siyasal eylem sistemi üzerinden kurulacağı
konusunda siyasal güçler açısından da bir mücadele olması kaçınılmazdır.
‘Çarpıtma’ nitelemesi işte ancak bu anlamda kullanılabilir.
Bellek araçlarının, iletişim araçları ve bellek teknolojileri kullanılarak
zamanın ve mekânın hatırla(t)ma amaçlı örgütlenmesi olduğu ifade edilmişti.
Kültürel belleğin yeniden üretimine yarayan bellek araçları, bu bağlamda siyasal
mücadelenin araçları olarak değerlendirilebilir. Örgütleme işini yapan siyasal güçler,
mitlerin anlamlandırıcı işlevinden ve anlam borcu mekanizmasından yararlanarak,
‘varlığı kendisine borçlu olunan’ mertebesine yerleşmek için bellek araçlarını
kullanmaktadırlar. Örneğin bir bellek aracı olan ritüel, semiyotik dille ifade edilecek
olursa, mite işaret eder ve bir gösterge işi görür. Hem devlet, hem de
muhalif/devrimci hareketler, kültürel bellek üzerinde yer tutmak için, geçmişi ritüel
ve törenler ile anmaktadır. Uzun dönemde meşruiyetin sağlanabilmesi için var olan
siyasal hareketler; törenleri, anmaları ve diğer ritüelleri dönüştürmektedirler.

452

Judith N. Shklar,, "Subversive Genealogies", Geertz (ed.), a.g.e., 1974.
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Öyleyse burada çarpıtma ile anlamlandırma arasındaki fark siyasal mücadele
ekseninde ortaya çıkmaktadır. Bir siyasal eylemin haklılaştırılması, mevcut mitin
sağladığı çerçevenin belirli ölçülerde çarpıtılmasıyla mümkün iken; bir siyasal gücün
varlığını haklılaştırması, devlet aygıtının anlam borcu ilişkisi içine yerleşmesi ve
dolayısıyla devletleşme sürecine girmesiyle ilişkilendirilebilen uzun vadeli bir
süreçtir.
Siyasal aktörler rıza üretmek için tarihi çarpıtarak mitleştirmemektedirler.
Rıza üretmek için kendi kimliklerini ve geçmişi hâlihazırda var olan mitlere
dayandırmaktadırlar. Dünyaya bakarken mitosun anlamlı hale getirdiği bir simgeler
takımını kullanmaktadırlar. Türkiye’den örnek vermek gerekirse; Atatürk’ün
yürüttüğü Kurtuluş Savaşı mücadelesi, bizi var etmiş, siyasal ve toplumsal
varlığımızı mümkün kılmıştır. Hem bir modeldir, hem de sonraki ve önceki olaylar
için kırılma noktasıdır. Farklı ideolojilere sahip partilerin, fundementalist
hareketlerin ne kadar köktenci ya da devrimci olursa olsun, mücadelelerini Kurtuluş
Savaşının devamı olarak görmesi mümkündür. Bu bir doktrin içinde geçerli olabilir.
Sonuç olarak Kurtuluş Savaşı anlatısı, tarihi çarpıtmanın aracı değildir. Tarihi
çarpıtmak için Kurtuluş Savaşı ‘üretilmemiştir’. Kurtuluş Savaşı, çarpıtılmış bir
tarihi anlamlandırmak için kullanılmıştır. Öte yandan anlam borcu mekanizmasının
kendisi üzerinden dolayımını hedefleyen siyasal güçler, Kurtuluş Savaşını, siyasal
düzeni ve varoluşu kendi üzerinden anlamlı kılacak biçimde çarpıtabilir. Bu durumda
çarpıtılan tarih değildir, hâlihazırda bir mittir.
Sonuç olarak denilebilir ki; mitlerin başlıca siyasal nitelikleri, anlam borcu
işlevini yerine getiriyor olmasından kaynaklanmaktadır. Tarihin mitleşmesinde esas
siyasal unsur, bu tarihin; insanı, içinde var olduğu toplumsal ve siyasal düzen için
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kendi dışında bir odağa borçlu kılmasıdır. Bu borçluluk ilişkisinin ne ölçüde bir
siyasal hareket ya da devlet üzerinden dolayımlanıyor oluşu ayrı bir konudur. Mitler,
ideolojilerin doğrudan yararlandığı, kendi meşruiyetlerini dayandırdığı nitelikte
olabilir.
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SONUÇ
Bu tezin çalışılmasında, Türkiye'de meydana gelen siyasal ve toplumsal
dönüşümün, tarihsel konulara ilişkin tartışmalar üzerindeki etkilerini anlamlandırma
gereksinimi önemli bir rol oynamıştır. Toplumsal ve siyasal sistemdeki değişimlerin
yoğunlaşarak artışı günümüzde, resmi tarihin 'gerçekleri', 'toplumsal hafıza' ve
'yüzleşme' çerçevesinde sorgulanmaya daha açık hale gelirken; 'hakikat' kelimesinin
siyasal anlamı ve etkisi de artmıştır. Bu bağlamda tezde, 'hakikat' diye bilinen bir
anlatının, entellektüel/tarih-bilimsel çabalarla bir anda mit ilan edilmesinin
toplumdaki

karşılığı

toplumsal/kültürel

sorunu

hafıza

göz

üzerinden

hareket

edilmiştir.

önüne

alınmaksızın

sağlıklı

Bu

sorunun

bir

biçimde

çözülemeyeceği gösterilmeye çalışılmış, bunun için, tarih ile mit arasındaki karmaşık
ilişki merkeze alınarak; anlatıların siyasal ve toplumsal olarak anlamlandırıcı, temel,
süreklilik gösteren nitelikleri hangi şartlar altında edineceği ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Günümüzde toplumun çeşitli kesimlerince 'tarih' olarak benimsenen
ve anılan tarihsel anlatıların bir çoğunun apaçık uydurma ve 'mit' olduğunun
belgelerle, araştırmalarla ortaya konmasına rağmen, bunların hakikat mertebesinden
indirilemiyor oluşu, 'kültürel bellek' üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Bu
açıklama, hem var olan yanlış açıklamaların temellendirildiği zeminle hem de
açıklamayı mümkün kılacak işlevsellikte olması nedeniyle, mit kavramı üzerinden
gerçekleştirilmiştir. Böylelikle, mitin olumsuz anlamdaki kullanımının yalnızca
talihsiz bir anlam kayması sonucu ortaya çıkmış ve bir dipnot ile açıklanarak
geçilecek bir şey olmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Çünkü tezde "Tylorcu
bakış" olarak nitelendirilen ve hem ilkel ile modern toplumlar arasında yapılan
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ayrımın temelinde bulunan varsayımların, hem de modern toplumun siyaset yapma
tarzına ilişkin bir kavrayışın birbirini beslediği görülmüştür.
Bu açıdan mite, günümüzde tarih yazımı söz konusu olduğunda yüklenen
anlam, bir yönüyle ilkel toplumların mitlerine yüklenen anlamdır denilebilir. Mitlerin
kültürel bellek üzerinden yeniden tanımlanmasıyla, tarihin mitleşmesi süreci olumsuz
anlamından arındırılarak belirli yapısal bir süreci işaret etmesi sağlanmıştır.
Sonuç olarak mitler, siyasal nitelikli ve toplumsal bellek ile sıkı sıkıya
ilişkide anlatılar olarak; toplumun siyasal varlığını ve bölünmüşlüğünü yansıtmaya,
hatırlamanın kurumsal biçimlerini siyasal bir mücadelenin temel aracı kılmaya,
tarihsel bir görünüm altında devam etmektedir.
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ÖZET
Tez, modern toplumlarda tarihin nasıl çarpıtıldığını anlayabilmek için
toplumsal bellek temelli bir yaklaşım geliştirmek gerektiğini varsaymaktadır.
Günümüzde mit, uyduruk ve çarpıtılmış tarihi adlandırmak için kullanılmakta; bu
çarpıtılma, çeşitli öznelerin siyasal amaçlarla tarihi çarpıtma istekleri ile
açıklanmaktadır. Oysa tezde, tarihin sürekli olarak çarpıtılması sürecini anlamak için,
çarpıtan öznelerin amaçlarına değil, toplumsal yapı ve süreçlere bakmak gerektiği
varsayılmaktadır. Mitin kurucu özelliklerinin, ilkel toplumlar ile modern toplumları
birbirinden ayırdığı düşünülen zihinsel farklar olmadığı, bunun yerine mitin
toplumsal bellek ile birlikte düşünülmesi ve toplumsal bellek çalışmalarının sağladığı
imkanlar üzerinden tanımlanması gerektiği ileri sürülecektir. Bu yönden tez, modern
toplumlar

ile

ilkel

toplumları

kapsayacak,

siyasal

nitelikli

bir

mit

kavramsallaştırılması girişimidir. Bu bağlamda, kökene işaret eden bir tarihsel
anlatının, yoğun simgeler içerdiğinde, çerçeve bir anlatı niteliği aldığında mit olarak
adlandırılabileceği iddia edilecektir.
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ABSTRACT
The thesis assumes that it needs to be improved an approach based on
collective memory to understand how the history is being distorted. Contemporarily
myth is used to refer to invented/distorted history and this distortion is explained
with the abuses of subjects for political purposes. Whereas, it is assumed that, it
needs to be focused on social constructions to understand this process. It is asserted
that the consisting features of myth are not the differences that divide the primitive
societies and the modern ones; instead of this, myth have to be considered with the
collective memory and be defined via conceptual advantages of this definition.
Therefore, the thesis is a attempt of conceptionalization that is political and that
includes both primitive and modern societies. In this context, it will be argued that
whereas a historical narrative includes dense symbols and becomes a framework,
then it should be defined as myth.
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EKLER
Ek 1: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TARİHÇESİ
Tarih sürecinde siyasi düzeni, askerî düzenle birlikte doğup gelişen Türklerin
tarihi, beş bin yıl öncesine dayanır. Orta Asya'da başlayan uzun öykü, büyük göçlerin
neden olduğu hareketlilikle tüm ana karalara yayılmıştır. Doğuda, Hun, Göktürk ve
Uygur ulusları, Batıda ise 1040 yılında Oğuz kökenli Türklerin kurduğu ilk Türk
devleti Selçuklu imparatorluğu, Türkleri dünyaya tanıtmıştır.
Türklerin gerek Orta Asya'da gerekse Orta Asya dışındaki geniş sahalarda ve
çeşitli yabancı kavimler üzerinde hâkimiyet kurmaları ancak güçlü orduları sayesinde
olabilmiştir. Kişi olarak askerliğe gönül veren Türkler tüm dünyaya ordu-millet
olduklarını kanıtlamışlardır. Orta Asya'daki Türk uluslarından başlayarak, her Türk
savaşçı durumunda olduğundan askerliğe özel meslek gözü ile bakılmamıştır.
Göktürk Kitabeleri'nde belirtilen tanrı vergisi askerlik misyonu, Türklerin bütün
zamanlarda ülküsü kabul edilmiştir.
Asya Hun İmparatorluğu'nda İmparator Mete tarafından MÖ 209 yılında ilk
defa teşkilatlı bir ordu kurulmuş olup bu tarih Türk ordusunun ve Türk Kara
Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir. Mete Han tarafından kurulan ilk
daimi Türk ordusu 10'lu teşkilat sistemine göre oluşturulmuştur. Bu teşkilatta en
büyük birlik 10.000 kişilikti ve bu birliğe "tümen" adı veriliyordu. Tümenler de
1000'li, 100'lü ve 10'lu olmak üzere kademeli olarak küçülen birliklere ayrılıyordu.
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Söz konusu bu teşkilat, ufak değişikliklerle bütün Türk devletlerinde varlığını
sürdürmüştür.
1071 yılında Malazgirt Zaferi'yle kapıları açılan Anadolu topraklarına giren
Türkler, Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmuşlardır. Türklerde deniz kuvvetlerinin
tarihi Anadolu Selçuklu Devleti ile başlamıştır. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonraki
on yıl içinde öncü Türk beyleri, Ege ve Marmara kıyılarına ulaşmıştır. Türkleri açık
denizlerle tanıştıran ilk öncü beyi Emir Çaka (Çağa Bey) Bey olmuş ve ilk Türk
donanması onun zamanında (1081) denize indirilmiştir. 19 Mayıs 1090 tarihinde
Çaka Bey'in Bizans donanmasını yendiği Koyun Adaları Zaferi, Türk Deniz
Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.
Anadolu Selçuklu Devleti, ömrünü tamamladığında yerini Anadolu
Beyliklerine bırakmış; Türklüğün yaşama azmi ve var olma iradesi, kurulan
beyliklerle tarih sahnesinde yeniden ortaya çıkmıştır. Bu beylikler arasında Osmanlı
Beyliği, kısa sürede en kuvvetlisi hâline gelmiş ve imparatorluğa geçiş sürecinde
ordu büyük rol oynamıştır. Gazilerden kurulu beylik ordusundan, yeniçeri ve tımarlı
sipahilerden oluşan daimi orduya geçiş, Osmanlı Devleti'nin yapı taşlarını
oluşturmuştur. Osmanlı İmparatorluğu, Türk ordusunun savaşma azim ve gücü, yeni
savaş teknolojilerinin takibi ve adil devlet idaresi ile batıda Macaristan'a, kuzeyde
Kafkaslar'ın yarısına, doğuda Mezopotamya ve Arabistan'a, güneyde Mısır'a ve
Akdeniz adalarına ulaşarak üç kıtada hüküm sürmüştür.
Osmanlının "İmparatorluk" niteliği kazanmasında kara kuvvetleri ile beraber
deniz gücü de önemli rol oynamıştır. Bu kapsamda Gelibolu Deniz Üssü'nün 1401
yılında tamamlanması ile birlikte "Kaptan-ı Derya/Kaptan Paşa" terimi de Osmanlı
Deniz Kuvvetlerinde yerini almıştır. Saruca Paşa Türk deniz tarihinin ilk
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Kaptanıderyası olmuştur. Osmanlı donanması Kanuni Sultan Süleyman zamanında
ise en parlak dönemini yaşamıştır. Barbaros Hayrettin ve Turgut Reis gibi kıymetli
denizcilerin tecrübelerinden yararlanılarak Akdeniz ve Kızıldeniz'de üstünlük
Osmanlı İmparatorluğu'na geçmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu'na havacılık teşkilatının girişi ise 1 Haziran 1911'de
kurulan "Tayyare Komisyonu" ile olmuştur. Bu tarih günümüzde Hava Kuvvetlerinin
kuruluş günü olarak kutlanmaktadır. Bu komisyon, Balkan Harbi'ne girilmesinden
sonra dağılmış, harp sonrasında ıslahat çalışmalarına yeniden başlanmıştır.
Jeosiyasal ve jeostratejik koşullar sonunda zayıflayan Osmanlı İmparatorluğu,
en zayıf döneminde Birinci Dünya Savaşı'na katılmış, Türk askerî tarihinde yeni ve
destansı sayfalar açılmıştır. Dünya coğrafyası ve siyasal düzeni üzerinde yaşamsal
rol oynayan Çanakkale Muharebeleri,
simgelemiştir.

Birlikte

yola

çıktıkları

Türk milletinin

yeniden

doğuşunu

müttefiklerinin

yenilgisi,

Osmanlı

İmparatorluğunun da sonu olmuş, ülke toprakları işgal edilerek ordu dağıtılmıştır.
Birinci Dünya Savaşı'nın ardından tarihe karışan bu köklü imparatorluğun
topraklarında doğan yeni bir güneş, sonsuza dek sürecek Türk Cumhuriyeti'nin
temellerini atmıştır. Karanlık bulutları yırtan bu güneş, XX.yüzyılın büyük asker ve
devlet adamı olan Mustafa Kemal ATATÜRK'tür. Mustafa Kemal Paşa'nın, 19 Mayıs
1919'da yalnız Türk ulusuna güvenerek başlattığı mücadele ordu-millet dayanışması
sonucu zaferle taçlandırılmış ve bu zaferin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Asker kökenli bir reformist olan ATATÜRK, kurduğu
devleti ileri götürerek, dehasını tüm uluslara kanıtlamıştır. Sınırları kanla çizilen
Türkiye toprakları üzerinde artık yepyeni bir cumhuriyet vardır.
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İkinci Dünya Harbi sonrasında dünya üzerinde yaşanan değişimler
neticesinde Türkiye, Kore Harbi'ne katılmış, Türk birlikleri savaşın en can alıcı
bölgelerinde görevlendirilerek harbin seyrini değiştirmiş; Türk askeri, azmi ve
kahramanlığıyla pek çok ülke ordusuna örnek gösterilmiştir.
18

Şubat

1952'de

NATO'ya

katılan

Türkiye

Cumhuriyeti,

Silahlı

Kuvvetlerinde modernizasyon çalışmaları başlatmıştır. Caydırıcılık gücü sürekli
artan Türk ordusu 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nda güç ve yeteneğini bir kez daha
kanıtlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, 1980'li yılların sonunda yeniden yapılanma
sürecine girmiştir. TSK, caydırıcılık niteliğinin korunmasının yanı sıra, terörden
klasik harbe kadar çok geniş bir yelpazedeki risk ve tehditlere karşı hazır olmak
amacı ile kendisini dinamik bir şekilde yeniden yapılandırmaktadır.
Günümüzde birbirlerinden farklı siyasi rejimlerin, dinlerin, ekonomik
sistemlerin ve askerî güçlerin karşı karşıya geldiği bir bölgede yer alan Türkiye;
Karadeniz'e, Ege'ye, Akdeniz'e, Balkanlar'a ve Orta Doğu'ya hâkim olan konumu ile
üç kıta arasında kara ve deniz ulaşım yollarının kesiştiği Cebelitarık Boğazı'ndan
başlayıp Orta Doğu ve Orta Asya'ya uzanan stratejik halkalar zincirinin odak
noktasını oluşturmaktadır. Türk Boğazları'na sahip olan Türkiye, Süveyş'i ve
dolayısıyla bölgedeki deniz ulaştırmasını kontrol edebilecek bir mevkidedir.
Türkiye'nin Orta Doğu, Kafkas ve Hazar havzasındaki enerji kaynaklarına
yakınlığı ve enerji ulaşım halkasının merkezinde olması sebebiyle stratejik önemi
daha da artmıştır. Stratejik önemi bu denli büyük olan Türkiye'nin bulunduğu
bölgede köklü değişiklikler oluşmakta, büyük değişikliklerin yaşandığı bu süreç
beraberinde birçok sarsıntı getirmektedir. Değişimin kapsam ve süresi belirsizliğini
sürdürmekte, Türkiye bölgede bir güven unsuru olarak varlığını devam ettirmektedir.
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Bu belirsizlik ortamında, Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehlikeler, eskiden
olduğu gibi yalnızca bölgedeki askerî güçleri değil bu ülkelerdeki siyasal, ekonomik
ve sosyal dengesizlikler, sınır anlaşmazlıkları, iktidar ve güç mücadeleleri ile
terörizmi de kapsamaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesindeki krizlerin yanı sıra siyasal kararlara bağlı
olarak dünya barışını tehdit eden krizlere de müdahaleye hazır olmak zorundadır.
Büyük ATATÜRK'ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesine bağlı olan
Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri; saldırgan emeller gütmez; ancak,
bağımsızlığı, ülkesi, milleti, onuru tehlikeye maruz kaldığında ve üyesi bulunduğu
uluslararası kuruluşların müşterek idealleri doğrultusunda, gücünü kullanır.
Türkiye Cumhuriyeti, NATO Savunma Paktına dahil bulunmakla savunma
güvencesini arttırmış, aynı zamanda global dengenin korunmasına katkıda
bulunmuştur. Değişen dengeler sonucu büyük güç olarak kalan ABD ile savunma ve
ekonomik işbirliği içerisinde olan Türkiye, Silahsızlanma ve Silahların kontrolü
girişimlerini desteklemekte, silahsızlanmanın hiç bir ülkenin güvenliğini olumsuz
yönde etkilemeyecek bir biçimde ve etkin denetim altında gerçekleşmesi gereğini
savunmaktadır.
Türkiye belirsiz tehdit ve risklerin bulunduğu bir bölgede, barış zamanından
itibaren millî savunma olanaklarını güçlü bulundurmak ve Silahlı Kuvvetlerini olası
tehditlere karşı hazır ve güçlü bir yapıda bulundurmak zorundadır.
Türkiye'nin savunma politikasının unsurları; millî savunma için kararlılık ve
irade, Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO dayanışmasıdır.
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Soğuk Savaşın bitiminden sonra Balkanlar,
Kafkaslar, Orta Doğu, Afrika ve Asya'da meydana gelen krizlerin çözümü için
Birleşmiş Milletler ve NATO'nun şemsiyesi altında barışı koruma harekâtlarına ve
diğer harekâtlara katılmıştır ve katılmaya devam etmektedir.
Jeosiyasal ve jeostratejik önemi bu denli büyük olan Türkiye Cumhuriyeti'nin
Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına bağlı olan Kara, Hava, Deniz
Kuvvetlerinden oluşmaktadır. Barış zamanında iç güvenlik kuvvetlerinin bir parçası
olarak görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı,
savaş zamanında Kara ve Deniz Kuvvetleri komutası altına girmektedir.
Genelkurmay

Başkanı;

Silahlı

Kuvvetlerin

komutanıdır.

Savaşta

Başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanı adına yerine getirir. Silahlı Kuvvetlere
komuta etmek, savaşa hazırlanmasında personel, istihbarat, harekat, teşkilat, eğitimöğretim ve lojistik hizmet ilkeleri ve programları Genelkurmay Başkanlığının
sorumluluklarıdır.
Genelkurmay Başkanlığı ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin NATO ve diğer
ülkeler ile askeri ilişkilerini yönlendirir.

http://www.tsk.tr/1_tsk_hakkinda/1_1_tarihce/tarihce.htm
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Ek 2: Kara kuvvetleri 2215 yaşında
29/06/2006 (1125 kişi okudu)

RADİKAL - ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer dün Kara
Kuvvetleri Komutanlığı'nın (KKK) 2215. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kara
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'a kutlama mesajı gönderdi.
Yurttaşların Türk Silahlı Kuvvetleri'yle gurur duyduğunu kaydeden Sezer,
"Dünyanın ilk düzenli ordularından Kara Kuvvetlerimiz, tarihi boyunca önemli
zaferler elde etmiş, güç koşullara karşın, Yüce Atatürk önderliğinde yürütülen
Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında yaşamsal rol oynamış, tam bağımsız, laik ve
demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına büyük katkı sağlamıştır" dedi.

http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=191544
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Ek 3: Türk Kara Kuvvetleri Arması ve Kuruluşunun 2219. Yılı Afişi

W/Milscint, http://www.milscint.com/haberdetay.asp?haberid=371 , (11/08/2011).

W/Samanyolu,

http://www.samanyoluhaber.com/gundem/Genelkurmay-yine-o-

slogani-kullandi/437049/ , (11/08/2011).
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Ek 4: Irak Anayasası Önsözü:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,
(Biz Ademoğullarını onurlandırdık)
Peygamberlerin vatanı, temiz imamların barınağı, yazıyı icad edenlerin,
rakamları bulanların, ziraati ilk uygulayanların ve medeniyetin beşiği, toprağında
insanoğlunun ilk yasayı düzenlediği ve en eski siyasi misak'ı yazdığı, üzerinde
sahabeler ve evliyaların namaz kıldığı, filozoflar ve bilginlerin fikir ürettiği, şairler
ve edebiyatçıların sanatlarını icra ettiği, Mezapotamya evlatları olarak biz,
Allah'ın

üzerimizdeki

hakkını

minnetle

karşılayarak,

ülkemizin,

vatandaşlarımızın, dini, ulusal liderlerimizin ve ulusal güçlerimizin çağrısına cevap
vererek ve yüce mercilerimizin, önderlerimizin, siyasetçilerimizin, kararlılığını
dostlarımızın ve bizi sevenlerin verdiği Uluslararası desteği yanımıza alarak, dikta
rejimin meshep ayrımcılığı politikası kapsamında verdiği eziyet ve acılarını, ŞiiSünni

Arap-Kürt-Türkmen

ve

diğer

ırak

şehitlerinin

trajedilerini,

Şaban

ayaklanmasında düşen kutsal şehirlerimizi ve güney bölgesinin yağmalanmasını
hatırlayarak, bataklık bölgesi Duceyl ve başka bölgelerdeki toplu mezarların acısını
içimizde hissederek, Halepçe'de, Barzan'da ve Anfal'dakiler ile Feyli Kürtlere karşı
gerçekleştirilen soykırımları dile getirilerek, Türkmenlere karşı Beşir'de yapılan
trajedi ve Irak'ın diğer bölgelerindekilerle birlikte batı bölgesinde liderlerin, simge
şahsiyetlerin ve şeyhlerin öldürülmesi, yetenekli şahısların göçe zorlanması, ülkede
düşünce ve kültür kaynaklarının kurutulmasını anımsayarak, ırkçılık, mezhepçilik,
bölgecilik ukdelerinin bulunmadığı, deskriminasyon ve dışlamanın olmadığı yani
yeni Irak'ımızı, gelecek Irak'ı el ele, omuz omuza yapmaya karar vererek, tarihimizde
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ilk defa 30 Ocak 2003'te milyonlarca erkek, kadın, genç ve yaşlı seçim sandıklarına
akın ettik.
Kafirlik suçlamaları veya terör, hukuk devleti kurmamızı engelleyemedi.
Mezhepçilik ve ırçılık bizi, ulusal birliğimizi güçlendirmek için gayret sarfetmekten,
egemenliğin barışçı yöntemlerle el değiştirmesini sağlama yolunda hareket etmekten,
tabii kaynakların adil bir şekilde paylaşılması ilkesini benimsemekten ve herkese
fırsat eşitliği tanımaktan alıkoyamadı.
Biz Irak milleti, sendelediğimiz yerden ayağa kalkarken geleceğe
cumhuriyetçi, federal, demokratik ve çoğulcu bir sistemden, güvenle bakıyor; kadın,
erkek, yaşlı, genç bütün halkımızın gösterdiği kararlılıkla hukuk temellerine saygı
gösterilmesi, şiddet yanlısı siyasetin bir kenara bırakılması, kadın haklarına,
yaşlıların sorunlarına, çocukların esirgenmesine önem verilmesi, çoğulculuk
kültürünün yaygınlaştırılması ve terörizmin etkisiz hale getirilmesi hususlarında
azimliyiz.
Biz bütün kesim ve bileşenleriyle Irak halkı olarak, kendi kaderimizi tayin
etmek, yarın için dünden ders çıkarmak üzere medeniyet ve bilimin ortaya koyduğu
eşsiz mesajlar ve bulguların değer ve idealleri ışığında bu anayasayı hazırlama
sorumluluğunu üzerimize aldık. Bu anayasaya bağlılık Irak için halklarının,
topraklarının ve egemenliğinin güvencesidir.” Tunç, Hasan (der), Türkiyeye Komşu
Devletlerin Anayasaları, Asil Yayım Dağıtım, 2008, Ankara, s.285
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Ek 5: Suriye Anayasası Başlangıç Kısmı
13 MART 1973
BAŞLANGIÇ
Arap milleti birleşik bir millet olduğu zamanlarda insanlık medeniyetinin
kurulmasında büyük bir rol gerçekleştirmeyi başarmıştır. Ne zamanki onun milli
birlik bağları zayıfladığında, medenileştirici rolü gerilemiş, koloni akımları Arap
milletinin

birliğini

parçalamış,

topraklarını

işgal

etmiş

ne

kaynaklarını

yağmalamıştır. Arap milletimiz bu meydan okumalara karşı direnmiş, sömürüyü,
ayrılık gerçeğini ve geri kalmışlığı inancından gelen sebat ile reddetmiş ve diğer
bağımsız milletlerle beraber, medeniyetin inşa ve gelişmesindeki ayrıcı rolünü tekrar
oynamak için tarih sahnesine geri dönmüştür. Yüzyılımızın ilk yarısının sonu ile
beraber, Arap halkının kolonicilikten kurtuluşa ulaşmak için vermiş olduğu
mücadelesi çeşitli ülkelerde de yayılmakta ve büyük önem arz etmektedir.
Arap kitleleri özgürlüğü amaç olarak ve fedakarlıklarının sonu olarak değil,
ama mücadelelerini takviye etmek olarak ve emperyalist güçlere, Siyonizm’e ve
sömürüye karşı olan sürekli savaşlarında ileri bir merhale olarak Arap milletinin
vatansever ve artan güçlerinin liderliği altında Arap milletinin birlik emeline,
özgürlüğe ve sosyalizme ulaşmak için benimsemişlerdir.
Suriye

Arap

bölgesinde,

insanlarımız

bağımsızlıktan

sonra

da

mücadelelerine devam etmişlerdir. İlerleyen mücadeleleri vasıtasıyla otoritesini
Birleşik Sosyalist Arap toplumunun kurulması mücadelesine sunan Sosyalist Arap
Baas Partisinin liderliği altında 8 Mart 1963’ deki devrimi yaparak büyük zaferlerine
ulaşabilmişlerdir. Sosyalist Arap Baas Partisi, devrimci bir kimlik veya anlayış
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veren,

milliyetçi mücadeleyi sosyalist mücadele ile birleştiren, Arap milletinin

isteklerini ve Arap Milletini şanlı geçmişi ile bağlayan ve Arap Milletinin özgürlüğü
için zafer kazanmasını sağlayan geleceğe dair özlemini ifade eder. Partinin atılgan
mücadelesi vasıtasıyla 16 Kasım 1970 ıslah hareketi halkın istek ve arzularına cevap
vermiştir. Bu ıslah hareketi önemli niteleyici bir gelişme ve partinin ruh, prensip ve
gayelerini inançla yansıtan bir harekettir. Bu ıslah hareketi geniş halk kitlelerinin
yararına olan çok önemli bir projenin gerçekleşmesi için uygun bir atmosfer, esasen
de birleşme çağrısına karşılık olarak Arapların vicdanında resmedilen, Emperyalizm
ve Siyonizm’e, yerel mücadelelerle, ayrılıkçı hareketlere karşı olan birleşik Arap
mücadelesi tarafından desteklenen, baskı ve sömürüye karşı olan çağdaş Arap
devrimi tarafından saptanan Arap Cumhuriyetleri Konfederasyonunun devletinin
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Islah hareketinin himayesi altında Arap birliğinin
pekişmesi yolunda önemli bir adım atmıştır. Arap Baas Partisinin liderliğinde, milli
ve ilerleyici bir cephe, gelişmiş düşüncelerle birlikte, insanlarımızın ihtiyaç ve
menfaatlerini karşılamak için ortaya çıkmış ve birleşik siyasal organizasyonlar içinde
Arap devriminin enstrümanlarının birleşmesine doğru ilerlemektedir. Bu anayasanın
tamamlanması

halkımızın

taçlandırmaktadır

ve

mücadelesinin

insanların

geleceğe

popüler

demokrasi

yürüyüşünün

rehberi

yolunda
ve

devlet

hareketlerinin ve enstitülerinin bir düzenleyicisi ve yasama kaynağıdır.
Anayasa aşağıdaki prensiplere dayanmaktadır:

1.

Geniş Arap devrimi Arap halkının birlik, özgürlük ve sosyalizm için

olan arzularının gerçekleşmesindeki mevcut ve devam eden ihtiyaçtır. Suriye Arap
bölgesindeki devrim geniş Arap devriminin bir parçasıdır. Bütün alanlardaki
politikası Arap devriminin genel stratejileridir.
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2.

Bölünmüşlük gerçeği altında, herhangi bir Arap ülkesi tarafından

gerçekleştirilen bütün başarılar tam bir başarı sağlamayacak ve Arap birliği
tarafından desteklenmediği müddetçe bozulmaya tahrif edilmeye mahkum olacaktır.
Keza herhangi bir Arap milletinin emperyalizm ve Siyonizm kaynaklı bir tehdit
altında kalması tüm Arap birliğini tehdit eden bir tehlikedir.
3.

Sosyalist düzenin kurulması yönündeki ilerleme, Arap halkının

ihtiyaçlarından kaynaklanmasının yanı sıra aynı zamanda Arap kitlelerinin
emperyalizm ve Siyonizm ile olan savaşında potansiyel gücü harekete geçiren temel
ihtiyaçtır.
4.

Özgürlük kutsal bir haktır ve halkçı demokrasi vatandaşlar için

fedakarlık yapabilen asil bir insan yapan özgürlüklerin hayata geçirilmesini sağlayan
ideal bir formülasyondur. Anavatanın özgürlüğü ancak kendi özgür vatandaşlarınca
korunabilir. Vatandaşın özgürlüğü ancak ekonomik ve sosyal hürriyetle tamamlanır.
5.

Arap devrim hareketi dünya özgürlük hareketinin temel bir parçasıdır.

Arap insanlarımızın mücadelesi özgürlük, bağımsızlık ve gelişme için mücadele eden
insanların savaşının bir parçasıdır. Bu anayasa halk kitlelerimizin aksiyonu için bir
rehber olarak hizmet etmekte böylece, halkımız kendi mücadelesini sağlamlaştırmak
ve arzu edilen geleceğe ilerlemek uğruna özgürlük için olan mücadelelerine devam
edeceklerdir.

303

