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Openning Speech by the President of
Ardahan University Professor Mehmet Biber
Değerli Konuklarımız,
Ardahan Üniversitesi’ne hoş geldiniz.
Bir yılı aşkın süredir hazırlandığımız Uluslararası Mitoloji Sempozyumu’nun açılışını yapmaktan duyduğumuz mutluluğu sizlerle paylaşmak isterim.
Siz kıymetli katılımcılarımızın yüksek nitelikli akademik çalışmaları
sayesinde ön plana çıkan bu etkinliğin yalnızca Ardahan Üniversitesi
için değil, tüm Türkiye ve dünyadaki akademik çevreler için de önemli
bir adım olduğuna ve akademik dünyamıza yeni bir soluk getireceğine
inanıyorum.
Bizler Ardahan Üniversitesi olarak, bilimsel faaliyetlerin en yüksek etkileşimli türleri olan çalıştay, kongre ve sempozyumlara büyük önem
vermekteyiz. 2018 yılından bu yana düzenlediğimiz dördüncü uluslararası akademik buluşma olan Uluslararası Mitoloji Sempozyumu’nun
şu ana kadar Ardahan Üniversitesi’nde gerçekleştirilen en geniş katılımlı etkinlik olduğunu belirtmekten de gurur duyuyorum.
Aylar süren titiz ve istikrarlı bir çalışmanın ürünü olan sempozyumumuz, hem sosyal bilimlerin pek çok farklı alanını bir araya getirmesi
hem de güçlü teması bakımından özel bir değere sahiptir.
Sosyal bilimleri, modern toplumların yapısını ve kurucu dinamiklerini
çözümlemeye çalışan farklı disiplinlerden oluşan bir araştırma sahası olarak düşünürsek, mitolojiyi de günümüz toplumlarının geçmişle
olan bağlarını anlamamıza yarayan değerli bir köprü gibi ele alabiliriz. Bu bağlamda, mitoloji temasının bu kadar farklı disiplini bir araya
getirmiş olmasına şaşırmamak gerekir. Halk hikayelerini ve efsaneleri
de içine katarsak mitlerin bir kültürün yapı taşları arasında, ne kadar
büyük bir öneme sahip olduğunu görebiliriz.
xxi
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Şahmeran’dan Dede Korkut hikayelerine, yılan saçlı Medusa’dan Thor’a
mitler kültürlerarası etkileşimin izini sürmemizi sağlayan ve dünyanın
neresinde yaşarsak yaşayalım bizi biz yapan bir şablon, bir motif gibi
toplumsal hafızamıza kazınmıştır. Haliyle, insanlığın ortak mirası olan
mitlerin ele alınacağı bu güzide etkinlikte, onbeşin üzerinde farklı ülkeden uluslararası katılımcılarımızın ve her biri alanında önde gelen
isimler olan çok kıymetli davetli konuşmacılarımızın da aramızda olmaları son derece mutluluk vericidir.
Bu yoğun programın heyecanını sizlerle paylaşırken, siz güzide konuklarımızı üniversitemizde ağırlamaktan duyduğumuz kıvancı da belirtmek isterim. Dilerim ki evlerinize döndüğünüzde Ardahan’da geçirdiğiniz günler yalnızca güzel birer anı olarak kalmayıp, uzun soluklu
akademik bağlara ve iş birliklerine dönüşür.
Sözlerimi bitirirken, Uluslararası Mitoloji Sempozyumu’nun organizasyonunda görev alan ve bu hayali gerçeğe dönüştüren tüm arkadaşlarıma ve gözümüzün bebeği öğrencilerimize de en içten teşekkürlerimi sunmak isterim.
Değerli katılımcılarımız, hepimiz için verimli bir bilim şöleni olması
temennisiyle tekrar hoş geldiniz diyorum.

xxii
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Yaralarım Benden Önce Vardı:
Yunan Mitolojisine Dair Feminist Bir Okuma

Nazile Kalaycı*

“Yaralarım benden önce vardı” sözü Fransız şair Joë Bousquet’e ait. Yaranın
fiili bir durum olarak şimdi-burada-ben’de, bir potansiyel olarak ise mevcudiyetimden çok daha önce bulunduğunu ifade eden mükemmel bir söz. Ben bu
sözü günümüz kadınlarının karşı karşıya kaldığı pek çok sorunu teşhis etmek
için mitik geleneğe neden yöneldiğimi gerekçelendirmek üzere kullanıyorum.
Felsefe tarihi logosun icadıyla başlayan bilimsel geleneği mitik gelenek karşısında bir ilerleme olarak sunsa da, bu başlangıcın patriyarkal bir iktidar yapısı
olarak polisle ve soyut bir erillik olarak anthroposla beraber geliştiği kuşku götürmez. Bu başlangıç momentinde yerinden edilen kadınlar eril bir dolayımdan geçirilerek uygar dünyaya dahil edilmiştir. Ne var ki onların başına gelen
basit bir şekilde polis düzeninin dışında bırakılmak değildir, onlar aynı zamanda sembolik bir yoksulluğa da mahkum edilmişlerdir. Bu yüzden, günümüzde
kadınların maruz kaldığı sorunlar bu başlangıçtan bağımsız anlaşılamayacağı
gibi, başlangıçta yitirilen, çarpıtılan ya da bastırılan unsur da mitik geleneğe
dönmeden teşhis edilemeyecektir.
Bu konuşma, günümüzde kadınların maruz kaldığı sorunları ve yitirilen kadın
öznelliğini Yunan Mitolojisinin imgesel ufkundan yola çıkarak teşhis etmeyi
amaçlamaktadır. Fakat problemi teşhis etmek yeterli değildir. Zindandaki Boethius’a “yaranı açmazsan iyileşemezsin” diyerek yaraların izini sürmeyi bir
sağaltım operasyonu olarak sunan ses gibi, bu çalışma da mitik imgelemi sağaltıcı imkânların geliştirileceği bir kaynak olarak ileri sürecektir.
Anahtar kelimeler: Yunan Mitolojisi, Feminist düşünce, Logos, Mitos

* Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
nazilekalayci@gmail.com
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Mythology as Need
Psychological and Communal Origins of Mythic
Transmissions

Slobodan Dan Paich*

Starting point of this discourse is sapient ability of allegorical and metaphorical thinking and biologically seeded human imagination. Continuing with
individual ability to reflect upon and articulate/share experience perceived
and gathered through the senses. To question and expand this biological hypothesis, Plato’s use of myth and Ibn Arabi’s understanding of the Imaginative
Function will be compared and honored. The paper is structured in four topics:
1. Human Biology as Mythic container

Embryo and child development as roots of Cultural Experience (Winnicott 1967)
2. Oral transmitions, training, ethics and responsibilities
Memory, Mnemonic systems (Lord 1930/1960) (Yates 1966)
3. Mythic wounds and narratives of trauma

Myth of Isis and Osiris as example (Plutarch 2cn.CA) (Massey 1907)
4. Mythology as instrument of human continuity instinct
Understanding and practices (Hillmam1968) (Collin1955)

In closing the dynamics of apprentice training are explored as a reflective
nexus for understanding continuity of tangible and intangible heritage. This
includes, even culminates with mythological consciences and practice. For the
sake of concise distilling of all the issues touched upon in this paper, the retelling of the Phoenix Myth by Attar in his Conference of Birds offers basis for a
brief concluding analysis and set of open questions.
Keywords: Mythology, Consciences, Heritage, Observation, Training

* Director and Principal Researcher, Artship Foundation, San Francisco Visiting Professor, University of Timisoara, Romania
sdpaich@artship.org
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Myths of Greece in Australian Colonial Art

Marguerite Johnson*

Classical Reception Studies has opened exciting and intellectually stimulating
new ways of approaching Classics and Ancient History. While Reception Studies
has been a strong academic field in the United Kingdom and the USA for several
decades, its presence in Australasia has only been active for approximately ten
years. Yet Classical Reception Studies has proven to be an innovative means by
which scholars can communicate new meanings to social and cultural histories
in both Australia and New Zealand.
This paper examines the ways in which Greek mythology was a powerful and
consistent theme in Australian colonial art, being present in the earliest imperial representations of peoples and landscapes in the eighteenth and early-nineteenth centuries, through to the art nouveau period of the late-nineteenth and early-twentieth centuries. It discusses the art, the reasons behind
the recourse to antiquity and the socio-cultural messages conveyed.
Keywords: Greek myth, Australian colonial art, Classical Reception Studies,
Neo-classicism, Australian bush

* Professor in The University of Newcastle, Faculty of Education and Arts, School of
Humanities and Social Science, Australia
Marguerite.johnson@newcastle.edu.au
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Folklore Database and Prehistory:
Areal Trends in the Distribution of Motifs and
Their Interpretation

Yuri Berezkin*

The folklore and mythology (further FM) catalogue and database include
60,000 abstracts of texts (http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin) and
maps of the areal spread of almost 2600 motifs (http://mapsofmyths.com).
The research is supported by Russian Science Foundation, no. 18-18-00361.

The project is related to the study of history. Any culture element is both copied and interpreted. All meanings are culturally specific. Culture elements borrowed from other cultures change their meaning but preserve their form, i.e.
content and structure. We study areal patterns of the spread of these forms.
Culture elements that are analyzed here include episodes of traditional narratives and images that reflect ideas about the world. Both categories are named
motifs.
FM is an autonomous sphere of culture that is practically independent from
other spheres and only slightly influenced by changes of the environment. Because of this, FM motifs can be preserved during an indeterminately long period of time. Patterns of their spread contain information on all periods of history since the peopling of the world by modern man. Patterns of motifs’ spread
are proxies for intensity of information exchange between groups of people.

The similarity between areal sets of FM motifs can be explained by their development from a common source or by drift of motifs between genetically
unrelated traditions. To select factors responsible for particular patterns of
areal distribution of motifs is possible if we compare our results with the data
of historical disciplines. For statistical processing of the data factor analysis is
applied.
Two dozens maps that demonstrate areal distribution of particular motifs and
statistical trends of their spread will be presented. These trends are related
to Out-of-Africa migration, different episodes of the peopling of America and
later cultural development in Eurasia.
Keywords: Comparative mythology, Statistics in humanitarian studies

* Museum of Anthropology & Ethnography, Russian Academy of Sciences, Russia
berezkin1@gmail.com
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Felsefeden Önce:
Mitopoetik Düşünce ve Homeros

Ali Utku*

“Platon bize kendi zamanında pek çok kişinin Homeros’un bütün Yunanistan’ın eğitimcisi olduğuna inandığını anlatır. O zamandan beri Homeros’un
etkisi Yunanistan’ın sınırlarının çok ötesine yayılmıştır” der Werner Jaeger in
Paideia: The Ideals of Greek Culture adlı eserinde. Haklıdır da İlyada ve Odysseia
Batı kültüründeki neredeyse tüm diğer sanatlar ve bilimler için başlangıçları
vermiştir. Yunanlılar için Homeros, ulusal kültürün bir vaftiziydi, mitolojisini
ve kolektif anılarını kolektif hayal gücüne nüfuz eden zengin ritmik masallara
kaydetti. Yunan dininin tanımlanmasına yardımcı olmuş, farklı Yunan devletleri arasındaki gevşek toplum hissine bir töz yüklemiş olan İlyada ve Odysseia
ayrıca Batı edebiyatı ve felsefesinin de başlangıcında yer alır. Homeros’un ilk
filozof olduğunu söyleyen Aristoteles bu iddiasında haklıdır; çünkü Homeros
bir dünya görüşünün habercisi, dünya ve hayatın bir yorumcusudur. Şüphesiz Homeros’un düşüncesi felsefe ve bilim öncesi mitopoetik bir düşünüş biçimidir. Bilindiği üzere Yunanlılarla birlikte Avrupa’da rasyonel açıklamanın
ya da bilimsel gözlemin, felsefe ve bilim öncesi bir çağın sisleri içinden doğuşu
başlangıçtan beri felsefe tarihçiliği geleneğinin önemli tema ve sorunlarından
biri olmuştur. Nitekim “Önce mitler, naiflik vb. vardı ve sonunda akıl ortaya
çıktı” der Hegel ve bu anlamda felsefenin Thales’le başlayan bilindik bir hikâyesi vardır ve bu, gözlem, şiir, mit ve matematikten ayrı bir bilgi birikimine
sahip olduğunu açıkça ayırt eden ilk metinleri tanımlamak açısından bir anlam
ifade edebilir. Yine de Thales’in yazdığı fragmanlardan Platon ve Aristoteles’in
uzun felsefi akıl yürütme eserlerine giden yol, felsefe için yolların en doğrusu
değildir ve bilgiyi organize etmenin Homerosçu yolları, bizi, Atina felsefesinin
düşünce dünyasına onlardan daha çok götürmese bile, onlar kadar götürebilir.
Bu temel vurgular çerçevesinde tebliğimizde mitopoetik düşüncenin karakteristiğini Homeros metni üzerinden belirleyerek felsefi söylemin tarihsel gelişimi içerisinden sorunlaştıracağız.
Anahtar kelimeler: Mitoloji, Felsefe, Homeros, Mitopoetik Düşünce, Rasyonel
Düşünce

* Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
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Sophocles’ Ajax as a Political Hero:
Nobility, Power and Political Brutality

Panos Eliopoulos*

Sophocles’ Ajax is undoubtedly one of the most multilayered stories in world
literature. Due to the character of the protagonists, it can be distinguished
not only as a tragedy on the primary issue of honor and a heroic stance of the
world but also on the collateral terms of becoming a hero and remaining one.
Being heroic stands for more than just courage in battle conditions; it has to do
with the way one conquers himself and his passions so that he becomes able
to consist a functional part of the community in both an ethical and a political
manner. But what happens if the community rejects you? While the tragedy
starts with the intervention of Athena, who sides with the Greek army and the
Greek generals in order to defend them from Ajax’s menace, it culminates as a
study of what different connotations of the political are about as well as under
what circumstances one may be engaged in political confrontation, especially
when certain ideals are threatened. In this context the political needs to be understood mainly in terms of a claim in political participation, not as a claim for
authority. Ajax, the son of king Telamon, even by means of the terrible slaughter, does no other than negotiate the way of his participation among his peers,
affirming his commitment to previous norms of nobility. His act creates a paradox according to which physical brutality is opposed to political brutality.
However, at no point does Ajax desire to become “apolis” nor does he detract
himself from a collective understanding of political coexistence. So he advances from the state of a hero for others to that of a political hero for himself, since
his act is based on an individual conception of justice. In this tragedy, Sophocles masterfully uses this particular element to guide our attention farther
than the issue of personal honor, to deeper political realizations in the form of
radical questions. What we will do in this paper is to attempt an analysis of the
political quandaries and pursuits of the play with the aid of several platonic
dialogues. The king of Salamis has become a defender of virtue but at the same
time a victim of political viciousness since his definition of the good does not
coincide with that of those in power; juxtaposed with the calm and temperate
attitude of Ulysses, he does not fail to depict the conflict that is emphasized
in the concluding pages of Plato’s Statesman, that in the political process one
needs to be the master of two principal virtues: courage and temperance.
Keywords: Sophocles, Plato, Ajax, Political, Power
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Bir İfade Aracı olarak Mit ve Modern Olanla
İlişkisi

Nevzat Can*

Antik Yunan düşüncesinde tanrıların, tanrıçaların ve kahramanların öykülerinden rasyonel felsefe ve mantığın tedrici gelişimine geçişini tanımlamak için
“mitos” ve “logos” terimleri kullanılmaktadır. İlki, Hesiod ve Homer gibi en eski
Yunan düşünürleri tarafından temsil edilir; ikincisi “Sokrat öncesi filozoflar”
olarak adlandırılan düşünürler ve daha sonra Sokrates, Platon ve Aristoteles
tarafından temsil edilir. Mitos’un en erken gelişim evresinde Yunanlılar, dünyanın olaylarını çok sayıda çatışan kişiliğin - “tanrıların” yarattığı bir olay olarak
görüyorlardı. Ancak, zaman geçtikçe, Yunan düşünürleri eski mitleri eleştirdi
ve gözlem ve mantıksal çıkarımlara dayanarak doğal olayların alternatif açıklamalarını önerdi. Birçok bilim adamı, tarihte mitos ve logos arasında keskin bir
ayrım olmadığını, logosun mitostan gelişip-büyüdüğünü ve mitosun öğelerinin
bugün bizimle birlikte varlığını sürdürdüğünü savunmaktadır.

Pek çok efsane, hikâyedeki karakterler ve olaylar kurgusal olsa bile gerçekleri
ileten hikâyelerdir. Sokrates ve Platon, Yunanlıların ilk efsanelerinin çoğunu
kınamaktadır, ancak analoji veya benzetme görevi gören hikâyelerle felsefi
noktaları da göstermişlerdir. Örneğin, Platon’un mağara alegorisi, eğitimli insanın yüzeysel izlenimlerinin ardındaki asıl gerçekliği algılayabilme yeteneğini
göstermek içindir. Mitlerin iletişim kurduğu gerçeklerin bazıları insani değerlerle ilgilidir ve değerlerin gömülü olduğu hikâyeler yanlış olsa bile bu değerler
gerçek olabilir.

* Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
nevzat@atauni.edu.tr
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Between Myth and History:
The Religious Dimension at the Crossroads of
Lebanese Public Spheres

Roy Jreijiry*

At the turn of World War I (which saw the fall of the Ottoman Empire), the State
of Lebanon was created under pressure from French Mandate authorities. The
new State authorities inherited the millet system, and found themselves torn
between the main religious communities that made the country up. Over time,
the myth of religious minorities, with their specific traditions and characteristics, took root and was consolidated mainly through an internal construction
and self-perception process in terms of religious communities.

This process reached its peak during the Civil War years (1975 – 1990) through
a confessional takeover of the geographic, political, and media spaces. After the
war, amendments were made to the Constitution in 1991 to revoke any religion-based discrimination through “the progressive abolition of sectarianism”;
however, despite those amendments, the confessionalization of public spaces
kept gaining ground until it weakened the State in all fields, in the name of
each community’s “rights” and “specificities”. More recently, in the context of
worsening regional conflicts, which have taken on the appearance of a sectarian-type identity struggle (the war in Syria and Yemen, conflicts between Iran
and Gulf states), territorial marking has become more “natural”; it has weaved
itself in daily political and media language, and produced an acute proliferation of sectarian ideals and a hardening of religious identity.
Our intervention aims at showing how building the myth of religious minorities – and its sociopolitical and cultural consequences – is translated in various
Lebanese public spaces and spheres to the point where it has become a dominant (even exclusive) frame of reference and belonging.
Keywords: Lebanon, Religious minorities, Political myths, Media, Public
sphere
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Dumuzi-Enkimdu’dan, Kabil-Habil’e
Çobancılık ve Çiftçilik

Meryem Bulut*

Bu çalışmada Sümer mitolojisinde yer alan Dumuzi ve Enkimdu’dan, Kabil
ve Habil’e uzanan yerleşik hayatın serüvenine değinilecektir. İnsanlar, yeryüzünde var olmaya başladıktan itibaren uzun süre göçebe bir yaşam şekli
sürdürmüşlerdir. Bitki ve hayvanların evcilleştirmesiyle yiyecek üreticiliğinin
sonucu olarak “çiftçi-çoban çatışması” ortaya çıkar. Toprak; tahıl üretmek ve
hayvan beslemek için son derece önemlidir. Paylaşılamayan toprak nedeniyle
tarla üretimi ve otlak kavgası; bu iki etkinlikten birinde yer alan topluluklar
arasında meydana gelir. Bu çatışma günümüzde de yerel çatışma olarak var
olmaya devam etmektedir. Bu iki üretim etkinliğinin sembolleri olarak yorumlanan Habil ile Kabil’in öyküsü; toplumsal düzeni sarsıcı, köklü ve insanlığın
yeryüzünde varoluşunun en eski sosyoekonomik çatışmalarından biridir ve bu
anlatının kökenleri Sümer toplumuna kadar gider. Sümer çoktanrıcılığı içinde
yer alan Çoban Tanrı Dumuzi ve Çiftçi Tanrı Enkimdu, Aşk ve Bereket Tanrıçası
İnanna’ya âşık olurlar ve İnanna için aralarında çatışma çıkar. Her toplumda
mitler aracılığıyla evren, doğal ve doğaüstü dünyalar ve bütün bunların içinde
insanın yeri ve varoluşunun anlamı, geçmişi ve geleceği üzerine açıklamalar
kuşaktan kuşağa aktarılır. Dünyanın tüm bölgelerinde yerli toplulukların mitlerinin yanı sıra Musevi, Hıristiyan ve Müslüman inanç sistemlerinde de mitolojik öğelerin varlığı görülebilir. İnsanın varoluşunun nedenine ilişkin söylem
malzemeleri mitlerden beslenir. Mitlerin içeriğinde, öğretici ve ahlaki öğelerin
yanı sıra insanlık tarihindeki kültürel, ekonomik, politik gelişmeler, çatışma
ve cinayet gibi pek çok olay karşılığını bulur. Habil ile Kabil’e ilişkin anlatıda;
kuraklıktan, verimliliğe, ilk cinayete, itaatsizlik ve kentleşmeye ilişkin pek çok
anlam bulunur. Musevi, Hıristiyan ve İslami kaynaklarda da yer alan Habil ve
Kabil anlatısı hem dini söylemlerde, hem de çeşitli disiplinlerde yeniden yorumlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Habil ve Kabil, Dumuzi ve Enkimdu, Çoban, Çiftçi
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The Myth of Twin Venuses and
Giulia Bigolina’s
Urania, The Story of a Young Woman’s Love

Merve Aydoğdu Çelik*

The pioneering figure to write on the woman question in Italy, Giulia Bigolina is the recently unearthed author of a prose romance Urania, the Story of a
Young Woman’s Love (1552). She is a pivotal author regarding the profeminist
literature owing to her work being “the first feminist entry into the debate on
a woman‘s proper place culturally” (Finucci 2) in the early modern Italy. In the
proem to the work, Bigolina depicts a scene in which her authorial persona is
visited by a homunculus to urge her to produce a literary work contrary to her
initial decision to passively pose for a painting in front of an artist. Likewise,
the romance section focuses on the protagonist Urania who turns out to be a
virtuous intellectual dealing with literature. Contrariwise, the Duchess of Calabria, who serves as a foil to Urania, has herself painted semi-nude. It is highly possible that Bigolina identifies Urania and the Duchess with the goddess
Venus** because the famous artist Titian employs Venus in many of his paintings such as “Venus of Urbino” and “Sacred and Profane Love” and it is known
that they were contemporaries, exchanged letters, and Bigolina was familiar
with his paintings. The dual representation of Aphrodite Urania and Aphrodite Pandemos refers to her double nature in the classical mythology and in
the texts such as Plato’s Symposium. Within this framework, this study argues
that Bigolina employs the myth of twin Venuses as a medium to construct the
profeminist concern of her work through her identification of Urania and the
Duchess with them in that their juxtaposing positioning enables her to criticise
objectification of women then-current in the art of painting, to encourage them
to prioritise intellectual cultivation over physical beauty and to be producers
of literature.
Keywords: Bigolina, Venus, Profeminism, Woman question, Art of painting
References
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A Nietzschean Reading on Euripides’ Medea

Şeyma Dinç*

For Nietzsche, tragedy is a synthesis of Apollonian and Dionysian elements,
and the problem of the philosophical interpretation of the tragic myth. He
deals with Greek mythology and the basic purpose of his criticism is on why
the Greek poets created the magnificent Olympian gods and world question.
In 1872 he published a book that lightens the explanation of tragedy from his
point of view which is including pessimism, art, music, theatricality, intoxication, chaos, madness. On the other hand Euripides, as being one of the great
Athenian playwright and the poet of ancient Greece, known for the many tragedies he wrote, including Medea and The Bacchae. He is constantly sacrificing
propriety for rhetorical display; so that we are sometimes in doubt whether we
are reading the lines of a poet or the speeches of an orator.
This paper aims to provide brief information about Nietzschean tragedy with
his Birth of Tragedy (1872) and explore whether the basic elements of Nietzschean tragedy are visible on Euripides’ Medea (B. C 431) in Nietzschean and
Euripidean tragedy concept, Apollonian and Dionysian effect, music, religion
emphasis in the tragedy and the gender effect on main character. In the end
of the study, the question “Is Euripidean well-known tragedy Medea can be an
example for Nietzschean tragedy?” will be answered.
Keywords: Euripides, Nietzsche, Medea, Nietzchean tragedy

* Yeditepe University
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Şeyma Dinç received a bachelor’s degree at Erciyes University in English Language
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Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında
Mitoloji ve Retorik*

M. Halil Sağlam**

Türk edebiyatının en önemli özelliklerinden biri farklı medeniyetlere mensup
toplumların kültürel özelliklerini yansıtmasıdır. Türk edebiyatında Doğu ve
Batı medeniyetine ait göstergelerin iç içe kullanılması temelde Türk toplumunun yaşadığı Anadolu coğrafyasından kaynaklanır. Anadolu coğrafyası, farklı
din ve inançlara mensup toplulukların asırlarca bir arada yaşadıkları stratejik
bir mekândır. Ayrıca bu mekân, üzerlerinde kadim medeniyetlerin kurulduğu
Balkan ve Orta Doğu coğrafyasıyla da komşudur. Dolayısıyla Türk toplumunun sosyal, siyasal ve kültürel hayatında medeniyetler arası etkileşimi görmek
mümkündür. Medeniyetler arası etkileşimin en önemli göstergeleri mitolojilerdir. Türk edebiyatında evrensel kültüre ait çok sayıda mitolojik unsur bulunmaktadır. Türk halk masalları, efsaneleri, şiir, hikâye ve romanları mitolojik
göstergeler bakımından oldukça zengin içeriğe sahiptir. Bu çalışmada mitoloji
ve roman ilişkisi değerlendirilmektedir. Türk Venüs, Aphrodite, Jupiter, Hephaistos, Promete, Zaloğlu Rüstem gibi farklı medeniyetlere ait mitolojik göstergeler bulunmaktadır. Yunan ve Pers mitolojisine ait bu göstergeler, medeniyetler
arası etkileşimin en açık göstergeleridir. Bu çalışmanın temel amacı, romanlarda geçen mitolojiye ait göstergelerin niteliğini ve mitolojik göstergelerin
roman sanatına olan katkısını ortaya çıkarmaktır. Araştırma kapsamında incelenen romanlar şunlardır: Bahar Çiçeği, Sevgim ve Istırabım, Ayşim, Utanmaz
Adam, Aşk, Sinekli Bakkal, Yosma, Bir Sürgün, Balkan Çiçekleri, Hayat Sen Ne
Güzelsin, Fuji-Yama, Aşk Fırtınası ve Üç İstanbul. Romanlarda özellikle Yunan
mitolojisine ait göstergeler tespit edilmiştir. Mitolojik göstergeler, anlatıların
retorik ve reel yanını güçlendirmektedir. Romanlarda tespit edilen mitolojik
unsurlar aynı zamanda Türk toplumunun farklı medeniyetlerle iç içe geçmiş
sosyal ve kültürel yaşantısını da yansıtmaktadır. Sanat faaliyetlerin özünde,
simgesel ve özgün anlatım vardır. Romanlardan elde edilen bulgular, mitolojinin roman sanatında etkili birer retorik malzemesi olduğunu ve yazarların
anlatılarına özgünlük katmak için mitolojik göstergelerden yararlandıklarını
ortaya çıkarmaktadır.
Anahtar kelimeler: Edebiyat, Roman, Mitoloji

* Bu bildiride Türk Romanında Din ve İnanç Algısı (1934-1938) doktora tezinden
yararlanılmıştır.
** Dr. Öğr. Üyesi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü
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Mimarlıkta Bir İletişim Aracı Olarak Mitler

Nuran Irapoğlu*

Mimarlık araştırmalarında ne üzerinde çalışacağımız sorusuna genel olarak şu
cevaplar verilebilir: Üretim, ürün, üretici, kullanıcı ya da metin. Mimarlık ve
metin arasındaki ilişki ise genellikle bir biçimde iletişimi ilgilendiren yanlar
barındırmaktadır. Metnin yazılı ve sözlü iletişimi harekete geçirme hali, söz
konusu iletişimin bilişsel, kişisel, grafik ve kitle iletişim açısından değerlendirilebilmesine imkân tanımaktadır. Bu çalışmanın amacı ise, metinlerin ele
alınışında ve mimarlığın disiplinler arası yönünün iletişim bilimleriyle ortaya
konma çabasında mitsel anlatıların kullanılabilirliğini tartışmaya açmaktır.

Mimarlık disiplini, kurduğu içsel ve dışsal ilişkiler ile doğal bir iletişim biçimi
olarak var olmaktadır. Tarih boyunca kaçınılmaz sanat olarak nitelendirilen
mimarlık, sosyal varlık niteliği taşıyan insanın zorunluluğu olan iletişim ile
benzer noktalar taşımaktadır. Kendi aralarında farklılık gösteren birçok deneyimi tanımlayan iletişimin disiplinler arası bir yapısı vardır. Altı ana yaklaşım
üzerinde incelenen iletişim çalışmalarında anlamların üretimi, değişimi ve
yorumu esasına dayanan yaklaşımların bir parçası olarak mitsel anlatı; Barthes’ın anlamlandırma düzeyleri yoluyla önerilmiştir. Bu çalışmada ele alınan
mitsel anlam ise, her hangi bir madde, eylem, eylem serisi, poz, jest, imaj, sosyal durum, işaret veya işaret setine genel ve kültürel bir anlam verildiğinde
ortaya çıkmaktadır.

Her bilim dalı mitle ilişkili birçok kurama sahiptir. Mimarlıkta da mitle ilgili
araştırmalar yapmak mümkün olmakla birlikte daima kültürle ilişkilidir. 19.
yüzyıl sonuna kadar dışlanan mitler üzerine çeşitli disiplinlerde yapılan çalışmalar, antik dünyanın düşünce biçiminin bugün de devam ettiğini göstermiştir. Bu nedenden hareketle mit konusunun yeniden gündeme taşınması ve
tanımlanması gerekli görülmüştür. Mit kavramı gündeme geldiğinde üzerinde
çalışmaya yapmaya en elverişli malzemeler elbette ki mitolojilerdir.
Sonuç olarak, tarihsel, toplumsal, anlamsal, kültürel ve dilsel zenginliklerle
dolu mitlerin, önemli birer iletişim aracı olduğu düşünülmektedir. Mitsel metinler, mimarlık ve iletişim disiplinlerinde ortak paydada ele alınabilir. Mimarlığın metinsel temsili ise bu bağlamda bir yeniden düşünmenin ürünü olarak
tekrar gündeme gelecektir.
Anahtar kelimeler: Mimarlık, İletişim kuramları, Mit, Anlatı, Metin okuma
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İzmir’de Yaşayan Makedonya Türklerinin
Doğum Gelenekleri

Kübra Morkoç*

Her toplumun “geçiş dönemleri” olarak adlandırılan doğum, evlenme ve ölüm
ile ilgili gelenek ve görenekleri bulunmaktadır. Bu gelenek ve görenekleri o
topluma özgü kılan şey ise kültürdür. Kültürün şekillendirdiği bu gelenek, görenekler ise bizi en eski bilgiye yani mitolojik devreye götürmektedir. Özellikle
mit ve ritüel ilişkisi olarak açıklanabilen bu durumun en somut örnekleri işte
bu gelenek ve göreneklerdir. Bu bağlamda miti, ritüelin bir anlatısı ve gelenekleri de ritüellerin bir sonucu olarak görmek mümkündür. Bu bakış açısı ile
hazırlanan bu çalışma, İzmir’de yaşayan ve Makedonya’dan göç eden Türk nüfus ile ilgili yapılan saha çalışması sonucunda oluşturulmuştur. Hazırlanan bu
çalışmada doğum gelenekleri; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası
şeklinde tasnif edilerek gerekli çıkarımlar yapılacaktır. Bu çıkarımların Türk
dünyası ile ortaklıklarının yanında mit-ritüel ilişkisine dayanan bağlar da göz
önüne serilecektir. Özellikle doğum sonrası uygulanan gelenek ve göreneklerde mit ve ritüel ilişkisinin daha belirgin olduğu; bu uygulamaların eski, orta ve
yeni kuşakta ne oranda uygulama alanı bulduğu belirtilecektir. Tüm bunlarla
birlikte uygulanan bu gelenek ve göreneklerin hepsinin bir ritüel olup olmadığı konusu da tartışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Makedonya Türkleri, Geçiş dönemleri, Ritüeller, Doğum
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Mitolojiden Egzistansiyalizme: Sisyphos’tan
Yabancı’ya Yazgıyı Yeniden Yazmak

Zeynep Esenyel*

Mitolojilerin, eski anlatılar olmalarıyla gerçek dışına ve hakiki olmayana gönderimde bulundukları kabul edilir. Mitos’un, logos olamayışı nedeniyle üzerine
inşa edilemediği o güvenilir zemin, gerçeğin ve hakikatin ne olduğuna dair bir
varsayım ve önyargı tarafından şekillenmemiş midir aslında? Ve bu önyargı,
mitos’un köken itibariyle gizli bilgilerin aydınlatılması anlamını da içerdiği,
yine de bu gizli bilgilerin hakikat hakkında hiç de hakiki olmayan bir tarzda
verildiği olgusunu gözden kaçırmamıza neden olur çoğu zaman. Mitos’lardan
olgusal gerçekliğe dair nesnel verilerin çıkmaması, onlardan hayata ve hakikate dair anlamların da çıkmadığının bir göstergesi değildir. Wittgenstein’ın
da belirttiği gibi dil bir oyunsa eğer, bu mistik oyunlardaki gizli bilgiler ancak
onların doğruluğu ya da yanlışlığını sorgulamayı bıraktığımızda ve gönderimde bulundukları anlamlara odaklandığımızda gün yüzüne çıkacaktır. Kuşkusuz
Camus, Sisyphos mitini felsefesinin merkezine yerleştirmiş bir düşünür olarak
oyunun kurallarını anlayabilmiştir. Peki, nasıl olur da kaçınılmaz bir yazgıyı
yaşayan, kaderi aldatma çabaları sonuçsuz kalan ve Tanrılar tarafından cezalandırılmış olan bir suçlu, kaderini kendi yazan, yazgısız olduğu için de suçsuz
olan bir karakterle benzerlik sergileyebilir? Mitolojilerde karşımıza çıkan Tanrı bolluğuna bağlı olarak kaçınılmaz bir sonu yaşayan karakterler, irade özgürlüğünü merkeze alan egzistansiyalizme ve özellikle de ateist oluşuyla ön plana
çıkan Camus’ye nasıl ilham verebilir? Saydığımız tüm bu özelliklerine rağmen
mitolojilerin günümüzde hala söyleyecek sözlerinin olması, yazgıdan varoluşa
giden süreci anlamlandırmak için oldukça önemlidir. Sisyphos mitinde aşılamayan kader, Camus için hayatın benim sorularıma karşı yanıtsız kalışında
gizlidir, yine de hayata karşı bu ‘yabancı’ tavır, kurban rolünü oynamak ile ona
başkaldırmak arasındaki gelgitlerde kendini gösterirken, Sisyphos’u da tıpkı
Yabancı gibi absürd bir kahramana dönüştürür. Bu çalışmanın amacı, mitlerin
gerçekliğinin salt olgusallıklarında değil, gönderimde bulundukları varoluşsal
hakikatlerde aranması gerektiğine dair düşüncemizi Camus’nün Sisyphos miti
sembolizminde somutlaştırmaktır.
Anahtar kelimeler: Sisyphos, Mitos, Camus, Absürd, Varoluş
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Mythological Constituents of Plato’s Cosmology:
Demiurge, Elements, and the Receptacle

Hilal Demir Kıvrak*
Esra Çağrı Mutlu**

Plato’s works clearly reveal the fact that in addition to be a master of subtle
logical disputation, he is an adept author of myths. Many interpreters of his
works, modern and ancient alike, maintain that Plato attributes a peculiar validity to myths. Plato is aware of the problem that the soul and the cosmos can
only be discoursed in pictures of imagination; though, dialectics always remain
as the central topic of his philosophy. The early dialogues, with the exception of
Protagoras, do not contain any mythical tales. In his later writings; i.e., Phaedo,
Gorgias, Symposium, the Republic, Timaeus, Politics, tales are introduced in rare
occasions, and with specific motivations only. Nevertheless, at least starting
with the middle period of Plato’s literary activity, these wondrous stories seem
to occupy a fixed and allotted place within his philosophical cosmos. In Timaeus, Plato argues about the formation of Universe (cosmos) and its impressive
order and beauty by using mythological elements such as four elements of the
Universe, craftsman (Demiurge), and mathematical objects. For example, Demiurge creates air and water and arranges all four elements proportionally in
the Receptacle: as fire is to air, air is to water; and water is to earth, and Plato
relates all these elements to the mathematical objects and empty space. In this
respect, Plato’s Demiurge is the quintessence of perfection and power. In this
paper, I try to examine briefly Plato’s use of myths and metaphorical, imaginative language, particularly with reference to their implications for interpreting
his cosmology. By this way, I will also try to show that Plato uses myths in his
cosmology with an educational and explanatory function.
Keywords: Myth, Plato’s cosmology, Demiurge, The Receptacle
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Mythos for Nietzsche, Heidegger and Hölderlin

Pia Morar*

Plato’s works are commonly invoked in the context of Ancient Greek mythology due to his extensive use of mythology in his dialogues. Nevertheless, Nietzsche vehemently rejects, discarding Socrates for contaminating philosophy
through the rationalization of mythology and life more generally. For Nietzsche
“only a horizon ringed about with myths can confer unity on an entire cultural
movement” (BT 125). Myth has a profound unifying and eternalizing function
in Nietzsche’s philosophy that is rooted in artistry and illusion. It is the Dionysian disorder that secures the “myth of life” and “life affirmation”, whereby
man bestows meaning upon his life through the use of art and mythology. It
was this sense of meaning that Heidegger integrated in his own writings in his
understanding of being. The concept of being-in-the-world, comprises Heidegger’s solution to reason-based nihilism - a Socratic after-effect. Being can be
discovered and experienced with the aid of poetry and mythology. Building
on Nietzsche’s interpretation of the Dionysian and the Apollonian dichotomy,
Heidegger interprets Hölderlin’s poetry within this conceptual framework. He
understands Hölderlin’s opposition between Greek and German thought as an
Apollonian mastering of the Dionysian, whereby the occidental Apollonian order would come to be infused with Dionysian power, or “seized by being”.
In this paper I examine pre-Socratic use of mythology as conceived of by the
German poet Friedrich Hölderlin, and philosophers Friedrich Nietzsche and
Martin Heidegger. I begin by juxtaposing Nietzsche’s understanding and application of Ancient Greek mythology to Plato’s use thereof. I then elaborate
on Nietzsche’s view of the use and purpose of mythology. Subsequently I introduce Heidegger’s view and attitude towards pre-Socratic mythology, which
builds on Nietzsche’s analysis. Here, I examine the writings of Hölderlin, who,
from Heidegger’s perspective, were invaluable in rediscovering Ancient Greek
mythology in the modern age.
Keywords: Mythology, Heidegger, Hölderlin, Nietzsche, Poetry
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Why did Plato Appeal to Mythos?
A Deleuzian Critique

İbrahim Okan Akkın*

As Deleuze puts it, the problem with Plato’s appeal to mythos does not stem
from the idea that mythos itself cannot be regarded as a rational basis upon
which a series of systematic arguments could be built. According his critique,
the problem lies with the ‘political agenda’ underlying Plato’s need to make
use of mythos, as a narration of the origin of his theory of forms and the Truth.
This hypothesis argues that by combining the power of dialectics with that of
mythos Plato invented ‘a method of selection’ which ontologically lolls against
“the Same”. For Deleuze, the principle of selection helps to differentiate the
originals and pretenders, copies and the simulacrum. By this means, a single
point of view among the multiplicity of voices in the intellectual atmosphere of
Athenian Democracy, ideally, surpasses all other claims to rightfulness with regards being the closest one to the Truth. Nonetheless, Nietzsche, the precessor
of Deleuze’s anti-Platonism, argues that the intention beneath Plato’s will to
select between claimants was bringing the philosopher the mask of the soothsayer, hence esteeming the philosopher “the possessor of knowledge”. When
Deleuze’s theory of the ‘selective principle’ is traced in the Republic and the
Statesman, it can be agreed that one of the reasons underlying Plato’s appeal to
mythos could be his will to capture the metaphysical power of mythos as a narration of the origin. On the other hand, the argument from the will to renounce
the philosopher “the wise man” -instead of ‘the lover of wisdom’- seems too
ambitious to be attributed to Plato since Platonic dialogues are, above all, attempts to discover the best possible ‘method’ of philosophical argumentation.
Furthermore, the dialogues, most of the time, do not end up with dogmatic
assumptions but with aporia, hence they do not provide a certain definition
of “the Truth” either. In brief, Deleuze’s critique of Plato’s appeal to myths is
aggregable but its scope should be limited to Plato’s political views.
Keywords: The Same, Origin, Mythos, Selection, Politics
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The Epistemic Status of Myths in Plato’s
Dialogues

Tonguç Seferoğlu*

Plato’s use of myths has been an object of research in recent decades and the
role of myths in Plato’s philosophical arguments has received increased attention. Existing research recognises the critical role played by myths in Plato’s
dialogues. However, the relationship between muthos and logos has attracted
diverse interpretations: some claim that myths comes only after philosophical
argument is complete while other underlines that Plato uses myths as persuasive tools since myths reach to the readers more easily than philosophical
argument.
In this study, I aim to show that a single word in Greek, διισχυρίζομαι meaning
affirming confidently, might reveal an essential aspect of Plato’s thought on
the truth of myths. From this perspective, the principal objective of this study
is to investigate Plato’s ideas on the epistemic status of myths by reviewing
some uses of διισχυρίζομαι. To this aim, I will study some passages from Plato’s
dialogues such as the Phaedo, Timaeus and Meno. The findings show that (I)
Plato is wary of putting too much trust in myths, that (II) myths give approximate accuracy, and (III) that myths have motivational and propaedeutic role in
philosophical training.
Keywords: Myths, Plato, Philosophical argument, Persuasion
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İran Meşrutiyet Dönemi Şiirinde
Mitolojik Şahsiyetler

Melek Gedik*

İran toplumunda siyasi, ekonomik ve kültürel değişimlerin yaşandığı meşrutiyet döneminde şairler, şiiri yaşadıkları dönemle ilgili fikirlerini duyurmaya
çalıştıkları bir araç olarak kullanırlar. Meşrutiyet döneminde Batı kültürü ve
medeniyetinin etkisiyle birlikte şiire vatan, özgürlük, eşitlik ve kanun gibi konular girmeye başlar. Bu dönemde özellikle vatan konusuna ağırlık verilir. Edibul Memâlik, Melikuşşuarâ Bahâr, Ârif Kazvînî, Nesîm Şimâl ve Mîrzâde Işkî
gibi şairler halkı bilinçlendirmek, milli duyguları harekete geçirmek ve halka
vatan sevgisi aşılamak için şiirlerinde İran kaynaklarında geçen mitolojik şahsiyetlerden faydalanırlar. Bu çalışmada meşrutiyet dönemi hakkında verilen
bilgilerin ardından bu dönem şairlerinin şiirlerinde geçen mitolojik şahsiyetler belirlenmiş ve şairlerin bu şahsiyetleri işleyiş biçimleri ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Şiir, İran, Meşrutiyet, Mitolojik şahsiyetler
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Pers Mitolojisi ve Despotizm Sembolü Zahhak

Mitat Çekici*

Pers mitolojisi ve efsaneleriyle ilgili en eski bilgiler MÖ. XV. yüzyıla dayanmaktadır. İran millî tarihi hakkındaki en eski bilgiler Rîg Vedâ ve Avestâ’da mevcuttur. Ancak bazı araştırmacılar, Avestâ öncesi dönemlerde de İran mitolojisiyle
ilgili veriler bulunduğu kanısındadır.

İran mitolojisi; İran platosu, Atlas okyanusu, Orta Asya ve dünyanın birçok
bölgesine yayılıp ve birbirleriyle kültürel ve dilsel olarak ilişkili olan eski halkların inanç ve ibadet uygulamalarının ve bunların bütününe verilen isimdir.
İranlılar, Hint-İran birleşik kavminden ayrıldıklarında birtakım destanlar ve
efsanevî rivayetleri beraberlerinde getirmişlerdir. Bu rivayetler onların yeni
vatanlarına ve yeniden şekillenmiş yapılarıyla uyumludur.
Pers mitolojisindeki karakterler güçlü bir biçimde ikiye ayrılmıştır: iyi olanlar ve kötü olanlar. Bu iyi-kötü anlayışı mitolojide hikâye, figür ve motiflere de
yansır. Bu anlayışın kökeni Zerdüştlük’teki Ahura Mazda’nın iki emanasyonu
anlayışı üzerine kurulmuştur. Pers mitolojisi ve destanlarındaki en ünlü iyi karakter Rüstem olarak karşımıza çıkar. İyi figürüne karşı bir başka ünlü figür de
despotizmin sembolü olan Zahhak’tır. Zahhak’ın en önemli özelliklerinden biri
de onun omuzlarından bulunan ve onu koruyan iki engerek yılanıdır.
Bu araştırmada, öncelikle mitoloji kavramının tanımı yapılacak ve Mitolojinin Fars Edebiyatındaki yeri ve önemi hakkında bilgi verilecektir. Sonrasında
Despotizm sembolü olan Zahhak hakkında detaylı bilgi verilip tanıtılacaktır.
Anahtar kelimeler: Pers Mitolojisi, Despotizm, Zahhak, Fars Edebiyatı
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İran Mitolojisi, İlk İnsan ve İlk Hükümdar:
Keyûmers

Nurgül Bağcı*

Mezhebin temel sınırlandırmasında ele alınan yaratılış konusu, yalnız Zerdüştlük (ateşperest) dininde değil aynı zamanda bütün dinlerde en temel konulardan sayılmaktadır. Yaratılış konusuyla bağlantılı olarak eski sanılardan,
mitolojik temellerden, inançla ilgili konulardan ve ayinle ilgili törenlerden söz
edilmektedir. Çeşitli kavimler arasında inançların, inanışların ve bir mitolojideki ortak temellerin çoğundan mitlerin açık, somut, soyut ve dış değişiklikleri
bu sayede ayırt edilir. Dünyada her kavmin kendine özgü mitolojisi vardır ve
bu mitolojilerden çoğunun birbirleriyle aynı oldukları aşikârdır. Bazen bu benzerlikler birbirleriyle asla coğrafî ya da ırksal bir bağı bulunmayan kavimsel
hikâyelerde de bulunabilir. Eski ve tarih öncesi dönemlerde insanların düşünce tarzını, kültürünü gösteren değerli, aynı zamanda geride kalmış tarihî bir
konuşma dilinin sözcüsü sayılan mitoloji; bir milletin kültürel hayatının devam
edişini de göstermektedir. Bu bağlamda mit ve mitoloji günümüz toplumunun
en önemli kültürel konularından biri sayılmaktadır.

Tarihte on iki bin yıllık geçmişe sahip İran mitolojisi, Fars edebiyatının temel
yapı taşlarındandır. İranlı birçok şair ve yazar bu mitolojiden ilham alıp eserlerini yazmışlardır. Firdevsî de Fars mitolojisinin önemli bir bölümünü kapsayan
“Şâhnâme” adlı milli destanda, İran milletinin ülkelerini koruyup kollamaları için verdikleri mücadeleyi anlatmış ve bu eserde birçok mitolojik unsur ve
kahramana da yer vermiştir. Bu araştırmada, öncelikle “ustûre” (mitoloji) kelimesinin tanımı yapılacak, mitolojinin ortaya çıkış biçimi, yararları üzerinde
durulup İran mitolojisi hakkında bilgi verilecektir. Ardından İran mitolojisine
göre ilk insan ve ilk hükümdar olarak bilinen, aynı zamanda “Şâhnâme”de de
adı geçen Keyûmers tanıtılacaktır.
Anahtar kelimeler: İran Mitolojisi, Şâhnâme, Keyûmers, Fars Edebiyatı
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Eski Türkler ve Eski İran’da
Güneş ve Ay ile İlgili Mitolojiler

Shadabeh Azizpour*

Mitoloji tarihi tabiatla ilgili unsurlarla doludur. Özellikle Güneş ve Ay ile ilgili mitolojiler dikkat çekicidir. Nitekim eski Türk ve İranlıların mitolojilerinde
Güneş ve Ay ile ilgili mitolojiler insan yaşamını etkileyecek ölçüde önemlidir.
Her iki medeniyetdeki Güneş ve Ay ile ilgili mitleri, sanatsal, kültürel, sosyal ve
siyasal açısından karşılaştırmak bu bildirinin amacıdır.
Eski Türkler ve İranlılarda Güneş ve Ay mitleri, gece ve gündüz, iyilik ve kötülük, yaşam ve ölüm, kıtlık ve bereket, soğuk ve sıcak gibi doğada bulunan
zıt güçleri temsil eden mitlerdir. Zıtların birliğini temsil eden mitler her iki
toplumun ortak değeridir. Bu sembollerin çoğu, kozmik unsurlar veya yeryüzü
unsurlarından oluşmaktadır.
Eski İran mitlerinde Güneş, Aslan, Kartal, Simurg ve Ejderha şeklinde, Ay ise
Boğa, Dağ keçisi, Geyik, Ehrimen veya Dev olarak tezahür etmiştir. Aslan ve
boğa simgeleri Güneş ve Ay sembolleri olarak bayrak ve sikke gibi önemli eserlerde mevcuttur. Ancak zamanla aslan, boğadan daha da önemsenir ve bu iki
sembol arasındaki mücadele sonunda boğa yenilir ve aslan padişahlık gücünün
temsilcisi olarak görünür. Dolayısıyla aslan ile sembolize edilen şahlık gücü her
şeyden üstün tutulur ve Taht-i Cemşid/Persepolis kalıntılarında padişah Güneş
ve Ay simgeleri ile temsil edilip padişah ile simgeler arasındaki savaş sonuda
padişahın zaferi ile sona erir. Güneş ve Ay Mânî ve Zerdüşt dininde de Tanrılar
olarak çok önemsenmiştir.
Türk mitolojisinde ise Güneş ve Ayın benzer anlamı vardır. Mânî dinini kabul
eden Uygurlar Aya taparak onu kutsamışlardır. Kutadgu Bilig’de ise Kün-togdu/gün togdu=hakan=töre parlak güneş anlamına gelen Güneşin simgesi tören anlamına konulmuştur. Burada Güneşi aynı İran’daki gibi hakanlık olarak
gören Türkler Ay-toldu kavramını ise Kut kelimesi anlamında kullanmışlardır.
Güneş bir yıldız ve Ay da hilal olarak Türk sanatı ve kültürünün iki ayrılmaz
önemli objeleridir. Aynı İran’daki gibi Türklerde de Ay ve Güneş simgesi taşıyan bayraklar, sancaklar, motifler ve sikke gibi objelerde mitlerin siyasal ve
kültürel etkileridir.
Anahtar kelimeler: Güneş, Ay, Türkler, İran, Sanat
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Dionysos ve Keloğlan: Türk Mitolojisinde
Dionizyak Bir Tip Olarak Keloğlan

Seçkin Sarpkaya*

Yunan mitolojisi tanrılarından olan Dionysos, Yunan mitolojisinin ve fikir dünyasının temel karakterlerinden biridir. Dionysos, Apollon ile karşıtlık hâlinde,
tragedyanın aslî fikir unsurlarından biri olarak Yunan panteonunda öteki ve
doğulu tanrı, şehirdeki yabancıdır. Tanrı Zeus ve insan Semele’in oğlu olarak
dünyaya gelen Dionysos, sanatsallığın, aşkınlığın, ötekinin, kontrol edilemeyenin ve didaktik olan sistemi ters yüz edenin sembolüdür. Türk mitolojisinde de
Dionysos’a denk düşebilecek en yakın tip Keloğlan’dır. Türk kültüründe ve mitolojisinde geçmişten günümüze, başta masal olmak üzere farklı anlatı formlarında yer alan Keloğlan da tüm özellikleriyle Dionysos’a benzeyen, bir tür
dionizyak karakterdir. Bu bildiride Dionysos ve Keloğlan tiplerinin karşılaştırması yapılacaktır. İlk olarak Dionysos ve Keloğlan tiplerinin genel özelliklerine
değinilecektir. Ardından bu iki tipin hem birer mitik karakter olarak özellikleri
hem de temsil ettikleri anlam dünyası karşılaştırmalı bir şekilde açıklanacaktır. Son olarak Keloğlan tipinin Türk mitolojisinin sınırları içerisinde dionizyak
bir sembol olarak nasıl ve hangi konumda yer aldığı tespit edilip tartışılacak,
bu tipin üzerine yüklendiği anlam örüntüleri açıklanacaktır.
Anahtar kelimeler: Dionysos, Türk Mitolojisi, Keloğlan
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Şahmeran ve Dünya Mitolojisinin
Yılan-Karışımlı Diğer Mitik Yaratıklarının
Karşılaştırmalı Bir Analizi

Seda Gedik*

İlk çağlardan bu yana toplumlar mitler vasıtasıyla içinde yaşadıkları evreni algılayıp anlamlandırmaya çalışmışlardır. İlkel insanlar doğayla ve hayvanlarla
iç içe yaşadıkları için hayal dünyalarında mitik varlıklar tasarlarken de etkileşimde oldukları bu hayvanlardan esinlenmişlerdir. Sahip olduğu özellikler nedeniyle insanın kendisinden üstün gördüğü, hatta bir tür tanrısallık atfettiği,
yarı-insan yarı-hayvan karşımı olan bu varlıklara “hibrid” denilir.

Hibrid karakterlerden bazıları fiziksel özellikleri bakımından sadece ait oldukları topluma özgü iken bazıları ise insanlığın ortak bilincinde yer almaları bakımından evrensel bir nitelik taşır. Bu varlıklardan biri de Türk mitolojisindeki
“Şahmeran”dır. Üst tarafı insan, alt tarafı yılan olarak tasvir edilen Şahmeran
da evrensel bir varlıktır; çünkü bereketin, doğurganlığın ve ölümsüzlüğün
sembolü olan “yılan,” insanlığın ortak bilincinin bir ürünüdür. Haliyle, farklı
kültürlerdeki mitler incelendiğinde fiziksel olarak Şahmeran’a benzeyen birçok varlıkla karşılaşmamız son derece doğaldır.
Yılan figürünün önemli bir yere sahip olduğu mitik sistemlerin başında Yunan
mitolojisi gelir. Yunan mitolojisinde Şahmeran gibi üst kısmı insan, alt kısmı yılan olan Kekrops, Ekhidna, Gigant, Erikhthonios, Okeanos, Lamia ve daha birçok
karaktere rastlarız. Çin mitolojisinin ünlü demon’larından biri olan Kong-Kong
ve Bâbil mitolojisindeki Derketo da Şahmeran gibi üstü kadın altı yılan olarak
tasavvur edilen mitik varlıklardandır.

Dünya mitolojisinde yalnızca bazı uzuvlarında yılan bulunan daha farklı yaratıklarla da karşılaşırız. Bu tür varlıkların başında ise tanrıçaya karşı geldiği için
cezalandırılarak saçları siyah yılanlara dönüştürülen “Medusa” ile Şeytan’ın
oyununa geldiği için omuzlarından insan beyni yiyerek beslenen yılanların fışkırdığı “Dahhâk” gelir.
Özetle, bu çalışmamda başta Türk mitolojisinin önemli bir figürü olan Şahmeran olmak üzere Dünya Mitolojisinin pek çok karakteri içinde ‘yılan’ içerikli
hibrid’lere odaklanacağım. Bahsi geçen hibrid yaratıklar hakkında detaylı ve
betimleyici bir analiz sunup, bunları benzer ve farklı yönleri bakımından karşılaştıracağım.
Anahtar kelimeler: Şahmeran, Mitoloji, Yılan, Hibrid yaratıklar

* Doktora Öğrencisi, Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk
Bilimi Anabilim Dalı, İzmir-TÜRKİYE
gedik_seda@hotmail.com
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Alevilik-Bektaşilik Geleneğinde İslamiyet Öncesi
İnanç Sistemleri ve Hayvan Sembolizmine Etkisi

Emine Taş*

Sözlü ve yazılı kaynaklarda ve günümüzde de yaygın bir alana sahip olan hayvan sembolleri, Türk kültür ve mitolojisinde olduğu kadar zengin kültür birikimine sahip olan Alevilik/Bektaşilik geleneğinde de önemli yere sahiptir. Türklerin tarih boyunca birçok din ve inanç sistemi ile etkileşim içerinde olması ise
hem Türk kültür ve mitolojisini hem de alt kültüründe Alevilik/Bektaşilik geleneğini etkilemiştir. Bu bağlamda hayvan sembollerinin oluşması ve anlamlandırılmasında ise inanç sistemlerinin ve dinlerin çeşitli ölçülerde etkisi olmuştur. Özellikle İslamiyet, hayvan sembolleri üzerinde en etkili tesiri yapmıştır.
Türklerin kullanmış olduğu hayvan sembolizmlerinden bazılarının geçmiş
inanç sistemlerinden etkilendiği görülürken, bazıları Musevilik ve Budizm gibi
temasa girdikleri dinlerin etkisinde olduğu görülmektedir. Alevilik/Bektaşilik
geleneğinin de bu şekilde etkilenildiği tespit edilmiştir.
Bu çalışmada Alevilik/Bektaşilik geleneğinde bazı hayvan sembolleri ve inanç
sistemlerinin etkileri araştırılarak, Türk kültür ve mitolojisinde benzerliklerinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Hayvan, Alevilik/Bektaşilik, İnanç, Türk Mitolojisi

* Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi
eminetas5050@gmail.com
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Ticaret, Ekonomik Durum ve
Mitolojideki Yansımaları

Aysun Bulut*
Bige Küçükefe**

Tabiat yalnızca antik çağların temel geçim kaynağı değil aynı zamanda ekonomik olanakların da en büyük bozguncusu olmuştur. İnsanlar bu yıkıcı kuvvete
karşı hem tanrılara ve tanrısal varlıklara sığınmış hem de onları yaşadıkları
olumsuzlukların temel nedeni saymıştır. Bu bağlamda mitoloji, insanların ekonomik durumlarındaki ve yaşam koşullarındaki kötüleşmeyi anlamlandırmıştır. Örneğin Poseidon, Argos’un nehirlerini Hera’yı destekleyen Phoroneus yüzünden kurutmuştur. Tanrıların arasındaki kıskançlık yüzünden bastıran sel,
evleri ve ürünleri mahvetmiştir. Etiyopya’daki Cassipea krallığına sel getiren
de Poseidon’dur. Bu defa Nereid’den daha güzel olduğunu iddia eden prenses
Andromeda’ya kızmıştır. Yılan istilası ile evlerinde rahat uyuyamayan, tarlalarında çalışamayan insanlar nedenini ve nasıl olduğunu anlayamadıkları için
yine tanrılara başvurmuşlardır. Mesela Perseus Kibisisinde Gorgon kafasıyla
birlikte uçuşa geçmiş ne var ki Medusa’nın kesik başından damlayan kanlar
Libya’da yılan istilasına neden olmuştur.
Bu makale, arkeolojik kayıtlara dayanarak insanların ticari hayat ve ekonomik
durumlarını mitolojiyle nasıl ilişkilendirdiklerini ve ticaretin en önemli aktörleri olan mitolojik figürleri araştırmaktadır. Ayrıca çalışmada Antik çağ insanlarının ekonomik hayatlarıyla tanrısal varlıklar ve mitler arasındaki ilişki
incelenmiştir. Bunu yaparken ekonomik olayların tanrısal varlıklar ve mitlerin
günlük hayattaki yerini nasıl yönlendirdiği temel alınmıştır.
Çalışmada önce Antik Çağda Ekonomik birimleri belirledik. Daha sonra bu
birimlerin mitolojik hikayelerde nasıl anlamlandırıldığını inceledik. Bu incelemeleri yaparken Eski çağ ekonomisi ve mitoloji ile ilgili yazılmış kitap ve makalelerden yararlandık.
Anahtar kelimeler: Mitoloji ve ticaret, Mitoloji ve ekonomik durum

* Mali Müşavir
abulut70@gmail.com
** Öğr. Gör. Dr., Namık Kemal Üniversitesi
bkucukefe@nku.edu.tr
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Gösterişçi Tüketim Bağlamında Vitrin Olarak
Sosyal Medyada Sanal Kahramanlık Miti ve
Benlik Sunumu

Hanife Güz*
Gözde Şahin**

Küresel dünyanın yeni iletişim araçlarından biri de sosyal medyadır. Bireyler kendilerini ifade etmek, göstermek, sunmak, birbirleriyle iletişim kurmak
amacıyla sosyal medyayı bir vitrin, bir iletişim platformu olarak kullanmaktadır. Sosyal medyanın varoluş sebebi olan eş zamanlı paylaşım yapabilme olanağı gündelik yaşamda pek çok değişim ve dönüşümü gündeme getirmiş, anında
kendisini gösterebilmesini mümkün kılmıştır.

Wallman; sosyal medyada yapılan paylaşımların sosyal para haline geldiğini,
bireylerin bu yolla statülerini sergileyebildikleri, sosyal statü sinyali verebildiklerini belirtmektedir. İnsanlar her paylaşımında bir önceki paylaşımlarını
demode yapmakta, moda olmak için sürekli hayatları ile ilgili yeni paylaşım
yapmak zorunda kalmaktadır. Bu çalışmanın konusunu hayatının her detayını
paylaşan bireylerin sunduğu benlik profilinin gösterişçi tüketim bağlamında
ve mitsel benlik sunumu bağlamında karşılaştırmalı analizi oluşturmaktadır.
Bu anlamda bu çalışmada, vitrin olarak sosyal medyada günümüz dünyasının
gösterişçi tüketim kahramanlarının, mitolojik kahramanlarla olan benzer ve
farklı yönlerinin ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak
seçilen sosyal medya platformlarından instagramda seçilen örneklerde benlik
sunumu mitsel benlik sunumu örneklerinde karşılaştırmalı olarak incelenecek
ve sunulan benlik profili gösterişçi tüketim bağlamında analiz edilecektir.
Anahtar kelimeler: Mitolojik kahraman, Gösterişçi tüketim, Sosyal medya,
Benlik sunumu

* Prof. Dr., Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bölümü
hanifeguz@gmail.com
** Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi
gozde.yaman@gmail.com
28

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

Yeni Dünyanın Mitolojik Kahramanları: Sosyal
Medyada Paylaşım Yapan Bloggerlar ve Karizma Miti

Hanife Güz*
Gözde Şahin**

Dijital dünyaya erişimin kolaylaşması sosyal yaşamda birçok değişim ve dönüşümü beraberinde getirmektedir. Özellikle bu değişim bireylerin kendilerini
ifade aşamasında sosyal medyayı kullanmasıyla kendisini göstermektedir. Hızlı devinen gündelik hayat; bilgi alma ve bilgi vermede kullanılan araçların da
dönüşümünü geçekleştirmektedir. Sosyal medya bu kapsamda da önemli bir
anlam alanı olarak değerlendirilmektedir.
Mitoloji ile ilgili pek çok tanım yapılmaktadır. Bu tanımlardan biri de Takahashi’nin mitoloji tanımıdır (1998: 192). Buna göre mitoloji “Bir topluma
ait bilinçaltı düşünce yapısının bir dünya görüşü olarak ifadesi”dir. Mitolojik
kahramanlar da bu düşünce yapısının sunumunun aktörleri olarak değerlendirilmektedir. Mitolojik kahramanlar kendi çağlarına ait çekiciliklere, karizmaya sahip olarak toplumsal olaylara, olgulara çözüm bulurlar. Bu anlamda bu
çalışmanın konusunu yeni dünyanın mitolojik kahramanları olarak bloggerlar
oluşturmaktadır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle mitolojik kahramanların
özellikleri tanımlanacak ve bunların hangi mitlerle, nasıl algılandığı ve nasıl
tanımlandığı bloggerler örneği üzerinden analiz edilecektir. Bu bağlamda günümüz dünyasında kendi hayatını blogger olarak sürdüren ve kişisel çekim
ustası olarak değerlendirilen ünlü isimlerin hayatları ve söylemleri –Chiarra
Ferragni, Anna Dello Russo vb.– Instagram sayfaları üzerinden incelenecektir. Mitolojik kahramanlar ve yeni dünyanın mitolojik kahramanları arasında
karşılaştırmalı bir analiz yapılacak ve bloggerların kendilerini sosyal medyada
kişisel çekim ustası olarak sunumu ve bireyler tarafından algılanmaları noktasında benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulacaktır.
Anahtar kelimeler: Sosyal medya, Mitolojik kahraman, Mitos, Blogger, Karizma miti

* Prof. Dr., Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bölümü
hanifeguz@gmail.com
** Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi
gozde.yaman@gmail.com
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Mitolojik Öğelerin Peyzajda Kullanımı:
Pomona Örneği

Mert Can Akyüz*

Tarih boyunca, özellikle Helenistik dönemde insanlar mitolojik öğeleri dünyevi
unsurlarla somutlaştırma yoluna gitmişlerdir. Bu somutlaştırma daha çok sanatsal anlamda yoğunlaşmıştır. Oluşturulan sanatsal öğeler ise kapalı (konut,
dini mekan, vb.) alanlarda fresk, biblo gibi tasvirlerle; açık hava (bahçe, yol,
peyzaj, vb.) alanlarında heykel, heykel grubu, büst, kabartma gibi tasvirlerle
karşımıza çıkmaktadır. Roma Mitolojisinde meyvelerin, ağaçların veya meyve
ağaçlarının tanrıçası olarak anılan Pomona; heykellerle somutlaştırılmıştır. Bu
somutlaştırmalar ise açık hava alanlarında yani bahçelerde ve peyzajlarda kullanıldığı için Pomona gerek anıldığı şekilde gerekse peyzajda kullanılan mitolojik bir öğe olmasından dolayı iki anlamda da önem arz etmektedir. Çalışmada
Pomona heykellerinin peyzaj alanında konumu, kullanım nedeni, kullanım bütünü açısından bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Mitoloji, Pomona, Peyzaj, Bahçe, Heykel

* Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı
Bölümü, Lisans Öğrencisi, Kastamonu-TÜRKİYE
mertcan12396@gmail.com
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Ekolojik Krizin Mitolojisi

Sibel Cengiz*

Ragnarok, İskandinav mitolojisinde kıyamet günü de denilen Kozmos’un içindeki her şeyin sonunun gelmesi olayıdır. Ragnarok yaşandığı sırada, yalnızca
insanların değil, Tanrılar ve diğer canlıların da yok olacağına inanılmaktadır.
Ragnarok’un üç işareti bulunmaktadır. İlki, Odin ve Frigg’in oğlu olan Tanrı
Baldr’ın öldürülmesidir. İkinci işaret, hiç yaz olmadan üç yıl boyunca devam
edecek üç uzun kesintisiz soğuk kışın olmasıdır. Üç uzun yıl boyunca süren
bu kesintisiz kışların adı “Fimbulwinter” olarak adlandırılır. Bu sırada dünya,
savaşlarla boğuşacak ve kardeşler kardeşleri öldürecektir. Üçüncü işaret, gökyüzünde güneş ile ayı yutan iki kurt olacak ve yıldızlar bile kaybolurken dünyayı büyük bir karanlığa gönderecektir. Dolayısıyla Devler ve Tanrılar arasında
yaşanan savaş tüm evrenin yok olmasına yol açacaktır. Ragnarok olayı bugün
yaşanılan ekolojik krizin bir habercisi gibidir. Ekolojik krizin, tek tezahürü olmayan iklim değişikliğine neden olan unsurların yalnızca dünya kaynaklarının
etkinsiz yönetiminden kaynaklanmadığı, kapitalizmin kendi mantığından kaynaklandığı çalışmanın hipotezi olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: İskandinav mitolojisi, Ragnarok, Ekolojik kriz, İklim değişikliği

* Ardahan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
sibelcengiz@ardahan.edu.tr
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Arakhne’nin Yazgısını Bozan Çağdaş Sanat

Arzu Parten Altuncu*

Tanrıların ve Olimpos Dağı’nın kralı Zeus’un kızı olan Athena, çok özel bir şekilde doğmuştur. Akıl ve bilgelikle bir anılan annesi Metis, Athena’ya hamile
iken Zeus tarafından yutulur. Böylelikle bu erdemleri ancak Minevra ile içine
alan Zeus, kızı Athena’yı kafasından doğurur. Kadınların, us’un ve orduların
koruyucusu olan erkek dünyası içinde savaşçı olarak anılan, ordu kuran, komtanlık yapan, ok atan, uzattığı “zeytin dalı” ile Atina şehrinin koruyucusu olan
Athena , aynı zamanda kadınların ve kadın dünyasına atfedilen tüm zenaatlerin de koruyucusudur. Athena için, erkek dünyasına ait bunca kahramanlığı
bir kadın bedeni üzerinde taşımanın diyeti hiç de az olmayacak, hiçbir erkekle
ilişki kurmayan Athena ancak ölümsüz bakireliği ile kabul bulacaktır. Batı kültürünün temelini oluşturan önemli unsurlardan biri olarak Yunan Mitolojisi,
kadın dünyasına dair paradoksal durumlar barındırır. Pek çok mit içerisinde,
kadın, kadının hem yurdu, hem de kurdu olup tüm zamanlar boyunca hemcinsleri ile yarıştırılacak ve bu düalit hal, genelde erkek dünyası tarafından kadınlığın doğal bir davranış biçimi olarak algılanacak ve aktarılacaktır.
Athena, Anadolu ‘nun Liydia yöresinde el işçiliği ve dokumacılığı ile ünlü olan
Arakhne ile gün gelir yarışır. Yetenekli, mağrur ve tanrıları eleştiren bu kızın
cezası, hiç işe yaramayan ancak dokumaktan bir türlü kendini alamayan bir
örümceğe dönüşerek son bulur. Dokumacılığı, el işini tanrılardan insana aktaran Athena’nın bu cezası, aynı zamanda tüm kadınların da dünyasına dokunur.
Çünkü “el”, “aklın” gerisinde; “zenaat”, “yaratıcılığın” karşısında konumlanacak
ve en nihayaetinde kadın akıldışı olan bir alan içinde tanımlanacaktır.

Ancak Çağdaş Sanat ve özellikle Feminist Sanat Hareketleri içerisinde, pek çok
kadın sanatçı, kadın dünyasının gündelik ve olağan becerilerini yüksek sanatın
karşıt cephesine yerleştirmiştir. Böylelikle, çağdaş sanat üretimleri içerisinde
sıkça görülen; örgü, dikiş, nakış gbi teknikler farklı malzeme ve anlatım teknikleri ile harmanlanarak melez bir dil oluşturmaktadır. Arahne mitosundan
hareketle, Çağdaş Sanat içerisinde, kadın sanatçıların kavram ve teknikleri,
özelinde yakın dönem Türk Kadın Sanatçılarının üetimleri üzerinden, modernist bir eleştiri ile ele alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Arakhne, Çağdaş sanat, Dokuma, Feminizm, Zenaat

* Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü
partenonarzu@gmail.com
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Mitolojinin Yeniden Üretilmesi Bağlamında
Fotoğraf

Aslı Erciyeş Tosun*

Bilimsel, kültürel ve sanatsal olguların odağında yer alan fotoğraf aynı zamanda sosyolojik, psikolojik, teknik ve estetik potansiyele sahip ve diğer sanatlarla
en fazla etkileşim halinde olan bir medyumdur. İçinde yaşadığımız evren davranışlarımızı, duygularımızı ve düşüncelerimizi biçimlendiren, yönlendiren
görsel imgeler olan fotoğraflar tarafından kuşatılmıştır. Günümüzde fotoğraf
anları kayıt altına alan görsel bir biçim olmasının yanı sıra sanatın her alanında geçerli bir yöntem olan yeniden üretimin önemli bir aracı olarak da göze
çarpmaktadır. Kuşkusuz bir yeniden üretim biçimi olarak fotoğraf mitolojik
imgeler ile yakından ilgilenmektedir. Özellikle popüler kültür, tüketim kültürü
ve sanat eserleri için mükemmel bir kaynak olan mitoloji fotoğraf aracılığıyla kitleler içinde heyecan verici, arzu ve hazza dayalı baştan çıkarıcı, ayartıcı
olanaklar sağlamaktadır. Bu nedenle geçmişte mitlere olan inancı yansıtan
mitolojik figürler fotoğraflar aracılığıyla günümüzde pop ikonları için imaj
çalışmasını güçlendiren bir malzeme haline gelmiştir. Bu çalışmada Mariano
Vivanco tarafından erkek dergisi GQ’nun 25. yılına özel gerçekleştirdiği pop
ikonu şarkıcı Rihanna’yı medusa kılığına soktuğu imajlar serisi incelenecektir.
Çalışmada kullanılan fotoğraf tüketimsel hazza ve ayartmaya dayalı mitolojinin
yeniden üretimine bir örnek hem de imaj çalışmasını güçlendiren bir malzeme
olarak göze çarpmaktadır.
Anahtar kelimeler: Fotoğraf, Mitoloji, İmaj, Yeniden üretim

* Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü
aslierciyes@hotmail.com
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Çocuk Kitaplarında Tavus Kuşu
İllüstrasyonlarının Biçim, İçerik ve Kültürel
Boyutları

Elif Mamur-Yılmaz*

Kültürel değerler günümüzde hızlı gelişen teknoloji ve yaşam şartları nedeniyle sürekli değişim göstermekte ve etkisini giderek yitirmektedir. Bu kültürel
değişim sürecinde bu değerlere sahip çıkarak yaşatılabilmesi için çocukların
içinde yaşadığı kültürü erken yaşlardan itibaren tanıması ve özümsemesi gerekmektedir. Doğadaki canlıların en gösterişlisi olarak tanınan tavus kuşu,
bazen gurur ve kibrin bazen de cennet bahçelerinin sembolü olarak kültürel
değerlerimizden biri olan kitap resimlerinde (illüstrasyonu) farklı yönleriyle
ele alınmaktadır. İllüstrasyon, verilmek istenen mesajı en kısa yolla anlatan
görsel bir iletişim yöntemi olmakla birlikte, aynı zamanda kültürün taşıyıcısıdır. Tavus kuşu resimli çocuk kitaplarında sıklıkla kullanılan bir illüstrasyon
formu olarak kültürel değerlerin aktarımına da katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada okulöncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara yönelik öykü masal gibi kitaplarda kullanılan tavus kuşu illüstrasyonlarının biçim, içerik ve kültürel iletileri
bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2018-2019 Eğitim Öğretim
yılında yapılmıştır. Araştırma kapsamında 30 adet kitaptaki tavus kuşu illüstrasyonları içerik analizi tekniklerinden tematik analizle çözümlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Tavus kuşu illüstrasyonu, Kitap resimleme, Kültür

* Dr. Öğretim Üyesi, Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
elifmamuryilmaz@gmail.com
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Özgün Baskı Resim Sanatında Günümüz Sanatçılarından
Can Göknil’in Türk Kültürüne Ait Mitolojik İmgeleri
Elif Mamur-Yılmaz*
Selahattin Yılmaz**

Bir toplumda ortak yaşam süren kişilerin dünyanın yaratılışı, canlıların oluşumu, tabiat olayları

gibi konular hakkındaki ortak inanç ve düşüncelerini ortaya koydukları başlangıcı antik çağlara
kadar uzanan anlatılar mit olarak adlandırılır. Bu mitlerin neler olduğunu, nasıl ortaya çıktıklarını

tüm yönleriyle araştıran, inceleyen, farklı kültürlerin mitleri ile karşılaştırma yaparak benzer ve

farklı yönlerini tespit eden ve yorumlayan bilim dalı ise mitoloji olarak adlandırılır. Mitler ortaya
çıktıkları andan günümüze değin ozanlar, anlatıcılar, tabletler, duvar resimleri, heykeller, mimari

yapılar ve benzeri şekillerde yeniden farklı farklı biçimlendirilerek varlığını devam ettirmiştir. Bu

biçimlendirmelerde mitler yeni anlatım olanakları buluşmuş dolayısı ile de her çağda her uygarlık kendi mitolojisini oluşturarak sanatın bir parçası haline getirmiştir. Bütün dünyada olduğu

gibi Türklerin de kendine özgü bir mitolojik dünyası vardır. Türk mitolojisinin başlangıcını ve

değişim sürecini halı, kilim, tezhip gibi geleneksel el sanatlarının yanı sıra resim, heykel, mimari,
seramik gibi birçok farklı sanat disiplinine ait örneklerinde görmek mümkündür. Günümüzde bu

disiplinler arasında yerini bulan özgün baskı resim sanatında sınırlı sayıda sanatçımızın mitolojik ögeleri farklı bir çok tasarım içerisinde şekillendirerek yeniden yorumladıkları görülmektedir. Bu sanatçılarımızdan biri olan Can Göknil, özgün baskı resim tekniğini bir anlatım biçimi
olarak kabul etmiş ve Yaratılış ve Tanrı konulu mitolojik eserlerini gravür tekniği ile yansıtmıştır.

Bu araştırmada Can Göknil’in özgün baskı resimlerinde Türk Mitolojisi imgeleri biçim, içerik ve
anlatım yöününden incelenmiş ve Çağdaş Türk Resmine yansımaları araştırılmıştır. Araştırma

betimsel bir araştırma olup tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniğine uygun olarak konu ile ilgili basılı ve elektronik kaynaklar

taranmış, müze ve özel koleksiyonlardan sanatçının eserleri araştırılmış, sanatçı hakkında yapılmış konuşmalar irdelenerek sanat eleştirmeni ve yazarların yorumları incelenmiştir. Araştırma

sonucunda sanatçının kendine özgü yöntem ve tekniklerle Türk mitolojik konularından esinlenen anlatımcı ve simgesel bir üslüp oluşturduğu görülmektedir. Can Göknil, sanatı toplumsal bir

olay olarak algıladığı için eserlerinin içeriğinde hep insan inançlarını irdelemeyi tercih etmiştir.
Sanatçının özgün baskı resimlerinin temel öğesi ilkçağ toplumların tanrıçaları gibi fazla hacimsel
değerlere sahip düşsel bir mekanda, boşlukta sağa sola savrulan tanrıça görünümlü kadınlardan
oluşmaktadır. Can Göknil’in özgün baskı resimlerinde yer alan “Anadolu Tanrıçaları” ile “Yaratılış

Efsaneleri” mitleri, sadece anlattığı öykü ile sınırlı kalmayarak, Türk mitolojisinin kendine has
özellikleri ile Türk özgün baskı resim sanatındaki yeni eğilim ve tekniklere olan etkileri ile de
yansıtılmıştır. Sanatçının Türk mitolojisinin tanıtımı ve çağdaş yorumlara taşınmasına yaptığı
katkı açısından ortaya koyduğu eserler önemli görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Can Göknil, Türk Mitolojisi, Sanat, Özgün baskı resim, Gravür

* Dr. Öğretim Üyesi, Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
elifmamuryilmaz@gmail.com
** Dr. Öğretim Üyesi, Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
sartyilmaz@gmail.com
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Bir Tiyatro Kaynağı Olarak Mitoloji:
Kötü Kadınlar, Çapkın Adamlar

Derman Gülmez*

Bugün, tiyatro sanatı hâlâ masallar ve anlatıları olduğu gibi mitolojiyi de dram
sanatı için bir kaynak olarak kullanmaktadır. İlk elden akla gelen Medea, Pygmalion, Bakkhalar, Dionysos ve daha bir sürü hikâye ve karakter tiyatroda kendine yer bulmuş, bunu farklı kültürler farklı isimlendirerek oyununa dâhil etmiştir. Örneğin, Güngör Dilmen, Euripides’in Medea’sını, Anadolu topraklarına
uyarlayarak Kurban adıyla başka karakterler, başka bir olay örgüsü içinde yapmıştır. Fakat olduğu gibi ele alınan bu karakterler, bugün seyirciye ne düşündürür? Mitoloji çok geniş bir alan olduğu için gerçekten de hangi mitler sahnede
kullanımla yeniden üretilmeli, hangileri yeniden üretilmemelidir? Özellikle
toplumsal kodlar açısından, kaynaktan faydalanırken bu konuyu da akılda tutmakta fayda vardır. Bu çalışmada benim amacım hala bir kaynak olarak kullanılabilen bu geniş alanın nasıl kullanılması gerektiği, olduğu gibi alındığında
hikâyelerin bugüne uyarlanmada nasıl sıkıntılarla karşılaştığı ve mitolojiden
beslenildiğinde, bunun nasıl olabileceğine dair örnekler göstererek, olması ve
olmaması gerekenler üzerinden fikirler sunmaktır. Bunu da özellikle iki cins
üzerinden değerlendirerek yapacağım. Bunun bir dramatik yazın malzemesi
haline getirilmesi aşamasında nelere dikkat etmeli ve sahneleme olanakları
olarak nerelerden bakmalı sorularına odaklanacağım.
Anahtar kelimeler: Tiyatro, Dramatik yazın, Karakter, Öykü, Tarih

* Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro, Dramatik Yazarlık son sınıf öğrencisi
Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları doktora öğrencisi
dermangulmez@gmail.com
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Güngör Dilmen’in Bağdat Hatun Adlı Oyununda
Bir Lilith: Bağdat Hatun

Ebru Vural Arslan*

Sosyokültürel bir varlık olan insan, bilinmeyeni anlamlandırma, yeryüzünde
kendine bir düzen kurma gibi nedenlerle mitler üretir, ilki açıklamak ister ve
kutsal öyküler oluşturur. Bu üretim, insanın bilinci ve bilinç evreleriyle sıkı sıkıya ilişkilidir. Arketiplerin, mitosların kökenine bakıldığında insan bilincinin,
bilinçaltının ve daha çok kolektif/ortak bilinçdışının işlediği görülür. Evrenin,
ilk varlıkların yaratılışından yaşam, cinsellik, doğum, ölüm gibi pek çok olgunun kaynağını ve gerçekliğini mitlerde bulmak olanaklıdır. İlk örneklerden
bugüne dek mitler; fen bilimleri, psikoloji, antropoloji, edebiyat, sinema gibi
değişik disiplinlerde yoğrulmuş ve evrenin, insanlığın bilgisini sunmada başvurulacak temel kaynaklardan olmuştur. İnsanın yaratılışıyla ilgili mitlerden
bazılarında, kutsal kitaplarda ilk insanın Âdem olduğu ve ona eş olarak Havva’nın yaratıldığı anlatılır. Bu öykülerde Âdem’in ilk eşi Lilith’den söz edildiği
pek görülmez. Bazı mitos ve anlatılarda ise Lilith, Âdem’in ilk eşi olarak gösterilir ve Âdem’e kafa tutup onunla eşit haklara sahip olmak isteyen kadın olarak
yer alır. Lilith ve Âdem arasında anlaşma sağlanamaması üzerine Lilith, Âdem’i
terk ederek göğe yükselir. Bu durum, cennetten kovulma mitlerinde ve modern
anlatılarda gerek Lilith’in gerekse varlık olarak kadının kötücül, baştan çıkaran
kişi olarak yeniden dönüştürülmesinde etkili olmuş görülmektedir. Güngör
Dilmen’in Bağdat Hatun adlı oyununun başkahramanı Bağdat Hatun da hırsları yüzünden olumsuzlanan kadın kahraman konumundadır. Bu çalışmada
kadına getirilen kötücül bakışın kaynakları, kolektif bilinçdışının ürettiği kötücül kadın mitinin bu oyunda ne derece dönüştürüldüğü, ayrıca Türk mitolojik
sisteminde yer alan Erlik Han, Kam ve büyü yapma gibi ögelerin bu dönüşüme
olan katkısı belirlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Güngör Dilmen, Bağdat Hatun, Lilith, Kötücül kadın

* Öğretim Görevlisi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gelendost Meslek Yüksekokulu
ebruarslan@isparta.edu.tr
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Türk Mitolojisinin Turhan Tan’ın Cengiz Han
Romanındaki İzdüşümü

Pınar Dağ Gümüş*

Arkaik insanı belirsizliğin sınırlarından kurtararak bilinene doğru yola çıkaran ve davranışlara model oluşturarak haklı nedenler sağlayan ürünler olarak
mitler, özellikle erken dönemde ritüeller yoluyla toplumsal yaşamın düzenlenmesine katkı sağlar. Yaşamsal deneyimler sunan ve bir gerçeklik olduğuna inanılan mitlerin ifade ettiği anlam ise erken dönemden günümüze dek olan serüveninde değişikliğe uğramıştır. Kolektif bilinçdışının yansıması olan arketipler
ve onları oluşturan mitler, insanın yaratıcı yönünü ortaya koyması ve insanlığın durumlarını simgelerle sunmasıyla yüzyıllar içerisinde sanata da kaynak
oluşturmuştur. Bu bağlamda geleneksel anlatılardan modern sanat ürünlerine
kadar geniş bir alanda mitlerden yararlanıldığı görülmektedir. Turhan Tan tarafından yazılmış olan Cengiz Han popüler tarihî romanlardan biri olmasının
yanı sıra eski Türk töresi, sosyal yaşantısı, gelenekleri, destan ve efsaneleri,
ritüelleri ve Türk mitolojisinin kimi ögelerini yansıtmasıyla dikkati çeker. Türk
Tarih Tezi doğrultusunda verildiği anlaşılan yapıtta bu ögeler sözü edilen tezi
destekleyecek nitelikte kullanılmıştır. Bu çalışmada Cengiz Han romanındaki
mitik ögeler belirlenerek romanın tezine olan katkısı ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Cengiz Han, Türk mitolojisi, Roman, Türk Tarih Tezi, Türk
Moğol Tarihi

* Öğr. Gör. (Türk Dili), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Meslek
Yüksekokulu
pinardag@isparta.edu.tr
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Türk Sinemasında Mitolojik Filmlerde Mizansen
Sorunsalı; Tarkan: Mars’ın Kılıcı

Akıl Fikret Tosun*

Mitoloji sinema ile çok derin ilişkileri olan bir olgudur. Özellikle günümüz
Hollywood sinemasının anlatacak yeni ve özgün konular bulmakta sıkıntı
çektiği anlarda mitoloji bir can simidi olarak ortaya çıkmakta ve mitolojik
kahramanlar Hollywood sineması için güçlü bir argüman olarak seyirci ile
buluşmaktadır. Kuşkusuz mitoloji nadir de olsa Türk Sineması içinde de göze
çarpmaktadır. Özellikle 1960’ların sonu ile 1970’lerin başlarında çekilen ve
özünde mitolojik aksiyon – macera filmleri olan Tarkan filmlerinde mitolojik
unsurlar ön plana çıkmaktadır. Hun imparatoru Atilla’nın askeri olan Tarkan
karakterinin Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip olan Kurt ile birlikte
girdiği maceralar dönemin Türk sinemasında iz bırakmış ve önemli sayıda seyirci ile buluşmuştur.

Özellikle yönetmenliğini Tunç Başaran’ın yaptığı 1969 yılı yapımı olan Tarkan:
Mars’ın Kılıcı adlı film sinema-mitoloji ilişkisi için önemli verileri içerisinde
barındırmaktadır. Her şeyden önce film adından da anlaşılacağı gibi Yunan
Mitolojisinde savaş tanrısı olan Ares’in, Roma Mitolojsi’ndeki karşılığı olan
Mars’a göndermede bulunmaktadır. Öte yandan Tarkan’ın yoldaşı olan Kurt,
Roma Mitolojsi için de önemli bir yer kaplamaktadır.
Ancak Türk Sineması ve mitoloji ilişkisi göz önüne alındığında Tarkan: Mars’ın
Kılıcı filminde de görüldüğü gibi mitolojik öğelerin anlatım biçiminde ve mizansende sorunlar görülmektedir. Yönetmen filmin çekimleri, dekoru, kostümü, aydınlatması, makyajı, oyunculuğu da dahil olmak üzere gerçekçi bir film
ortaya çıkaramamıştır.

Klasik anlatı sinemasının temel sorunsalı gerçek hissini arttırmak olarak görülmektedir. Tarkan: Mars’ın Kılıcı adlı filmde çekim, dekor, kostüm, aydınlatma, oyunculuk, makyaj vb. gibi unsurlar gerçek hissini arttırmaktan çok azaltmakta, görüntünün inandırıcılığı sorgulanmaktadır. Yönetmen istemeyerek de
olsa mitoloji ve gerçek arasındaki mesafeyi açmış, klasik anlatı sinemasının
belirgin kodlarıyla hareket eden Hollywood sinemasının mitolojiyi gerçekmiş
gibi gösterme anlayışını tersine çevirmiştir.
Anahtar kelimeler: Sinema, Mitoloji, Gerçek, Mizansen, Klasik anlatı

* Dr. Öğretim Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema Tv
Bölümü
akilfikret.tosun@gmail.com
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Reha Erdem’in Kosmos Filminde Mitik Yapı

Harun Arslan*

Kültürel bir üretim alanı olarak sinema, içinde bulunduğu topluma ait kültürden etkilenmekteyken, bu kültürün parçası olan bireyin ruhsal dünyalarından
da etkilenmektedir. Sinema anlatı yapısının temelleri, kolektif bilinçdışının
ürünü olan mitler, ritüeller ve efsanelere dek uzanır. Özellikle Amerikan film
endüstrisinde fantastik filmlerde bu ürünler senaryoyu oluşturan temel unsurlardandır. Türk sinemasında arketipleri, mitleri, mitik öyküleri modern
sinemaya yeniden uyarlayan ya da bunları açıkça olmasa da senaryoda incelikle işleyen yönetmenler bulunur. Türk auteur sinemasında üslubuyla dikkat
çeken Reha Erdem, filmlerinde doğa-insan ilişkisinden beslenir. Bu nedenle bu
filmlerde, mitik yapıya rastlanır. Onun altıncı uzun metraj filmi olan Kosmos’ta
iyileştirme, doğanın ruhu olduğu inanışı, ritüeller bu filmde Şamanizm’den izler taşır. Kars’ta bir köye bir kişi ya da şeyden kaçarak gelen ve bir hırsız olan
başkarakter Battal (Kosmos), köy halkı tarafından şifacı olarak mitleştirilir. Yer
yer tasavvufi söylemlerinde yer alır. Bu çalışmada, filmde kullanılan sembollerin ve ritüellerin derininde yatan doğa-insan ilişkisi, iyilik-kötülük sorunsalı
değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Reha Erdem, Kosmos, Şamanizm, Mit

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Halkla İlişkiler Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Programı
harunarslantr@gmail.com
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Osmanlı Dönemi Tekke ve Tarikatlarında
“Tasavvuf İnanç Sisteminin Sembolik Yansımaları’’

Fadime Geleş*

Mistizim dinlerin alt başlıklarından biridir. Her dinin kendi esaslarına göre
oluşan mistik bir dünyası, kendi felsefesine göre yetişen dervişleri, tarikatları
olmuş, bu kişi ve kurumlar toplumların folklorik çeşitliliğini yaratmış, zenginleştirmiştir. İslam uygarlığında mistik kültür için “tasavvuf” ifadesi kullanılmış,
uygulama sahaları ise tekke ve tarikatlar olmuştur. İstanbul’da birbirinden
farklı yüzlerce tekke ve tarikat çerçevesinde gelişen zengin bir tasavvuf kültürü oluşmuştur. Bu kültürün günümüze yansıyan maddi objeleri, ruh ve inanç
dünyasını yansıtma açısından mensup olunan tarikatın şifrelerini deşifre eden
araçlarıdır.

Osmanlı dönemi giyim-kuşamındaki her sosyal, resmi, meslek ve dini kıyafet
farklılığı, dervişler için belirgin ve ayırt edici olmamıştır. Kendi içlerinde her
tarikatın değişik felsefi yorum çerçevesinde oluşan, âdap-erkân farklılıkları
paralelinde benimsedikleri, geliştirdikleri semboller dünyası inanılmaz boyutlarda ayrıntı içeren benzerlik ve farklılıkları kapsamaktadır. Güzel sanatlarından, günlük kullanım eşyalarına, yeme içme araçlarından, giyim-kuşama kadar
bu sembollerin taşındığı görülmektedir. Tarikat mensuplarının kendilerini ifadede en çok kullandıkları “Taç” olarak adlandırılan başlığın anlam ve önemi de
başka hiçbir zümre başlığı ile mukayese edilemeyecek derecede kutsal kabul
edilmiştir.
1926’da tekkelerin kapatılmasından sonra, İstanbul tekkelerine ait malzemelerin büyük bölümü, Komisyon tarafından şehir kültürüne ait malzeme olarak
değerlendirilmek üzere İstanbul Belediyesi’ne verilmiştir. Bu kapsamlı “Tasavvuf Eserleri Koleksiyonu’’ içerisinde yer alan örnek objelerin irdelenerek inanç
sisteminin pratiğe yansıması yönünde kullanılan sembollerin çözümlemeleri
yapılacaktır.
Anahtar kelimeler: Mistizm, Felsefe, Tasavvuf, Sembolizm

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi / Emekli Müze Uzmanı
fadimegeles@gmail.com
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Eski Türkler’de Kut ve Eski İran’da Xvarneh
Anlayışının Karşılaştırılması

Behzad Jafari*

Mutluluk, erdem, kahramanlık ve ölümsüzlük arayışı gibi temel değerleri anlatan mitler, bir toplumun ilkelerini, ideallerini ve ülkülerini belirlemektedir.
Türklerde “Kut” ve İranlılarda “Xvarneh” mitleri arasında oldukça benzerlikler
ve bazı farklılıklar vardır. Her iki kavramın iki millet açısından araştırmak ve
değerlendirmek bu tebliğin temel amacıdır.

Kut kavramı saadet, kutsallık, baht ve devlet gibi anlamlar taşır. Türk kozmolojik anlayışına göre akıl, bilgi, iyilik ve erdem ile tutulan/kazanılan kut, insana
Tanrı tarafından verilir. Türk mitolojisinde kut kavramı sadece siyasi iktidarı
belirtmez aynı zamanda, kutlu ülke, yurt, av, sürü ve kişi gibi kavramlarla da
sosyal hayatın içinde kullanılır. Kut kavramı bazen başka bir kavramla birlikte
kullanıldığı da görülür. Örneğin “Bor kut”, “İye kut” ve “Sal kut” gibi. Nitekim
kut, Tanrı tarafından yaratığa verilen kutsal bir güç ve kazanılması gereken bir
bereket olarak değerlendirilir.

“Xvarneh” kavramı da eski İran mitolojisinde saadet, baht ve ışık gibi anlamlarda kullanılır. “Xvarneh”, eski Avesta’de “-hvar”, Sanskritçe’de “svar”, Pehlevice’de “xvarənah” ve çağdaş Farsça’da ise “Ferr”/ “Fereh” olarak kaydedilmiştir.
Ayrıca kozmolojik ve Tanrısal güç ve yakıcı ve parıltılı bir hale olan “xvarneh”
ilahî güç/nur kaynağı olarak eski İranlıların siyasi inancını da şekillendirmiştir. Bu güçü, herkes üstlendiği görev ve sorumluluğu tam bir şekilde yapmakla
elde edebilir. “Xvarneh” Tanrı tarafından verilir ve kişide gerekli özellikler kaybolunca da o da kişiyi terk eder ve gider.
Her iki kavram arasındaki benzerlik; Kut ve Xvarneh’in aynı kaynaktan verilmesi, çaba gösterilerek kazanılması, mutluluğun her ikisinde ortak olması,
süresiz olmayışı ve siyasi iktidar ve yaşam gücüne sahip olmak şeklinde özetlenebilir. Farklılıklar ise Eski İran’da bu mitin siyasi boyutta kuta göre daha
esnek olması, her sınıfın bir “xvarneh”sinin olması, verasetin şart olmaması,
“xvarneh”in, kutun aksine bir sembol ve simge ile belirlenmesi şeklinde özetlenebilir.
Anahtar kelimeler: Kut, Xvarneh, Türkler, İranlılar, Mit

* Gazi Üniversitesi, Ortaçağ Tarihi A.B.D Yüksek Lisans Öğrencisi
Behzad.jafari@gazi.edu.tr
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Kenan Dini

Burak Taşdüvenci*

Kenan bölgesi, kabaca bugünkü Suriye-Filistin bölgesine denk gelmektedir. Kenanlılar, Sami ırkına mensup bulunmaktadır, yani Mezopotamya toplumlarıyla
(Assur, Babil, Akad) aynı etnik kökeni paylaşmaktadırlar, bu şekilde Hitit, Hatti,
Hurri ve Mısır gibi toplumlardan etnik bakımdan ayrılmaktadırlar. Bulundukları coğrafyada güçlü devletlerin olması nedeniyle tarih sahnesine güçlü bir
devlet çıkaramayan bu toplum, şehir devletleri halinde karşımıza çıkmaktadır.
Bulundukları önemli coğrafya nedeniyle devletlerin ekonomik anlamda hedef
bölgesi haline gelmiştir. Çok erken dönemlerden itibaren başta Mısır olmak
üzere birçok devlet bu bölgeyi ele geçirmeye çalışmışlardır.
Kenan dininin tanrılarını, kültlerini ve mitolojisini, Ugarit (Ras Şamra)’te, Alalah’ta, Ebla’da gün yüzüne çıkartılan çivi yazılı belgelerden ve pek çok kitabeden kısmen bilmekteyiz. Bu metinler arasında hem sağlık ile ilgili hem de dinle
ilgili metinler yer almaktadır. Dini metinlerin arasında bir topluma yada kişiye
yönelik lanet metinleri de yer almaktadır. Tüm Eskiçağ toplumlarının dinlerinde olduğu gibi Kenan dininde de kurbanlar önemli bir yer kaplamaktaydı.
Çok tanrılı bir din olan Kenan dininde ve her tanrının sorumlu olduğu bir alan
bulunmaktadır. Tanrılar, fiziksel bir şekle sokulmuş ve genellikle insan olarak
tasvir edilmiş, tıpkı insanlar gibi duyguları olan varlıklar olarak gösterilmiştir.
Bu dinde bilinen tanrı isimleri Dünyanın yaratıcısı El, Anat, Asherah, Astarte,
İstar, Kudshu, Yıldırım Tanrısı Baal, Deniz Tanrısı Yamm, Dagan, Rephaim, Reşheğ, Yareah, Sapsu ve Ölüm Tanrısı Mot’dur. Bu dinin özelliklerinden biri de
tanrılar, çift olarak karşımıza çıkmaktadır. Kenanlılar, ölümden sonrasına da
inanmaktadırlar. Bu dünya yeraltında, karanlık bir dünya olarak tasvir edilmiştir. Orada yaşayanlara ölüler veya gölgeler denmiştir. Ancak kralların öldükten sonra Rephaim olarak yaşadıklarına inanmışlar ve onlara çeşitli sunular
yapılmıştır. Çalışmamızda kısaca Kenan coğrafyasına ve tarihine değindikten
sonra, Kenan dinini, bu dinin özelliklerini, tanrılarını, mitolojisini anlatmaya
ve açıklık kavuşturmaya çalışacağız.
Anahtar kelimeler: Kenan, Din, Ugarit, Mısır, Sami

* Kafkas Üniversitesi, Eskiçağ Tarihi Yüksek Lisans Öğrencisi
buraktasduvenci@gmail.com
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Anadolu Prehistoryasında İnsan Kurbanı ve
Mitolojik Hikâyelere Yansıması

Çağatay Yücel*
Umut Parlıtı**

Binlerce yıldır Anadolu coğrafyasında yaşam bulan kültürler; Mezopotamya,
Suriye, Kafkasya, Trakya ve Kıta Yunanistan’ın kültürlerini derinden etkilemiştir. Anadolu’da yaşam bulan bir takım ritüeller en köklü, kadim toplumlara
ait olmaları nedeniyle, geçmişten bu güne kadar başka kültürler üzerinde çok
güçlü bir etki yaratmıştır. Prehistorik Çağlarda Anadolu’da uygulanan insan
kurbanı gibi bazı ritüellerin Yakın Doğu’da çabucak yayılmasında bu köklü
geçmişin rolü büyük olmalıdır. Tarihsel süreç içerisinde nesilden nesile aktarılan insan kurbanın izleri o kadar etkilidir ki hem mitolojik öykülerde hem de
dinsel olaylarda yer edinmiştir.
Kökenini Anadolu içeresinde Neolitik Çağ’a kadar uzatabildiğimiz insan kurban etme ritüelleri, Mezopotamya, Kafkasya ve Yunanistan kültürleri içerisinde de yerini almıştır. MÖ III. binyılda Anadolu, Mezopotamya ve Kafkasya’da
kral ve soyundan olan kişi öldüğünde beraberinde hem hayvan hem de insanın kurban edildiğini gösteren arkeolojik kanıtlara ulaşılmıştır. Erken dönemlerde bir ritüel uygulaması şeklinde görülen insan kurban etmenin zamanla
yaygınlaştığı görülmektedir. Ancak insanoğlunun yaşam kaygısı artınca süreç
içerisinde insan kurban etmeden vazgeçilmiş, tanrılara hayvan kurbanı gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmada Anadolu’da uygulanan yazı öncesi insan kurbanına ilişkin arkeolojik kanıtlardan örnekler vererek insan kurban etmenin kökeni ele alınmıştır.
Farklı coğrafyalarda anlatılan benzer mitolojik hikâyelerde insan kurbanıyla
ilişkili konuların önemine değinilmiştir. Daha sonra ilahi dinlerde yer bulan
insan kurbanı ve bu ritüelin nasıl son bulduğuna ilişkin önemli bilgilerin aktarımı yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Mitoloji, İnsan kurbanı, Ritüel, İnanç, Anadolu

* Dr. Öğretim Üyesi, İnönü Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
cagnar21@gmail.com
** Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
umutparilti62@gmail.com
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Yakındoğu Kültüründe Tufan Mitolojisi

Çağatay Yücel*
Umut Parlıtı**

Mitolojik anlatılar, yaşam buldukları coğrafyaların sosyal dinamiklerini oluşturan kültürleri, yüzey özelliklerini ve iklimini yansıtmaktadır. Bu nedenle
çalışmamızı temellendiren Tufan Mitolojisinin kaynağını eski yerleşim yerlerinde özellikle de yoğun yağışın yaşanabileceği yerlerde aramak doğru olacaktır. İnsanları şoke eden böylesi büyük bir doğal felaketin yaşandığını yansıtan
mitolojik kaynakları Anadolu, Mezopotamya ve Yunan kültüründe görmek
mümkündür.

Tufan Mitolojisi, insanların önlenemez bir şekilde kötülüklerin kaynağı haline gelmeleri, ölümsüzlüğü bulmaları, tanrıları kızdırmış olmaları veya nedeni
metinlerde tam olarak anlaşılamayan durumlarda tanrıların, dönemin insanlarını cezalandırmaları üzerine kurulmuştur. İnsanların toplumsal yozlaşmadan
kaynaklı tanrılar tarafından lanetlenerek yok edileceklerine ilişkin en erken
yazılı kaynaklar, Sümer çivi yazılı tabletlerdir. Baş tanrı Zeus, insanların yozlaşarak kötülük yaymalarına öfkelenmiş, onların yok edilmesine karar vermiştir.
Yunan kültürüne giren bu mitolojik anlatıyı birçok edebi metinde de bulmak
mümkündür. Kesin tarihi ve yaşandığı yeri belirlenemeyen Tufan felaketinin
anlatıları günümüze kadar aktarılarak gelmiştir. Günümüzde semavi dinlerde
de (Tevrat, İncil ve Kuran) insanların kötülükler yaparak Allah yolundan ayrılmaları sonucu büyük tufanın yaşandığı aktarılmıştır.
Tufan yazılı kaynaklardan Sümer Mitolojisine göre yedi gün yedi gece, Gılgamış
Mitolojisine göre altı gün altı gece, Yunan Mitolojisine göre dokuz gün dokuz
gece, Tevrat metnin aktardığına göre kırk gün kırk gece sürmüştür. Kuran’da
gün belirtilmemiştir, ancak bütün kaynaklarda olduğu gibi yaşamı kurtaran
gemi bir dağa oturmuştur. Bu çalışmada Yakındoğu kültürlerinde ortak noktaların çokça yer edindiği “Tufan Mitolojisi” ele alınmıştır. Farklı coğrafyalarda
farklı zaman aralıkları içerisinde öykülerle ve yazılı kaynaklarla günümüze kadar aktarılan bu hikâyeyi kimi yerde yazılı metinler üzerinden, kimi yerde ise
arkeolojik bulgular üzerinden aktarılmıştır.
Anahtar kelimeler: Tufan Mitolojisi, Sümer, Gılgamış, Utnapiştim, Yunan Mitolojisi
* Dr. Öğretim Üyesi, İnönü Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
cagnar21@gmail.com
** Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
umutparilti62@gmail.com
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Paleolitthik Venüslerden Athena’ya Tanrıçanın
Evrimi

Ertan Küçükefe*

Prehistorik Dönem’den itibaren ağırlığını hissettiren anaerkil düşünce, kadını
doğurganlığından dolayı verimliliğin sembolü olarak görmüş, her şeyin hakimi olarak “Ana”yı algılayıp, kadını “Tabiat Ana”, “Toprak Ana” dolayısıyla “Ana
Tanrıça” olarak kabullenmiştir. Böylece Ana Tanrıça’nın üstünlüğüne dayanan
inanç sistemi gelenekselleşerek binlerce yıl devam edip gitmiştir. Fakat zamanla toplumların değişen inanç ve düşünce yapısına paralel olarak erkek tanrıların baskın olduğu dönem ortaya çıkmış ve erkek kadından, tanrı tanrıçadan
üstün duruma gelmiştir. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında en belirgin örnek
Klasik mitolojideki tanrılar tanrısı Zeus’un, Greek panteonundaki konumudur.
Dolayısıyla Zeus, kadın merkezli “Toprak Ana” düşüncesinin, binlerce yıl süren
egemen güç durumundan çıkarak erkeğin güçlendiği, yerini erkek tanrıların
iktidarına bırakan, bir başka deyişle “Toprak Ana”dan “Güneş Baba”ya uzanan
ataerkillik sürecinin başlangıcının simgesidir, tıpkı yine Athena’yla bağlantılı
olarak “Ana Katili” Orestes’in yargılanıp suçsuz bulunduğu mitosla birlikte. Ancak, böyle bir yargıya varabilmek için, daha Athena’nın doğumuyla birlikte şekillenerek, karakterinde ve işlevlerinde yoğunlaşan ataerkil inanç sisteminin,
anaerkil düşünceden nasıl evrimleştiğini, mitolojik verilerin yanı sıra dinler tarihi, sosyoloji, etnoloji ve antropoloji gibi bilim dallarının da yardımıyla incelemek gerekmektedir. Çünkü anaerkillik, bu konularda ayrıntılı incelemeler yapan insanbilimcilerin araştırmaları sonucunda daha iyi yorumlanabilmektedir.
Sonuç olarak bu çalışmada Grek mitolojisinde baştanrı Zeus’un kafasından,
erkeğe özgü savaşçı karakteriyle doğan tanrıça Athena özelinde tanrıçaların
dönüşümü ve evrimi incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Paleolithik, Venüs, Athena, Anaerkillik, Ataerkillik

* Dr. Öğr. Üyesi Ertan Küçükefe, Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü Merkez / Kars
ertankucukefe@gmail.com
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Mitolojide Ay Sembolizmi ve Tanrıça Artemis

Ertan Küçükefe*

Sembolizm ya da Simge bilim, olayların ve nesnelerin daha çok dini, felsefi ve
estetik açıdan yorumunu yapan bir sistemdir. Bu yönüyle arkeoloji mitoloji ve
dinler tarihi gibi, bir dizi bilim dalının ilgi alanına giren son derece önemli bir
konudur. Bu önem belirli sembollerin dünyanın her yerinde her zaman diliminde sürekli ortaya çıkmasından, dolayısıyla evrensel olmasından kaynaklanır.
Geceleri karanlıkları aydınlatan, bazen görünen ve bazen de ortadan kaybolan,
şekil olarak ta büyüyüp küçülen ay, çok çeşitli anlamlara yol açan tanrısal bir
gök varlığı olarak insanın düşünce tarihindeki yerini almıştır.

Ay, kimi zaman erkek olarak tasarlanmış ama çoğu zamanda tanrıçayla, bereketle, yeniden hayat bulmayla bağlantılı olarak kadınla ve bunlara ek olarak da
kendi doğal yapısına paralellik yansıtan ölümle ilişkilendirilmiştir. Ayın insan
düşüncesindeki ağırlıklı, etkisi antik dönemde çeşitli tanrı ve tanrıçalarla özellikle de Klasik Mitolojideki Tanrıça Artemis ile ilişkilendirilmesine yol açmış
ve soyut ve somut belge ve düşüncelerle ay sembolizminin oluşmasına neden
olmuştur.
Ay en başta zaman kavramıyla yakından ilişkilidir. Güneş her zaman olduğu
gibi aynı kalır ve doğup batma dışında hiç bir değişim içine girmez. Oysa ay,
güneş gibi doğup batmanın yanı sıra şekil olarak ta belirli zamanlarda değişim
içine girer yani büyür, küçülür ve kaybolur. Dolayısıyla tüm evrene hükmeden
oluşum, doğum ve ölüm yasasına boyun eğer. Ayın da insan gibi ölümle noktalanan bir çöküş dönemi vardır. Ay üç gece boyunca gökte hiç görünmez. Ancak
bu ölümün ardından yeniden doğuş yeni ay yani hilal gelir. Ay tanrısı Sin için
söylenen bir Babil ilahisinde, ay kendi kendine büyüyen bir meyve olarak anılır.
Sürekli olarak ilk biçimine geri dönmesi bir anlamda bu sonsuz çevrim ayın
yaşamın ritimlerini mükemmel bir biçimde simgeleyen bir gök cismi olarak
algılanmasına neden olmuştur. Bu yüzden de suları, yağmuru, bitkileri ve bereketi denetlemesi hiç de şaşırtıcı değildir. Ritmik değişim ve bereket ölçüsü
olarak ayın uyandırdığı sezgilerden türeyen spiral, yılan ve şimşek gibi simgelere dünyanın birçok yerinde rastlanmaktadır.
Sonuç olarak mitolojide tanrıçalarla ay arasındaki bağlantı en çok Grek Tanrıçası Artemis ile karşımıza çıkar.
Anahtar kelimeler: Ay, Ana tanrıça, Artemis, Mitoloji, Sembolizm

* Dr. Öğr. Üyesi Ertan Küçükefe, Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü Merkez / Kars
ertankucukefe@gmail.com
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“Kutsal Kitap” Öncülü Olarak Ay Sologoy Lo Kün
Sologoy Destanında “Yüce Kitap”

Gülgün Şerefoğlu*

Bu çalışmada, Türk mitolojisinin bir parçası olan Altay destanları içerisinde
yer alan Ay Sologoy lo Kün Sologoy destanında görülen “yüce kitap” sembolünün, “kutsal kitap” kavramının bir öncülü olarak psikanalitik folklor bağlamında çözümlenmesi amaçlanmaktadır.
Çalışmada ele alınmak üzere belirenmiş olan Ay Sologoy lo Kün Sologoy destanında yer alan semboller arasından “yüce kitap” sembolü seçilmiş ve psikanalitik folklor çalışmaları bağlamında, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung ve Erich
Fromm tarafından ortaya atılan psikanalitik bakış açılarından ve kuramlardan
faydalanılmak suretiyle incelenmiştir. Bu inceleme esnasında sembolün kendi
başına ifade ettiği anlamın yanı sıra içinde yer aldığı destan bağlamındaki anlamı da ortaya konmaya çalışılmıştır.
Kutsal kitapların varlığı, insanlığın ortaya çıkıp inanç kavramının başladığı tarihle neredeyse yaşıttır. Ancak kavramın anlamı ve kitaba yüklenen işlevler,
içinde bulunulan dönem ve toplumlara göre oldukça çeşitlilik göstermiştir.
Kutsal kitap kavramında değişmez olarak görünen temel konu ise kitabın sahip olduğu kutsallık ve insanlığa yol gösterme görevi olmuştur. Altay destanlarında da, bugünkü kutsal kitap ile eşdeğer sayılabilecek yüce kitabın ilk ve
yüzeysel anlamıyla tanrı, inanç ve kutsal bilgi ile bağlantılı görünmekte olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, alınan örneği psikanalitik bakış açısıyla yakından incelediğimizde, yüce kitabın yalnızca kişinin bilinçdışını temsil
eden bir sembol olmakla kalmayıp kişilere ve toplumlara yol gösteren bir bilgelik kaynağı, bir haberci ve kontrol mekanizması işlevine de sahip olduğunu
görmekteyiz.

Bu kavramdan yola çıkılarak Altay destanlarından seçilmiş olan Ay Sologoy lo
Kün Sologoy içerisinde yer alan yüce kitabın incelenmesi ile hem söz konusu
sembolün destan içerisindeki anlamını hem de destanların üretildiği Altay
toplumunun düşünce dünyasında karşılık geldiği kavramları belirli bir çerçeve içerisinde anlamak mümkündür. Çalışmanın sonucunda, söz konusu “yüce
kitap” sembolünün Altay toplumu içinde günümüzdeki “kutsal kitap” kavramının ilk ve temel örneklerinden birini teşkil ettiği anlaşılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Ay Sologoy lo Kün Sologoy destanı, Yüce kitap, Psikanalitik
folklor

* Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkbilim Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Programı Öğrencisi
g.serefoglu@gmail.com
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Kırgızlarda “Albarstı” İle İlgili İnançlar
(Narın ve Issık-Köl Bölgeleri Örneğinde)

Gülmira Moldosultanova*
Eliza Borubaeva**

“Alkarısı” ya da “Albastı/Albarstı” adlı kötü ruhlu yaratıkla ilgili inançlar sadece
Kırgız Türklerinde değil bütün Türk dünyasında bilinen bir inançtır. Türkiye
Türklerinde kötülük yapan bu yaratık, Alkarısı ve Albastı adıyla bilinmektedir.
Yeni doğum yapan kadınlara ve bebeklere musallat olduğu bilinen bu demonun, Kırgızlarda hem kadınlara hem de erkeklere musallat olduğu söylenmektedir. Albarstı çoğunlukla dağlarda, açık arazilerde, bazen de çöplüğün bulunduğu yerlerde yaşadığı rivayet edilmektedir. Eskiden Kırgızlarda kadınlar
doğum yaparken musallat olmaya çalışan Albarstını kovalayabilen şahısların
yaşadığı söylenmektedir. Bu özelliğe sahip olan kişilere, kuzey Kırgızları, “kuuçu” diye adlandırıken güney Kırgızları “kuuğunçu” olarak adlandırmışlardır.
Bu çalışmada, 2018 yılın yaz aylarında Kırgızistan’ın Narın ve Isık-Göl bölgelerine yaptığımız saha derlemesi sırasında elde edilen kaynaklardan yola çıkarak, Kuzey Kırgızistan’da Albarstı ile ilgili söylenen inançlara ve efsanelere
yer verilecektir. Kaynak kişilerden açık gözlem metoduyla derlenen bu bilgiler
diğer Türk boylarında rastlanan inanışlarla karşılaştırarak betimleyici bir şekilde bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Albarstı, Narın bölgesi, Isık-Göl bölgesi, Kaynak kişi, Demon

* Öğr. Gör. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
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** Yüksek Lisans Öğr. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
fateli267@gmail.com
49

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

Edebiyatta Mit Bağlamında Gürcü Mitolojisi

Gülnara Goca Memmedli*
Şureddin Memmedli**

Gürcü mitolojisi eski Gürcü mitleri topluluğudur. Bu mitler eski Gürcü Tanrılarını, Tanrıçalarını, Tanrı bendelerini ve kahramanlarını, âlemin düzenini konu
alır. Günümüze kadar “Amirani”, “Kompala”, “Pirkuşa”, “Samzevari” ve diğer adlarla Gürcü mitleri ulaşmıştır. Daha çok sözlü edebiyat biçimi niteliğinde bulunan Gürcü mitlerinin temel karakterleri şunlardır: Adgilis deda – Yer anası,
Amirani, Armazi, Giorgi, Zadeni, Harale, Kopala, Mesepleri, Mzetunahavi (Güneş yüzlü), Okroksovili (altın kumaş), Oçokoçi, Kartlosi, Ğmerti (Tanrı), Cvari
(haç).
Bu bilgilerden yola çıkarak bildiride Gürcü edebi mitleri sınıflandırılmakta,
mitsel örneklerle Gürcü mitolojisinin özellikleri gözler önüne serilmektedir.
Bildiride Gürcü mitsel kahramanı Amiran(i) ile “Kitab-i Dede Korkut” destanlarındaki Emran / İmran karakteri ile karşılaştırmalar, kıyaslamalar da gerçekleştirilmekte, bu açıdan önemli bilimsel malzemeler ortaya konulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Amirani, Dede Korkut Destanları, Gürcü Mitoloji, Mitoloji

* Dr. Öğr. Üyesi, Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Gürcü Dili
ve Edebiyatı Bölümü
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Mitlerin Rus Nesirinde Yeri ve Rolü
(20. Yüzyılın Sonu – 21. Yüzyılın Başlangıcı)

Kamala Tahsin Karimova*

XX. yüzyılın sonunda, yerel ve dünya kültürü mifə, mitolojik bir dünya kavramının özelliğine ilgi uyanır. Şu açıklama R. Bartinin kelimelerile bulunabilir. O
söyliyorki “mit geçmişin canlı hatırası gibi, modernlik nasazlıklarını sağaltmağı bilir”. Bu bağlamda, kültürel krizin bir medeniyet krizi olarak anlaşılması,
çağdaş yerel edebiyatın Rusya’nın sosyal, kültürel ve manevi hayatındaki krizi
anlamaya eğilimi, dünya çapında bir model ve modern anlayışını yaratması oldukça açıktır ve girişimlerini aktifleştirdi.
Literatürdeki mitlerin benzerliği, araştırmacıların kendi faaliyetlerinin özellikleri sorusuna büyük ilgisini çekmiştir.
Rus edebi eleştirisi, mitopozi sorununa adanmış önemli bir bilimsel eser koleksiyonu topladı. Ayrıca, literatürdeki mitlerin daha kişisel problemleri üzerine bir dizi araştırma bulunmaktadır.

Bu makalenin odak noktası, yirminci yüzyılın sonlarına doğru, postmodern ve kitlesel edebi eğilimlerin etkisiyle mitolojinin karakter ve ilkelerinin değişmesi, diğer
yandan da mitoloji prensiplerinin değişiminin yorumlanmasına olası yaklaşımların bulunması ve modern hikayelerin unsurlarının yapısal içeriği olarak mitsel
arsa ortaya çıkarılmasıdır. Modernizm, mitlere yapılan atıfların efsanevi bir mit yaratılmasını içerdiği, her sanatçı tarafından kişilik modellemesini gerektirir. Modernistler, gerçekliği olmayan gerçekler hakkındaki efsaneleri yarattılar ve metindeki
gerçeğin öznel ve geleneksel imgelerini yeniden canlandırdılar, çünkü zihnin ve
realitenin pozitivist hayal gücü, öznenin konusu ve nesnenin ilgisi ortadan kalktı.
20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlanğıcında, edebiyattaki mitlerin sorunu, modern romanların yenilikçiliğinin karmaşıklığı kadar postmodernizmin
ve kitle edebiyatının geleneklerinin etkisi ile belirlenir.
Kitle edebiyatının etkisi, çağdaş eserlerin mitolojisi üzerinde farklı bir etkiye
sahiptir. Eğer efsane “yüksek” edebiyatta basitçe adlandırılmadıysa, ama yazar
dünya çapında bir resme (V. Makanin, M. Şişkin, A. Goldşteyn) yerleştirilmişse,
efsanenin kendisi, kahramanların ve “mitolojik arsa” nın “sorunlu” larının reflekslenmediğini - efsaneden pragmatik bir motif veya da şema çizmek mümkündür ve bu temel üzerinde, özgün bir hikayenin eseri oluşuyor ve burada mitolojik motif, çağdaş kitle okuyucu tezaurusunun (sözlük) madde işlevi görür.
Anahtar kelimeler: XX-XXI. Yüzyıllarda Rus nesiri, Mifologizm, Mitoloji hikaye, Mitolojik görüntüler
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A Chinese Attempt to Deconstruct The National
Myth in the Documentary Series ‘River Elegy’
(1988)

Maciej Szatkowski*

For thousands of years, the Yangtze and the Yellow River have been determining the lifestyle of the Chinese and the directions of development. The rivers
have been extremely powerful and important; in fact, they were powerful
enough to be a matter of life and death, because the fate (and the power) of any
imperial dynasty depended on their whim. The Yellow River plays the topical
role of the source of Chinese identity. It is called ‘the Mother River’ that gave
birth to the Chinese world as a whole and is regarded as the cradle of Chinese
civilization
In August 1988, the government-controlled China Central Television launched
the six-part documentary series entitled ‘River Elegy’. The series gathered a
large audience, which could have been caused by the revolutionary theses put
forward in the film. It was for the first time in the second half of the twentieth century that such a widely accessible medium was used to propose the
thesis that Chinese culture was self-centred and that it was only by following
the West that China could enter a new and wonderful era. The creators of the
series deconstructed the sacred symbols and myths of Chinese civilization. In
‘River Elegy’, China is not portrayed as an Arcadian land of the dragon. Instead,
it is presented as a dystopian place which must boldly open itself to the outside
world and learn from the West.
The presentation focuses on a selection of themes from the series which emphasize the national mythology and myths and the destroying role they played.
The creators of the series often emphasize the role of the river, the Great Wall,
the dragon and yellow colour while deconstruction of national symbol is a tool
for explaining the development of Chinese civilisation.
Keywords: China, Myth deconstruction, National mythology, Documentary series, River Elegy

* PhD, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland
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Archetypes, Myths and the North American
Collective Imaginary of Francophone Literatures
in Québec and Canada

Maureen Waters O’Neill*

Québécois essayist and novelist Jacques Godbout declares in his essay
L’écran du bonheur: “Quebec is an American myth, that is to say,
a space that the imaginary can transform every single day.”**

The vast cartography of archetypes and myths within the collective imaginary
of Canadian and Québécois Francophone literatures, from the earliest times
of contact between European settlers and Aboriginal Peoples in New France,
up to the modern-day period of continued immigration and cultural diversity, demonstrate both the ever-transforming and deeply transformative nature
of mythology within a society. Alongside the undeniable “américanité” within
the symbols, legends, and narratives for the French-speaking minority whose
trajectory has been continuously shaped by the geographical, cultural and
historical context of North America, we also find within this mythical ecology
the traces of universal human mythologies and archetypes that transcend the
specificities of a singular North American heritage. It is for this reason that
Canadian and Québécois Francophone literatures may be read beyond their
national boundaries to rightfully take their place as a pillar of World Literatures, as this paper will highlight through an analysis of the works of several
prominent authors including Gabrielle Roy.
Keywords: Québec, Canada, First Nations, New France, Américanité

* Associate Professor in University of Lyon, France
watersoneill@gmail.com; maureen.waters@univ-lyon3.fr
** Original French text: Le Québec est un mythe américain, c’est-à-dire un espace que
l’imaginaire peut transformer chaque jour.
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Studying The Message of Happiness of The Bird
Huma From The Islamic Philosophy Perspective

Naser Nouri Harasban*

In ancient Persian mythology, various birds have been mentioned as the symbol of happiness and prosperity of human beings and governments. One of
these birds, which is called by different names, is “Huma Bird”. This bird has
received much attention from different aspects in the culture of such countries as Turkey, Greece, Iran, Azerbaijan, and Egypt. Huma has had a high status in Iranian literature and has been mentioned as the bird of happiness in
the works of many poets. In ancient Iranian mythology, one of the symbols of
happiness is belief in Huma Bird, since this bird has been viewed as splendor
and magnificence and it has been maintained that whenever the shadow of this
bird is cast upon a person, he would become prosperous, happy, or politically
viewed as the king of his community.
According to the principles of Islamic philosophy, man has always been in a
process of “becoming”. In other words, man has always been moving toward
perfection. On the other hand, the most significant achievement that man can
imagine for himself is prosperity and happiness. Thus, human growth is referred to in Islamic philosophy as “perfection of the soul”. As a symbol of happiness, Huma Bird is perpetually flying high in the sky; that is, it is situated
in the most valuable status, which humans should reach in order to achieve
happiness.

This research is intended to elucidate the mythological concept of Huma Bird
and thereby clarify the chain of connection of this bid with the true happiness
of human beings.

* Erciyes University, M.A. Student of Philosophy
Nourinaser1990@yahoo.com
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Between The Myth And Reality:
The Euhemerizing Treatment of Woden in
Anglo-Saxon Historiography

Fevzi Burhan Ayaz*

Euhemerist approach has long been an integral part of mythological interpretations. In the case of early Germanic folkloric tradition, stretched from Baltics
to Britannia throughout the pre-modern era, such tendency co-existed among
those who attempted to rationalize mythology in historical terms. Woden,
however, as a prominent figure in Germanic religion and mythology, made his
presence felt both in oral transmission and written pieces. From the beginning of proto-historic period to the Middle Ages, Germanic folk kept Woden’s
legacy on in various parts of northern Europe and Atlantic. As for written tradition, Anglo-Saxons even extended Woden’s role in politics by taking it over
where the Romans left off. Uniquely among the early Germanic peoples, they
preserved royal genealogies and traced not only the succession of the early Anglo-Saxon kings back but also their legendary kings and heroes of the pre-migration period. These royal genealogies often included an eponymous ancestor
of the respective lineage converging on Woden. Despite later biblical oriented
attempts that continued the pedigrees back to Noah and Adam, Woden essentially accepted as the common ancestor by political actors of the Anglo-Saxon
world. The question is, indeed, how we should interpret such an everlasting
influence attributed to a mythological figure. Was it, in fact, a reflection of one
single individual that lived on for generations in people’s minds or an incarnational outcome of collective memory believed to be responsible for supernatural events? Did figure of Woden come into prominence as a symbol of idealized
leader, which represented the authoritarian fashion of Germanic kingship?
This paper will be focusing on these problems along with a detailed analysis of
Woden as a semi-mythological figure.
Keywords: Anglo-Saxon, Euhemerism, Woden
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In the World of Metamorphosis:
Description of Magical Thinking in Poznan
School of Theory of Culture and It’s Return to the
Contemporary Culture

Michał Rydlewski*

Poznan School of Theory of Culture is one of the greatest achievements of Polish humanities and it can be compared to the Tartu-Moscow School or Birmingham School. One of the areas that were extensively researched was the
concept of magical thinking as thinking without symbol which does not exist in
the archaic or primitive cultures. It is an alternative way of describing structuralism and those ethnologists who believe that symbol is inherent. The hoariest
way of “thinking” and experiencing of the world is metamorphosis. In my paper I am going to present the main ideas of researchers like Prof. A. Pałubicka
and Prof. A.P. Kowalski. I also would like to touch on a new face of return to the
magical thinking in contemporary culture.
Keywords: Poznan School of Theory of Culture, Magic, Metamorphosis
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Okumanın Mitsel Aradalığı

Atiye Gülfer Gündoğdu*

Bugün edebiyat ve mit arasındaki ilişkinin belirgin olarak karşımıza çıkan
biçimi, mitlerin edebi eserleri şekillendiren bir yapı ve muhteva unsuru olarak kullanımıdır. Diğer taraftan, özellikle postmodern edebi teorik düşüncede, “Hermes”, “Narcissus”, “Oedipus”, “Orpheus” gibi çeşitli mitik karakterlerin metaforik kullanımı dikkat çeker. Bu bildiride, öncelikle edebi bir metnin
okunması bağlamında kullanılan bu mitik metaforlar incelenecek, ardından
okuma ve mit arasında metaforik olarak kurulan bu ilişkinin farklı bir boyutu ele alınmaya çalışılacaktır. Bu noktada, okuma ve mit arasında “katharsis”
(Aristoteles), “zamandan çıkış” (Eliade) ve “fiili dünyadan mümkün dünyalara
açılma” (Ricoeur) bağlamındaki kesişmelere dikkat çekilecektir. Nihayetinde
okumanın, birbirinden farklı iki dünya (Tanrılar ve insanlar, geçmiş ve şimdi,
okur ve metin) arasında büyüsel bir ilişkinin kurulduğu mitolojik bir edim olduğu ileri sürülecektir. Mitin günümüz edebi düşüncesini etkileyen sürekliliği
sadece edebi metnin yapı ve muhtevasında değil, aynı zamanda onun okunma
tecrübesinde açığa çıkmaktadır.

Anahtar kelimeler: Mit, Okuma teorisi, Mitsel aradalık, Büyü, Postmodernizm
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Şiirin Metaforik Dili Olarak Mitos

Servet Gündoğdu*

Düşünce tarihine bakıldığında mitos ile metaforun kaderi benzer ve birbirine bağlı bir süreç yaşamış görünmektedir. Aydınlanma Çağı’yla belirginleşen
“mitostan logosa” doğru şekillenen ilerlemeci şema, evrensel ve kusursuz dil
arayışlarında dilin mitossuzlaştırma ve metaforsuzlaştırması programına dönüşür. Hem mitos hem de metafor hakikati açıkça dile getirmekten uzaklığı ve
muğlaklığı nedeniyle olumsuzlanır. Bu yaklaşımsa yirminci asrın yapısalcı ve
post-yapısalcı edebiyat teorilerinde, metaforik dile sahip ve mitosun çağdaş
dünyadaki devamı olan şiirin “dönüştürücü” vasfının baskılanarak basitçe bir
“analiz” konusuna indirgenmesine neden olmuştur. Bu çalışmada hem mitos
hem de metaforun benzer şekilde “dilde dönüşme tecrübesi” yaşatan özellikleri şiir bağlamında vurgulanarak modern mitos teorilerinin sorunları ele alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Mitos, Metaforik dil, Şiir, Logos, Yeniden-anlatma
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Buket Uzuner’in Su, Toprak ve Hava Adlı
Romanlarında Türk Mitolojisinin İzleri

H. Neşe Apaydın*

Buket Uzuner’in tabiat dörtlemesi olacağı anlaşılan “Uyumsuz Defne Kaman’ın
Maceraları” üst başlığını taşıyan romanlarından şimdiye kadar Su (2012), Toprak (2015) ve Hava (2018) yayımlanmıştır. Yazar, romandaki olayları “bugün
Anadolu’da yaşayan bütün kültürlerin günlük yaşamına sinmiş binlerce yıllık kadim Kaman geleneklerimizden ve Orta Asya ile Sibirya mitolojilerinden
esinlenerek” kurguladığını belirtmiştir. Roman kahramanları günümüzde yaşıyor, çağımızın sorunları ile mücadele ediyor olsalar da gündelik yaşam tarzlarında ve düşüncelerinde geleneksel kültürü sürdürmektedirler. Bu bildiride
dörtlemenin şimdiye kadar yayımlanan üçü, yani Su, Toprak, Hava değerlendirilecektir.

İnsanın en büyük güç olarak gördüğü, onu anlamaya ve çözmeye, alt etmeye çalıştığı; kendini onun içinde konumlandırmaya uğraştığı doğa, tarih öncesi çağlarda mitoloji yoluyla çözülmeye çalışılmıştır. Antropolojinin çalışmaları bize
insanlığın farklı coğrafyalarda, farklı kültürel yaşamları olsa bile insan zihninin her yerde benzer şekilde çalıştığını, psikolojik iç dünyasının aynı olduğunu
göstermektedir. Toplumların mitlerine, mitolojik kahramanlarına baktığımızda da tespit edilen çeşitli benzerlikler, bunu düşündürmektedir.
Bugün Anadolu’da yaşayan insanların hayatında da Orta Asya ve Sibirya mitolojilerinin, geldiğimiz topraklardaki kadim halkların yaşantılarının ve mitlerinin izleri görülmektedir. Günümüzde doğayı egemenliği altına almış insanın
doğadan uzaklaşması, onun kaynaklarını tüketmesi, doğa karşısında güçlüyken güçsüz duruma düşmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle son yıllarda insanlık yeniden doğaya dönüş, kadim geleneklerin izlerini taşıyan yalın
bir yaşam oluşturma çabasına yönelmektedir. Çağdaş insanın doğaya, kadim
geleneklere ve mitolojiye dönüş çabasının yansıtıldığı Buket Uzuner’in Su, Toprak ve Hava romanları, bildiride ekoeleştiri, ekofeminizm bağlamında incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Buket Uzuner, Türk mitolojisi, Kaman geleneği, Ekoeleştiri, Ekofeminizm
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Melih Cevdet Anday’ın “Troya Önünde Atlar”
Şiirindeki Mitolojik Unsurlar Hakkında Bazı
Değerlendirmeler

Mustafa Apaydın*

Melih Cevdet Anday (1915-2002), Garip’ten sonra giderek daha zor anlaşılan,
düşünsel arka planı yoğun, okurdan zengin bir ansiklopedi talep eden bir şiir
oluşturmuştur. Şair, Kolları Bağlı Odysseus’tan (1962) başlamak üzere şiirlerinde mitolojik unsurlara gittikçe artan oranda yer vermeye başlamıştır. Teknenin Ölümü (1975) ve Ölümsüzlük Ardında Gılgamış (1981) adlı kitaplarında
da mitoloji, şiirin ana bileşenlerinden biri olarak kullanılmıştır. Şiirlerini yorumlayan eleştirmenler de Melih Cevdet Anday’ın mitolojiden beslenmesini
tartışmıştır.
Yunanca söz, öykü anlamına gelen mitos (mythos), yazısız devirlerde yaşayan ilksel insanların doğayı anlama ve onunla baş etme çabalarının sonunda
ortaya çıkmış; doğa olaylarının tanrısal varlıklar olarak tasarlanması esasına
göre oluşmuştur. Mitler, ilksel toplumların yazılı olmayan ve kuşaktan kuşağa
aktarılan geçmişleridir. Yazılı devirlerle birlikte mitler, inanılırlıklarını yitirmiş; toplumların mitlere yüklediği sembolik anlamlar da ortadan kalkmıştır.
Bununla birlikte mitler edebiyatın ve diğer sanat türlerinin ilham kaynağı olmayı yüzyıllarca sürdürmüştür. Melih Cevdet Anday da bir yazısında insanlığın
mitosları hiçbir zaman aşamadığını; “o us dışı, tanrılar, kahramanlar”ın kılık
değiştirerek sonraki uygarlıklara, inanışlara sızdığını ileri sürmüştür.
Bu bildiride Teknenin Ölümü’nde yer alan Homeros’un İlyada’sı ile kurduğu
metinlerarası ilişkiyle dikkat çeken “Troya Önünde Atlar” şiiri, mitolojik unsurların temsili ekseninde incelenecektir. Şairin mitosları çağdaş dünyaya nasıl
taşıdığı, öyküye yeni eklemeler yapıp yapmadığı, modern dünyanın bir insanı
olarak mitosa yeni anlamlar katıp katmadığı tartışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Mitoloji, Melih Cevdet Anday, Homeros, Türk şiirinde mitoloji, Mitoloji ve edebiyat

* Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ADANA
mapaydin1961@gmail.com
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Çocuk ve Gençlik Yazınında Mitoloji

Hikmet Asutay*

Yetişkin yazınında olduğu gibi çocuk ve gençlik yazını da mitolojiyi pek çok
biçimlerde kullanır. Günümüzde yaratılan süper kahraman mitlerinden tutun
da, çocuk ve gençlik alt kültürlerinde yaratılan pek çok kurgu, simge, tarz vb.
unsurların hemen hepsi popüler yeni mitlerdir aslında. Bu anlamda ikonlaşan
veya mitleşen pek çok yeni kahraman veya unsurlar görülmektedir günümüz
yazınında. Bu gelişimi beyazperdeye uyarlama süreci izlemektedir çoğunlukla.
Bunların dışında ise klasik Yunan mitolojisine yer veren çocuk ve gençlik metinleri de bulunmaktadır. Örneğin batı yazınında klasik Yunan mitoloji kahramanlarını konu edinen pek çok çocuk ve gençlik yazını ürünleri yayımlanmakta ve de çoksatar listelerine girmektedir. Günümüz popüler gençlik yazınından
Rick Riordan’ın “Percy Jackson” dizileri (Yunan Kahramanları, Yunan Tanrıları
vd.) buna örnek olarak gösterilebilir. Türk yazınında da benzer gelişim süreçlerini gözlemleyebildiğimiz ve çoğunluğu animasyon film olarak “TRT-Çocuk”
kanalında izlenen çocuk yapımları da bizdeki mitolojik çocuk masal ve öyküleridir. Bu tür yazınsal ürünler için mit uyarlaması da denilmektedir. Sözü edilen
örneklerin çoğu, mitlerin çocuk ve gençlik yazınında uyarlanmasıyla ortaya
çıkan yeni yazınsal ürünlerdir. Bu çalışmada, Alman çocuk ve gençlik yazını
bağlamında klasik Yunan mitolojisi unsurlarını konu edinen ve günümüzde
uyarlanan örneklere betimleyici bir yaklaşımla değinilecektir. Bilindiği üzere
Alman yazınının temellerinden biri antik kültüre dayanmaktadır. Bu gelenek
çocuk ve gençlik yazını içerisinde de ondokuzuncu yüzyıldan bu yana sürdürülmektedir. Bugün de aynı gelenek gerek çeşitli medyalar aracılığıyla, gerekse
anılan örneklerde olduğu gibi yeni mit uyarlamalarıyla karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar kelimeler: Çocuk ve gençlik edebiyatı, Mitoloji, Mit, Alman Yazını

* Prof. Dr., Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
hikmetasutay@yahoo.de
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Geleneksel Eril Aktarımdan Modern Kadın Yazınına:
Christa Wolf’un Kassandra Alımlaması – Bir Karşı Okuma

Yıldız Aydın*
Semra Öğretmen**

Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin (DAC) önde gelen yazarları arasında yer
alan Christa Wolf (1929-2011) Kassandra (1983) adlı yapıtında Troya’nın yıkılışını alışılagelenin dışında gözler önüne sermiştir. Yapıt yayımlandıktan kısa bir
süre sonra pek çok eleştirmen tarafından DAC’nin yıkılışını önceden gören, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda bir devletin felakete sürükleneceğini öngören bir öykü olarak yorumlanmıştır. Bu bağlamda 1989 yılında Berlin Duvarı’nın
yıkılmasının ardından DAC’nin Federal Almanya Cumhuriyeti’ne (FAC) katılarak
tarih sahnesinden silinmesi, yapıtın söz konusu öngörülerini yanıltmamıştır.

Bilinen klasik Yunan mitolojisinde Kassandra yaklaşan felaketleri öngören, ancak kimseyi kendisine inandıramayan bir kadın bilici olarak geçmektedir. Bilicilik yetisini tanrı Apollon’dan aldıktan sonra onunla birlikte olmayı reddettiği
için ceza olarak diline tükürülüp lanetlenen Kassandra, yazınsal metinlere,
tiyatroya veya resim sanatına konu edilen önemli karakterler arasında yer
almaktadır. Alman yazınında ise Christa Wolf’un yanı sıra Friedrich Schiller,
Hans Erich Nossack, Friedrich Christian Delius gibi pek çok yazarın yapıtlarında ele alınmıştır. Ancak 1970’li yıllardan sonra Kassandra’nın yeniden canlandırılma sürecinde farklı bir eğsinim göze çarpmaktadır; kadın yazarların
okuma, algılama ve yorumlama edimi ile ilişkili olarak bu kadın figürün, tarihte ezilen ve sözü elinden alınan kadınların yazın alanındaki simgelerinden
biri haline dönüştüğü söylenebilir. Öyle ki kadın çalışmalarının yazına yansıyan etkileri çerçevesinde, okuma ve yazma ediminin cinsiyetlere göre farklılık
gösterdiği, kadın yazarların erkek yazarlardan ayrı, kendilerine özgü bir yazın
geleneğine, okuma-yazma biçimine ve dile sahip oldukları (Showalter, Culler,
Gilbert ve Gubar) ileri sürülmektedir.
Bu bildiride öncelikle yaşamöyküsel ve yazın kuramsal kaynaklardan hareketle Christa Wolf’un, mitoslara yaklaşırken nasıl bir yol izlediğini ortaya koymak,
sonrasında ise okuma ve yazmanın cinsiyeti kuramından hareketle Kassandra
adlı öyküsünde Kassandra figürünü nasıl okuyup yorumladığını çözümlemek
erek edinilmiştir.
Anahtar kelimeler: Christa Wolf, Mitos, Kassandra, Kadın yazını, Okuma ve
yazmanın cinsiyeti
* Dr. Öğr. Üyesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
yaydin@nku.edu.tr
** Arş. Gör., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
semraogretmen@yyu.edu.tr
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Popüler Duvar Halılarının Mitolojik Motifleri
Üzerine

Ali Osman Öztürk*

Türkiye’de özellikle taşra evlerinde duvar süsü olarak kullanılan fabrikasyon
dokuma ürünlerinde belli başlı motifler ön plana çıkmaktadır.

Bunlar, geyik, tavus kuşu, aslan vb. hayvanlar; Kâbe, cami, Tac Mahal, İstanbul
(Boğaz) köprüsü gibi yapılar veya Kahveci Güzeli, Kız Kaçırma gibi insan figürleridir.
Bildirimizde özellikle geyik, tavus kuşu ve aslan motiflerinin mitolojik kaynak
ve işlevleri üzerinde durulacak, örnek duvar halılarındaki işlevsel kullanımına
dikkat çekilecektir.
Bildiride tarama ve betimsel yöntemler kullanılacaktır.

Anahtar kelimeler: Duvar halısı, Geyik, Tavus kuşu, Aslan, Mitolojik motif, İşlev

* Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, K Eğitim Fakültesi, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 42090 Meram / KONYA
alozturk10@gmail.com
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Mitolojik Aşk Hikâyelerinden Fuzûlî’nin Leylâ İle
Mecnûn Mesnevisinde Eğitici ve Öğretici Ögeler

Cemal Bayak*

Mitolojik aşk hikayeleri mitlerin oluşumu ve sebepleri ile ilgili ip uçları taşırlar.
Mitoloji çalışmalarında bu hikâyelerin bu özelliklerinin incelenmesine ihtiyaç
vardır. Bu araştırmalar mitleşen diğer karakterler gibi aşk kahramanlarının bu
özelliği kazanmalarının insanlık tarihi ve psikolojisindeki karşılığının tespitine
katkı sağlayacaklardır. Bu incelemeler bizim bu aşk hikayelerinin tarihin içinden süzülüp günümüze kadar gelebilmelerini de daha anlamamıza yardımcı
olacaktır.

Leylâ ile Mecnûn Arap, Fars ve Türk edebiyatlarının en önde gelen mitleşen
aşk kahramanıdır. Birçok şair bu hikayeyi sanat becerilerini sergileme zemini
olarak seçmiş ve bu konuyu ele almayı aynı konudaki diğer eserlerle bir yarışma vesilesi yapmışlardır. Şairlerin konuyu işlerken okuyucuyu eğlendirirken
öğretmeyi de dikkate aldıkları görülmektedir. Bu çerçevede şairler okuyucuya
eğitici ve öğretici düşüncelerini doğrudan ve aşk kahramanları üzerinden dile
getirmişlerdir.
Türk edebiyatında en çok Fuzûlî’nin kaleme aldığı Leylâ ile Mecnûn hikâyesi
beğenilmiş, hikâye adeta onunla özdeşleşmiştir. Fuzûlî’nin eserde çok sayıda
eğitici ve öğretici düşünceye yer verdiği görülmektedir. Bu çalışmada şairin bu
mitolojik aşk hikâyesini ele alırken gelecek nesillere aktarmak istediği eğitici
ve öğretici düşünceler tespit edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Leylâ ile Mecnûn, Fuzûlî, Klasik Türk Edebiyatı, Mitolojik
aşk kahramanları

* Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi
Bölümü, DENİZLİ
cbayak@gmail.com
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Türk Mitik Algısında “Öküz”

Yasemin Söğüt*

Türk inanç sisteminde “öküz” önemli bir unsuru teşkil etmektedir. Özellikle
deprem hadisesine açıklama olarak ortaya koyulan “Dünyanın bir öküzün iki
boynuzu arasında bulunduğu” algısı tüm Türk topluluklarında ortak motiftir
ve yaygındır. Burç sembolü olan boğa, aynı zamanda Türk hayvan takviminde
yıl sembolüdür. Mitolojik dönemden destan dönemine geçen Türk toplumunda
“öküz” kavramı mitolojik bir varlık olma niteliğinden bütünüyle soyutlanmamıştır, halkın zihninde tükenmez bir güç sembolizmi olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok Türk Destanı’nda alp tipi kendisini ve halkını; bu ve benzeri güç
timsali hayvanlardan kurtararak hem ad almış hem de kendini kanıtlamıştır.
Türk destanlarından başka diğer milletlerin destanlarında da öküz, büyük bir
canavar olarak telakki edilmiştir. Eski Türklerde ise boğa veya öküz destanlarda önemli bir yer edinmiş ve Alp tipi kahramanlarının ad almasında büyük
önem arz etmiştir. Dede Korkut Boylarından, “Dirse Han oğlu Boğaç Han Boyu”nda, Boğaç’ın ad almasında etkin rol oynamıştır. Böylece güç ve iktidarın
simgesi olarak olumlu bir anlam kazanarak hükümdarlığı temsil etmiştir.
Anahtar kelimeler: Öküz, Boğa, Mitoloji

* Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi
ysogut507@gmail.com
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Divan Şiirinin Küllerinden Doğan Efsanevi Kuşu:
Kaknüs

Nagihan Çağlayan*

Divan şiiri, beslendiği kaynaklar itibariyle belli bir derinliği olan şiirdir. Dini
ilimlerden tasavvufa, felsefe, tıp, astronomi ve musiki gibi çağın muhtelif ilimlerinden, gelenek ve göreneklere kadar pek çok hususiyet bu şiirin anlam
dünyasını şekillendirir. İnsanı ve evreni tanıma ihtiyacından doğan mitoloji
de Divan şiirine kaynaklık eden konular arasında yer alır. Divan şairleri Arap,
Hint, Çin ve Yunan mitolojilerine has unsurları şiirlerinde kullanırlar; ancak
daha çok Fars mitolojisinin etkisi altında kalmışlardır. Böylelikle mitolojik arka
plana sahip olan çeşitli şahıs, hayvan ve bitkiler şairin hayal dünyasına katkı
sağlarken öte taraftan beyiti inşa eden diğer kelimelerle de sağlam bir anlam
bağı kurmuş olmaktadır. Biz de bu tebliğimizde kaknüsü ele alacağız. Kaknüs,
öleceği vakit yığdığı odunların üzerinde şevkle kanatlarını çırparken yanıp kül
olan, sonrasında bu külden yeni bir yumurta zuhur eden efsanevi bir kuştur.
Bununla beraber musikiyi gagasında bulunan 360 delikten çıkan seslerle icat
ettiğine de inanılır. Kaknüse dair malumat verildikten sonra devamında, taradığımız muhtelif divanlarda kaknüs kelimesinin zikredildiği beyitleri tespit
edip, bu efsanevi kuşun beyiti oluşturan diğer kelimelerle kurduğu anlam ilgisini ortaya koymaya çalışacağız.
Anahtar kelimeler: Divan şiiri, Mitoloji, Kaknüs

* Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı
ezgiyimdir@hotmail.com
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Mitoloji’ye Teşbih ve Teşbih-i Maklûb

Özgür Kıyçak*

Klasik Türk edebiyatının kaynaklarından biri mitolojidir. Özellikle Fars mitolojisinin üzerine inşa olunan bu gelenekte aynı zengin içeriği bulmak mümkündür. Şair, şiirinin estetik ve anlam kodlarını kurarken mitolojiden yararlanmaktadır. Şair, bir kahraman, sevgili ya da durumu anlatırken teşbihin yarı aktarma
ve yarı mecaz vasfından yararlanarak konusuna uygun bir mitolojik varlığı
müşebbehünbih yapmaktadır. Böylelikle mitolojiye teşbihinin şiirin estetik ve
anlam dünyasına katkısı büyük olmaktadır. Bununla beraber teşbih-i maklûb
sanatı çerçevesinde estetik ve anlam dokusunun nasıl bir tesire büründüğü ve
mitolojik unsurlar çerçevesindeki bir teşbih-i maklûbun şiire katkısının ne olduğu, klasik şiirin sanat anlayışı çerçevesinde nasıl bir estetik değer ve anlam
doğurduğu sorgulanması gereken bir husus olarak görülmektedir. Klasik şiirin
başlangıçtan sonuna kadarki varlık sürecinde mitolojiye teşbih ve özellikle de
teşbih-i maklub sanatı çerçevesinde bir dönüşüm süreci söz konusu mudur?
Mitolojik varlıkların teşbih-i maklûb sanatı çerçevesinde klasik şiirin evrelerindeki- klasik öncesi dönem, klasik dönem gibi- görünümü nasıldır?
Anahtar kelimeler: Mitoloji, Teşbih-i maklûb, Klasik şiir, Estetik, Anlam

* Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
kiycakozgur@gmail.com
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Buket Uzuner’in “Uyumsuz Kaman’ın Maceraları:
Toprak” Adlı Romanında Psiko-Mitolojik Unsurlar

Taylan Abiç*

Yazınsal türlerin ana kaynağı insandır. İnsana dair her unsur, yazınsal türün
içinde eritilerek bir üst kurmaca ile farklı bir boyut kazanarak yeniden insana
döner. Bu çerçevede, yazınsal türlerin tamamında psikoloji, sosyoloji, felsefe
gibi farklı disiplinlerin etkisini görmek mümkündür.

İncelemede, Buket Uzuner’in “Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları: Toprak”
adlı romanında psiko-mitolojik bir yaklaşımla mitolojik anlatıların günümüz
yazınında nasıl kullanıldığı ve roman içine nasıl sindirildiği gibi sorular çerçevesinde tespitler yapıldı.
İncelemede, Bulut Uzuner’in çeşitli kültürlere ait mitolojilerden yararlandığı
ve kollektif bilinçdışının roman kurgusu içindeki yansımaları ortaya konuldu.
Anahtar kelimeler: Buket Uzuner, Roman, Psikomitoloji, Kollektif bilinçdışı

* Ardahan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
taylandabic@ardahan.edu.tr
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Türk ve Hellen Mitolojisinde At Motifi

Ümit Fafo Telatar*

Antik dönemlerden itibaren insanlar atı diğer hayvanlardan farklı olarak değerlendirmişlerdir. Onun sadık ve güvenilir bir dost olduğunu düşünmüşler,
kutsal varlık saymışlar, ona anlatılarda olağanüstü özellikler vermişlerdir.
Türk mitolojisinde Tulpar, Akbozat, Sarat üstün özelliklere sahip efsanevi varlık olarak kahramanların yanında yer almışlardır.
Pegasos, Arion, Balios, Ksanthos adlı atlar Hellen mitolojisinde zorluklarla karşılaşanların yardımcısı, onların yol göstericisi ve koruyucusu efsanevi varlıklardır.
Sunumda, atlar özelinden Anadolu’nun doğusunda ve batısında yerleşik toplulukların, değişik kültürlere ve uygarlıklara sahip olsalar da değer yargılarında
ortak noktalar olabileceği konusu üzerine bilgiler aktarılacaktır.

* Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı öğretim üyesi
telatar@humanity.ankara.edu.tr
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Kültürel Belleğin Dijitalleşmesi:
God of War ve Assassin’s Creed Odyssey
Oyununda Mitolojinin Sunumu

Mehtap Özsoy*

Sosyal bilimlerde bellek literatürüne baktığımızda belleğin; toplumsal, kolektif, bireysel, kültürel bellek gibi farklı kategorilerde ele alındığını görmekteyiz. Mitolojik anlatılar insanlık tarihinin bilinmeyen dönemlerinde dünyanın
oluşumunu olguları ve olayları açıklayan efsanevi kökenlere sahip geçmiş
zaman anlatıları olarak Jan Assman tarafından kültürel bellek kategorisinde
ele alınmaktadır. Mitler her ne kadar Yunan, İskandinav, Türk mitolojisi gibi
farklı kültürlerde farklı karakterlerle oluşan kadim anlatılar olsa da mit anlatılarının birbirinden uzak kültürlerde bile benzer kurgularla örüldüğünü de
görebilmekteyiz. Bu noktada mitlerin aynı zamanda toplumların kendi kolektif
bellekleri etrafında örgütlenen ortak anlatısal özelliklere sahip olduklarını da
söyleyebiliriz. Bununla birlikte mitolojik içerik psikanaliz, dilbilim, sosyoloji
gibi farklı bilimsel alanlardan, sanata ve eğlence endüstrisine kadar geniş bir
alanda farklı amaçlarla yeniden üretilmekte ve tartışılmaktadır.
Belleğin insanın dünyayı akılsallaştırdığı bakış açıları ve sosyal bağlamdan
bağımsız olmadığı düşüncesinden hareketle mitolojinin bugün hangi sosyolojik ve toplumsal bağlamla, nasıl var olduğu ve ne tür hatırlama pratikleriyle
üretildiği çalışma için önemli sorulardır. Bu bağlamda dijital oyunlar, mitsel
karakterlerin ve mitolojik anlatının yeniden üretildiği eğlence endüstrisi alanlarından biridir. Bu çalışmada mitolojiye ait anlatılar zemininde üretilen God of
War ve Assassin’s Creed Odyssey oyunlarında mitolojik içeriğin nasıl yeniden
üretildiği değerlendirilirken bellek literatüründe dijital oyunlar üzerinden bir
tartışma açmak amaçlanmaktadır. Çalışmada Jan Assman’ın kültürel bellek ve
iletişimsel bellek kategorilerinden yararlanılmıştır. Böylelikle popüler kültür
ürünü olan God of War ve Assassin’s Creed Odyssey oyunlarında kültürel belleğe ait mitsel anlatıların nasıl sunulduğu ve bu anlatıların oyunlarda bireysel
bellek ve toplumsal bellek bağlamında nasıl bir hatırlatma pratiği yaratabileceği tartışılacaktır.
Anahtar kelimeler: God of War, Bellek, Dijital oyunlar, Mitoloji, Assassin’s
Creed Odyssey
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Voltaire’in “Zadig ya da Yazgı” Hikâyesi Üzerine
Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bahattin Şeker*

Bu çalışmada Voltaire’in ‘Zadig’ adlı hikâye karakteri ile Hz. Musa arasındaki
benzerliklerin ve farkların izi sürülecektir. Yapılan karşılaştırmanın temelinde
kutsal kitaplarda bahsi geçen gerçek yaşam öykülerinin zaman içerisinde efsanelere ve halk hikâyelerine dönüşmüş olabileceği savı yer almaktadır.
Felsefi Mektuplar’da “hemen hemen her şey öykünmedir” diyen 18. yüzyıl
Fransız düşünürü ve yazarı Voltaire’in “Zadig” hikâyesi yazarın bu sözünü doğrular biçimde, Musa Peygamberin Kur’ân-ı Kerim’den öğrendiğimiz hikâyesiyle örtüşmektedir. Örneğin Zadig’in “L’Hérmite/Keşiş” adlı bölümünde geçen
olaylar Kur’an-ı Kerim’de Kehf suresinin 60.-82. ayetleri arasında anlatılan;
Musa Peygamberin bilge bir kul ile yaptığı yolculukta başından geçen olaylarla
yadsınamayacak oranda örtüşür. Bununla birlikte bahsi geçen olayların; Gılgamış destanında, İskender efsanesinde, Yahudi inancının mistik kaynaklarından
Talmud’da ve Orta Çağ İngiliz mistik şiirlerinde de işlenen ortak bir tema olduğu görülmektedir.
Bambaşka çağlara ve farklı coğrafyalara ait kaynaklarda karşımıza çıkan “insanoğlunun sonsuz hayata, evrenin ve yaşamın sırlarına ulaşma çabası” insanlığın ortak hafızasında yer edinmiş mitlerde ve kutsal kitaplarda “insanlık durumunu” ortaya koyan ortak tema olarak işlenmektedir.
Anahtar kelimeler: Hz. Musa, Zadig, Gılgamış, İskender efsanesi, Talmud
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Mezopotamya Mitolojilerindeki Baal Kültünün
Arap Mitolojisindeki Yansımaları

Adem Seçmen*

Mezopotamya olarak adlandırılan Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgede ortaya çıkan Baal kültü yayılım ve inanç gelişimi açısından önem arz etmektedir. Detaylı bilgiyi Ugarit metinlerinden biri olan Ras Shamra’dan elde ettiğimiz Baal tanrısına bölgede çoğunlukla fırtına, yağmur ve bereket tanrısı olarak
tapınılmıştır. Etimolojik olarak “efendi, sahip, koca veya kral” anlamlarına gelen Baal, yine bölge mitolojilerinde Tammuz ve Marduk ile denk tutulmuştur.
Baal kültünün Arap yarımadasına taşınmasındaki en önemli aktör olan Amr B.
Luhayy, bu kültü özellikle Mekke şehrinde var olan putperest inancıyla birleştirerek yeni bir inanç sistemi oluşturmuştur. Böylece Luhayy taşımış olduğu
kültün Hübel, Hubal isimleri ile anılmasına ön ayak olarak, Baal tapınımının
başta Mekke olmak üzere Arap Yarımadasının İslamiyet’ten önce en önemli
tanrılarından biri olmasını sağlamıştır.
Anahtar kelimeler: Baal, Hübel, Tammuz, Marduk, Mekke
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Power Wars in The Ancient and Modern Ages

Cemre Karadaş*

In this study, the power wars in antiquity and modern age are dealt with as
well as the similarities between the struggles to hold power in their hands
with ambition and will to power, of the gods as the subject matter of mythological legends on the one hand and the modern elies on the other, will be examined. Mythology, which consists of epics and narratives about creation, natural
forces and heroism, has given a great priority to examining and evaluating the
legends of gods that various nations used to believe in.

On the other hand, Nietzsche as a theorist of Normative Elitism who sees life as
made up of power and power struggles, and Mill as a representative of Modern
Elitism, try to approach elitism by dealing with “will to power” and power of
force, and come forward by a way of thinking emphasizing, based on the fact
that only the elites who gain power and continuity ruled all societies, that this
fact is natural. As a matter of course, the similarity of the “basic motivation”
underlying the power wars of the gods of the mythological myths on the one
hand and the elites of the modern age on the other, constitutes the backbone of
this study. Power wars arise with the first power clash of the gods who struggle
to manage the world according to their own order. The elites who are seen as
reputable and esteemed, having economic and political power according to the
elitism theory, are no less ambitious than the gods in the myths to hold power.

To sum up, in this study, the struggles of the mythological gods and the elites,
who have both fear of losing their power and thus enter into wars motivated
by this fear, are evaluated comparatively. Our examination carries us through
the following result: “The elitism theory which we covered through the light
of Nietzsche and Mills as theorists of elitism and also the fact of will to power,
proves that the desire for power existed in the ancient age also and that it will
continue to exist along history.”
Keywords: Mythology, Elitism, Will to Power
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Polis, Mitos, Aletheia

Gülben Salman Shores*

Platon’un felsefe tarihi açısından önemi, logos’un temellendirilmesine dayanan
Batı Metafiziği’ne dair kurucu bir role sahip olmasıdır. Fakat, Platon diyaloglarında, logos’u, aklı, ideaları merkeze alırken, bazı eleştirmenler tarafından
çelişkili olarak işaret edilen mitos’ları da diyaloglarında kullanmaktadır. Heidegger bu eleştirmenlerin aksine, Platon öncesi döneme ait olarak işaret ettiği bu mitik özellikleri aletheia çerçevesinde Platon’un düşüncesinde yeniden
görünür kılmaya çalışmaktadır. Heidegger açısından bunun örneklerini Devlet
diyaloğunun başındaki Mağara Alegorisi Miti ve sonundaki Er Söylencesi miti
çerçevesinde tespit edebiliriz. Heidegger, Platon’da polis, mythos ve aletheia
kavramlarını birbirinin içine geçirerek okuma taraftarıdır. Fakat bunu, “üçüncü halin olanaksızlığını” gibi bir temellendirme şeklinde kullanarak değil de
eros temelinde, doğası arada olmak olan polemos’un gereği olarak her zaman
ihtilaflı bir karşıtlık şeklinde belirtir. Heidegger açısından düşünüldüğünde bu
iki mitin birinin aletheia diğerinin lethe ile ilişkili olması açısından, hakikatin
doğasına dair tamamlayıcı mitler olduklarını söyleyebiliriz. Polis de zaten, aletheia ve lethe arasındaki alanda zuhur eden biçim olarak karşımıza çıkacaktır.
Parmenides ve Herakleitos düşüncesine isnat edilen “başlangıç düşüncesi”,
hakikatin ihtilaflı doğası içerisinde her zaman için hakikat olan ve bunun zıttı
/ karşısında olanın, kabaca bir değilleme olarak kurtulunması gereken, dışlanması gereken bir unsur olarak ele alınmmamasıdır. Aletheia ve Lethe her zaman bir arada bulunur ve Polis’in hakikat rejimi olarak bütün toplumsal alanı
kateder. Aletheia ve lethe, açığa çıkma ve saklı kalma çift-taraflı olarak birbirinin aksini ima ederler. Bu mitos’tur, bu mitosun özüne dair karşıt söyence
ile, diyalog ile beraber varlık kendini görünür kılar. Bu sunumda Heidegger’in
metninden hareketle mitos ihtilaflı bir hakikat rejimine sahip olan Polis içerisinde ele alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Logos, Mitos, Aletheia, Lethe, Polis
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Derrida ve Mitlerde Hayvan

Güncel Oğulcan Ülgen*

Jacques Derrida, “Otobiyografik Hayvan” adlı on saatlik Cerisy konferansının
odağına hayvan meselesini yerleştirir. Peter Singer, Tom Regan gibi filozofların
çabasına sempati duyduğunu söylese de kendisi hayvan meselesini hak söylemi çerçevesinde ele almayıp hayvanın izini metinlerde izlemeye karar verir.
Konferansın genelinde filozofların görüşleriyle ilgilenen Derrida, mitolojik anlatıları da incelemeye değer bulur. Bu anlatıları incelerken karşılaştırmalı tarihte ve mitlerin yapısal analizinde olduğu gibi bir kökensellik veya nedensellik
arayışında olmadığını belirtir. Kendisinin semptomatik çeviri olarak adlandırdığı işlem ile hayvanın belirli bir konumunu ya da durumunu aktaracaktır.

Bu semptomatik çeviride Genesis’te hayvanın adlandırılma meselesinde insanın hayvandan sonra yaratılışının ona hayvan karşısında getirdiği önceliği;
Habil ve Kabil üzerinden tanrının hayvanı kurban olarak kabul edişini; Prometheus ve Epimetheus’un ateş mitosunda insanın eksikliğinin ona getirdiği
üstünlüğü; mitolojik bir karakter olan Chimera’nın hayvan ile ilişkisini inceler.
Bu anlatılar arasında özellikle Chimera, Derrida için oldukça üretken bir yapıya sahiptir. Derrida, teklikte bir çokluğu temsil eden Chimera’nın içinde barındırdığı çeşitliliği örnek alarak Animot neolojizmini türetir ve bu neolojizm ile
hayvanın konumunu tekrar düşündürmeyi hedefler.

Bu sunumda, Derridacı bir jest ile metne saçılmış anlatıları tasnif edip Derrida’nın bu anlatıları hayvan sorusuyla nasıl ilişkilendirdiğini ve özellikle Chimera’dan hareketle ‘Animot’ neolojizmini nasıl türettiğini incelemeyi; mitolojik
anlatılarla Derrida’nın önerdiği türden bir ilginin, gün geçtikçe merkezileşen
meselelerde bize nasıl yardımcı olabileceğini tartışmayı amaçlamaktayım.
Anahtar kelimeler: Hayvan, Adlandırma, Mitler, İkilikler
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Akhilleus ve Hektor: Utanç ya da Erdem

Esra Çağrı Mutlu*

Çoğumuz İlyada’nın Miken kralı Agamemnon’un eşi Helen’in Paris tarafından
kaçırılmasını ve bunun üzerine çıkan Truva savaşının hikayesini anlattığını
düşünsek de İlyada’yı başlatan Akhilleus’un Agamemnon’a Briseis yüzünden
duyduğu öfkedir. Bu öfke, insani bir öfke olmanın çok ötesindedir. Diğer bir
deyişle, karşımızda duran kahraman savaşta hiçbir taraf adına savaşmıyordur.
Tek istediği savaşta göstereceği kahramanlığın ona getireceği onur, şereftir ve
Agamemnon bunlara engel olduğu için insani olmaktan öte hayvani bir öfke
ile karşı karşıya kalır. Aslında bu onur, şeref Antik Yunan toplumunun kendisinden yükseldiği temel değerlerden biri olarak kabul edilir. Fakat her yorumcu Antik Yunan’ı, tanrılarını ve kahramanların yapıp ettiklerini böyle okumaz.
Örneğin A.W.H. Adkins için Antik Yunan bir utanç toplumudur. Kahramanların,
içinde doğdukları topluluğun kendilerinden talep ettiği beklentileri yerine getirmezlerse hissedecekleri tek şey utançtır bu da en çok Akhilleus da karşımıza
çıkar. Diğer tarafta ise ülkesi uğruna savaşan ve erdemi temsil eden Hektor
bulunur ve Hektor diğer bir yorumcunun, W. Jaeger’in kahramanıdır. Çünkü
Jaeger için Antik Yunan’a dair bir okuma ancak erdem kavramı üzerinden yapılır. Bu kabuller bağlamında çalışmamızda iki Homerik ve mitolojik kahraman,
Akhilleus ve Hektor, üzerinden Antik Yunan’a dair iki farklı okumayı analiz etmeye çalışılacağız. Bu yolla da günümüzde de kullandığımız kavramların nasıl
mitolojik bir bağlamdan ahlaki ve toplumsal bir bağlama dönüştüğünü da açık
kılmaya çalışacağız.
Anahtar kelimeler: Akhilleus, Hektor, Utanç, Erdem, Onur
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Gılgamış Destanının Bir Mutluluk Arayışı ve
Felsefesi Olarak Değerlendirilmesi

Mehmet Kasım Özgen*

Gılgamış destanı yazılı tarihin en eski metinlerınden bir tanesidir. Medeniyet tarihi açısından bakıldığında antik dönem insanının ilk mutluluk arayışı olarak kabul edilebilir. Gılgamış tarihin unutulmaz destanlarından bir tanesidir. Bu tebliğin öncelikli amacı Gilgamış destanını insanın bir düzen kurmak, ölüm
mefhumunu anlamak, mükemmeli elde etmek, yaşamın kaçınılmaz acılarını telafi etmek adına düşüncede, tahayyülde, davranışta ortaya koyduğu metafizik bir tecrübe olarak okumak ve yorumlamaktır.
Gılgamış’ın yolculuğu ulusal bir kahramanın ölümsüzlük ve mutluluk arayışıdır. Bu yolculuk kahramanı yeni bir mutluluk tecrübesine ulaştıracaktır. Gılgamışın serüveni varoluşun olağan yaşama karşı bir
başkaldırısıdır; sıradan hayatın sınırlarına karşı meydan okuyan, ölümsüzlüğün mutluluğu getireceğine
inanan, huzursuz, sıradışı bir insanın arayışıdır. Kahramanın huzursuzluğu yeni bir uyanışın öyküsüdür.
Gılgamış karakteri bir huzur ve mutluluk imgesine dönüştürülerek unutulmaz bir arketip olmuştur.
Uruk ülkesinin gücünün zirvesinde bir kralı olan kahramanımız sınırsız bir güç ve imtiyaz sahibidir. Gücün dayanılmaz cazibesi içinde sorgulanamz bir hakimiyete sahiptir. Uruk’un bakire gelinlerinin zifaf
geceleri ona aittir ve kahramanımızın istediği zaman “başkalarının eşlerine sahip olmak” gibi kötü bir
ünü de vardır. Buna rağmen yaşamdaki tatmin duygusu onu mutlu kılmaya yetmemektedir. Bir gün bir
rüya görür. Annesi bu rüyayı yorumlar; Gılgamış’a Uruk kentinin sınırlarını taşan ve sonsuzluk ormanlarının ötesinde bulunan metafizik diyara doğru yolculuğa çıkması gerektiğini söyler. Annesinin bu rüya
yorumu Gılgamış’ı metafizik anlamda yaşamın ve mutluluğun sırrını çözmesi gerektiği konusunda harekete geçmeye zorlar. Gılgamış yaşamın ve mutluluğun sırrını çözmek için çıkacağı bu yolculukta yalnız
değildir. Gılgamışın dostu, ikiz benliği, Enkidu bu arayışta Gılgamış’ın yanındadır. Enkidu ilkel, görgüsüz
ve doğal bir kişiliktir. Gılgamış, Enkidu’nun doğal kişiliğinin aksine insani/medeni/şehirli/ kültürel bir
kişiliktir. Bu iki ayrı benlik bu yolculukta bütünleşecektir; Gilgamış doğal olanla medeni olanın, insani
olanla tanrısal olanın farkına varacak ve serüvenin sonunda kendi ile barışık bir kahraman olarak ortaya çıkacaktır. Bu bütünleşme bir anlamda yeniden doğuştur. Bu yeniden doğuş kahramanın yaşamına
faklı bir anlam kazandırmıştır. Fiziksel varoluş tamamlanmıştır; “şimdi ve gelecek bir metafizik zaman
boyutu” kahramanımızın önüne çıkmıştır. Kahramanın yapacağı seçim bu uzun serüvenin sonunda
netleşecektir. Bu serüven Gıgamış’a kahraman olmanın yolunun doğal ve insanı güçleri birleştirmekten
geçtiğini ve yaşanan ana hakim olmayı öğretecektir.
Enkido, Gılgamış’ın “öteki” ve karşıt benliği olarak Shamsat tarafından evcilleştirilecek ve Gılgamış ile
dost olacaktır. Bu iki karşıt güç tecrübe ile birliği, dirliği, birleştirmeyi ve bütün olmayı öğrenerek mutluluğun sırrını keşfedecektir. Bu sırrın ortaya çıkması için üstesinden gelmeleri gereken bir düşman vardır. Bu büyük düşman korku/kaygının arketipi olan Humbaba’dir. Humbaba sadece korku değil, çelişik
bir biçimde hem korkunun hem de saygı/çekinme ve kutsallığın da bir sembolüdür. Gılgamış korkuyu tamamen kaybederse ölümsüzlüğü ve kutsallığı da kaybedecektir. Eğer Humabayı karşıt benliği ile
bütünleştirerek alt edemezse yok olacaktır. Bir başka deyişle, Gılgamış korkuyu sadece korku olarak
yaşamak zorundadır. Korku veya kaygının yaşamını kuşatmasına izin vermeden bu iki engeli aşmalıdır. Doğru karar veremezse korkunun çok sevdiği bir şeyi elinden almasına engel olamayacaktır. Korku
engelini aşmak adına Gılgamış dostunu alan ölümün ayak izlerinin peşinden giderek ölümün sırlarını
çözemeye çalışır. Asıl amaç ölümün sırlarını çözerek varoluşu anlamaktır. Ölüm yenildiği gün mutluluk
Gılgamış’ın benliğinde yeniden doğacaktır. Bu yeniden doğuş mutluluğa açılan ilk kapıdır. Bu aşamada
Siduru, Gılgamış’a mutluluk felsefesini öğreten en önemli karakterdir. Öyle ki onun mutluluk felsefesi
sonradan kutsal kitaplara ve felsefeye de konu olmuştur. Utnapishtim ve Urshanaba gibi karakterler de
bu mitte Gılgamış’a yol gösteren bilge kişilerdir. Gılgamış mutluluğun sırrını daha önce benzer serüveni
tamamlayan bu karakterlerden öğrenir. Bu tebliğimizde Gılgamış’ın mutluluk arayışı, ona yol gösteren
karakterler ve bu karakterlerin düşünceleri tartışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Mutluluk felsefesi, Ölümsüzlük, Gılgamış, Yeniden doğuş

* Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fak, Felsefe Bölümü
mkozgen@erciyes.edu.tr

77

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

Antik Yunan Düşüncesinde
Mitolojik Akıl ve Trajik Akıl

Arda Telli*

Yunan düşüncesi bağlamında Mitostan-Logosa geçiş düşüncesi, mitsel düşünüş ile felsefi düşünüş arasında kırılma ve kopuş ortaya koyar. Mitosları dar
bir alanla ilişkilendiren geçiş fikri bu bildiride ele alınacak iki önemli sınırlılık üretmektedir. İlk olarak, mitolojik düşünceyi ortaya çıktığı bağlamın dışındaki anlam dünyaları içerisine yerleştirerek felsefi rasyonalite karşısında
sorgulama nesnesine dönüştürür. İkinci bir sınırlılık olarak mitolojik dünyanın rasyonalitesini iptal ederek, arkaik bir unsur olarak kavrar. Bu çalışmanın
temel amacı burada biçimlenmektedir: Mitolojinin rasyonalitesi ile felsefenin
rasyonalitesi farklıdır ve felsefenin rasyonalitesiyle mitolojik dünyaya yöneliş,
mitolojiyi salt açıklama ve anlama pratiklerine indirger. Bu bağlamda çalışmada ilk olarak mitosların katmanlı yapısı göz önüne alınarak anlam kazandığı
toplumsal, politik, pratik yaşam ile olan bağı çerçevesinde mitolojik akıl ele
alınacaktır.
İkinci bir amaç olarak bu çalışma Yunan dünyasında mitolojik düşünüş sonrası,
ayrı bir rasyonalite biçimi olarak beliren trajik aklı ele alacaktır. Trajik akıl, mitolojik akıl gibi özgün ve ayrıksı bir gerçekliğe denk gelirken, politik-toplumsal
anlamda düzenleyici figür olarak ortaya çıkmaktadır. Trajik akıl, bir yönüyle
mitolojik aklın çözülüşünü hızlandırırken, yeni politik/toplumsal gerçekliğin
birleştirici unsuru olarak belirmektedir. Ancak mitostan logosa geçiş sürecinin
kavramsal örgüsü değerlendirildiğinde, trajik düşünce ve trajedi çağı, mitolojik düşünceye benzer içerikle ele alınmaktadır. Buna göre felsefi düşünceye
geçiş ile felsefi aklın mutlaklaştırılması mitolojik aklın ve trajik aklın mahkum
edildiği yorumlar üretmektedir. Sonuç olarak çalışmada bu değerlendirmeler
doğrultusunda, toplumsal ve politik durum esas alınarak, felsefi akıl karşısında mitolojik akıl ve trajik akıl arasındaki ayrımlar ve geçişler ele alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Mitos, Mitolojik Akıl, Trajik Akıl, Felsefi Akıl

* Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü
ardatelli8@gmail.com
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Homerik Kültürde Benliğin/Kendiliğin (Self)
İnşasında Anlatısallık ve Mitler

Barış Mutlu*

Homerik toplumunun önemli karakteristik özelliklerinden biri, bugün bile
birçok teorisyenin çalışmalarına konu olan mitolojik hikayelerle örülen anlatıların (narratives) yeridir. Bu anlatıların rolünü ve gücünü ozan Homeros’un
İlyada ve Odysseia (M.Ö. 8. ve 7. yy.) destanlarında rahatlıkla görebiliriz. Örneğin Odysseia’da baş kahraman Odysseus’un Truva Savaşından eve dönüş yolculuğunu ve karşılaştığı güçlükleri kimi mitolojik hikayelerle anlatır. Destanda Skylla, Kharybdis, insanı baştan çıkaran Sirenler gibi mitolojik hikayeleri
görürüz. Bu hikayelerde Odysseus’un kimi zorlu durumlarla nasıl mücadele
ettiğine, nasıl karar aldığına, nasıl bir karakter özelliğine sahip olduğuna tanık
oluruz. Sözlü kültürün egemen olduğu bu dönemin destanları kültürün kuşaktan kuşağa aktarımını sağlar. Eğitimin merkezinde yer alarak faillerin toplumsal benliğinin inşasını sağlar, faillerin toplumun nasıl “iyi” bir üyesi olacağını
öğretmeye çalışır.

Çağdaş filozoflardan Alasdair MacIntyre Erdem Peşinde’de (After Virtue) benliğin Homeriklerde karşılaştığımız anlatısal inşasına dikkat çeker ve benliğin bu
anlatısal inşasının (Charles Taylor ve Paul Ricoeur ile birlikte) çağdaş bir savunusunu yapar. MacIntyre Grekler üzerinden şunu vurgular: Yaşam doğum ve
ölüm temelinde belli bir bütünlüğe/birliğe sahiptir. Anlatısal formda ilerleyen
bu birlik “bilinebilir/anlaşılabilir” (intelligible), “hesap verilebilir” ve “teleolojik”tir. Gerçekten de Homeros’un destanları bu yapıyı korur ve sürdürür. Kahramanlar doğumdan ölüme kadar geçen sürede toplumun “iyi” bir üyesi olmak
için ne yapacaklarını bilirler. Failler eylemlerini herkesin bilebileceği, hesap
verebileceği bir şekilde gerçekleştirirler. Yerilecek ve övülecek eylemler konusunda toplumsal bir fikir birliği vardır. Örneğin Hektor toplumun değerlerini
benimsemiş biri olarak eşini, çocuğunu yalnız bırakabilecek bir savaşa, çarpışmaya girmekten, ölmekten korkmaz. Bunu düşünmez bile, kararlarını, seçimlerini yönlendiren “iyiler” biz modernlerin kabullenmekte zorlanacağı düzeyde belirlidir. Homerik faillerin eylemleri ve düşünceleri arasında bizler gibi bir
boşluk yoktur. İşte bu çalışmamızda MacIntyre başta olmak üzere, anlatısallık
üzerinde duran filozofların açıklamalarına dikkatle, Homerik kültürdeki benliğin anlatılar ve mitler aracılığıyla nasıl inşa edildiği üzerinde duracağız.
Anahtar kelimeler: Homerik Toplum, Benlik, Anlatısallık, Mitler
* Van YYÜ, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı
barismutlu.79@yahoo.com
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Yüce Tanrı Pan ya da İki Yüzlü Doğa

Barışcan Demir*

Aristoteles Metafizik’in Delta’sında, doğanın ya Bir (biçim) olarak ya da Çok
(madde) olarak ele alınabileceğini belirtir. Burada doğa ile kastedilen şey bütün, yani pan’dır. Aristoteles’e göre Sokrates öncesi düşünce, bütünü, ya Herakleitos’un yaptığı gibi, tek tek varolanların çokluğu açısından değerlendirmiş ya
da Parmenides’in yaptığı gibi, bu çokluğu dikey olarak kuşatan ve kuşatışıyla
da Oluş’u tümüyle yok sayan bir biçim olarak değerlendirmiştir. Doğayı ele almanın üçüncü bir yolunu ise Aristoteles’in kendisi belirlemiştir. Bu yol, Bir ve
Çok’un ya da madde ve biçimin daima bir ortaklık ilişkisinde olduğuna işaret
eder. Bu ortaklık ilişkisi, ya Bir’i tek teklere aşkın bir figür olarak önceden belirlemeyle ya da öncelikle Çok’tan, yani duyulur olanlardan yola çıkarak belli
biçimsel durakların kaçınılmazlığının vurgulanışıyla kurulur. İlki, 17. yüzyılda
ontoteoloji; ikincisi ise, 18. yüzyılda deneycilik formunda çıkacaktır karşımıza.
Yunan mitolojisinin çizdiği sınırlar içerisinde Pan, hem yarı keçi yarı insan bir
melez olarak hem de aynı anda çobanların ve sürülerin tanrısı olarak tasvir
edilişiyle, doğanın bahsi geçen ortaklık ilişkisinde ele alınışının bir arketipini
oluşturmakta gibidir. Bu çalışmada, Pan mitosunun Aristoteles’in doğayı ortaklık üzerinden ele alma düşüncesine esin kaynaklığı yapıp yapmadığı ve bunun
Bacon ve Hume’un deneyciliği ile nasıl bir bağı olduğu üzerinde durulacaktır.
Anahtar kelimeler: Aristoteles, Deneycilik, Doğa, Mitoloji, Pan

* Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
bariscandemir01@gmail.com
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İnsanlık Durumu Bağlamında Karşılaştırmalı Bir
Antigone Okuması: Sofokles, Jean Anouilh, Bertolt
Brecht, Kemal Demirel

Mehmet Alkan*

İnsan muhayyilesinin ve zihninin ürünü olarak mitler çağlar boyunca insanlığın kadim sorunlarını aktara gelmiş masalsı anlatılardır. Bu özellikleriyle her
dönem edebiyata konu olmuş bu anlatılar tanrı(lar)-doğa-insan-toplum ilişkisi gibi insanlık durumuna dair sorunsalları dile getirmeye uygun bir yapıya
sahiptirler. Antik Yunan mitlerinden biri olan ve Sofokles tarafından yazılmış
Antigone de insan özünü ve doğasını yansıtması, güncelliği ve evrenselliği bakımından, aradan yüzyıllar geçse de, edebiyatın ve tiyatronun konusu olmaya
devam etmiştir. Bu çalışma, Sofokles’in Antigonesi’ni Fransız Edebiyatı’ndan
Jean Anouilh’ın, Alman edebiyatından Bertolt Brecht’in ve Türk edebiyatından
Kemal Demirel’in kaleme aldıkları Antigone versiyonlarıyla insanlık durumu
bağlamında karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Her biri kendi
dönemlerinin tarihsel, siyasal ve toplumsal özelliklerini yansıtan bu uyarlamalar yazarlarının dünya görüşü ve yazınsal estetik anlayışları doğrultusunda
benzerlikler ve farklılıklar barındırmaktadır. Sonuç olarak, çatışmalar üzerine kurulmuş olan Antik Yunan mitindeki insanlık durumuna dair sorunsallar,
farklı görünümlerle de olsa, modern yapıtlarda varlığını sürdürmektedir. Ancak, önemli çatışma eksenlerinden birini oluşturan ölümlüler ve ölümsüzler
çelişkisinde, trajediye damgasını vuran ölümsüzler yerini Fransız yazar Anouilh’da varoluşçu bir bakış açısının ürünü olarak uyumsuzluğa bırakmaktadır.
Nazi döneminin muhalif yazarı Brecht’te son sözü eylem söylerken, Türk yazar
Demirel’de çelişkinin diğer ucunda materyalist dünyanın insanı tam olarak anlayamayan hukuk sisteminin yetersizliği yer almaktadır.
Anahtar kelimeler: Antigone, Sofokles, Jean Anouilh, Bertolt Brecht, Kemal
Demirel

* Dr. Öğretim Üyesi, Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık
Bölümü
almetkan@yahoo.fr
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Derrida’nın Platon Yorumunda
Yazı ve Mitoloji İlişkisi

Erkan Yıldız*

Çağdaş bir düşünür olarak Derrida’nın felsefe tarihine farklı bir bakış açısı
sunmakta olduğu söylenebilir. Dekonstrüksiyon, differance, mevcudiyet metafiziği, logosantrizm gibi Derrida’nın ortaya koyduğu ve kendi felsefesinin mihenk taşı olan kavramlar felsefede yeni bir tartışma ve bakış açısı sağlamıştır.
Derrida bu kavramlar özelinde kendi felsefesinin yaklaşımını, Batı felsefesinin
temel metinlerinden olan Platon diyaloglarına uygular. Phaidros üzerine yazdığı Platon’un Eczanesi adlı kitabında şunları tartışmaya açar: Yazı, mitolojinin
ve felsefenin dediği gibi ruha zerk edilen bir zehirse söz nedir? Söz de yazı da
doğaya kafa tutuşun ta kendisi değiller mi? Bedeni ve ruhu da olağan seyrinden uzaklaştırmıyorlar mı? Acılarını dindireyim derken onları zehirlemiyorlar
mı? Bu ve benzeri sorulara çalışma bağlamında Derrida’nın Platon metinlerine
yorumu ele alınacaktır.

Derrida, Phaidros diyalogunu merkeze alır çünkü bu diyalogda yazı ile ilgili
Sokrates Mısır’a ait olduğunu söylediği bir mit anlatır. Mitsel olanda da diyalektik bir ilişki ortaya çıkar. Diyalogun ve haliyle Derrida’nın Platon’un Eczanesi kitabının ana izleğini Sokrates’in anlatmış olduğu bu yazı-miti oluşturur.
Platon yazı üzerine görüşlerini neden bir mite dayandırmak istemiştir? Platon
her şeyden önce sözden yazıya geçişinin haklılığını mitolojiden mi alır? Bunların her birine hem evet hem hayır ya da ne evet ne de hayır diyebiliriz. Bu yazının temel tartışmalarından birini Platon-söz, Platon-yazı ve Platon-mit ilişkisi
oluşturacaktır.
Platon içinde bulunduğu mitsel mirastan kurtulmak isterken yeni bir mitsel
düşünüş inşa eder. Bu inşa sürecinde kendi savlarına kanıt olması adına mevcut mitleri kullandığı gibi mitsel olanı kendi eliyle de üretmiştir. O halde Platon
bir mit yazarlığı mı yapmaktadır sorusu sorulabilir. Bu tür sorular etrafında
Derrida-Platon-mitoloji ilişkisi ortaya konacaktır.
Bu çalışmanın ana ekseni Platon’daki yazı-söz karşıtlığı, hatırlama-unutma
karşıtlığı ve mitsel olan-olmayan karşıtlığı ile Derrida’nın bu ikiliklere çağdaş
yorumunun ne olduğunu tartışmak olacaktır.
Anahtar kelimeler: Platon, Derrida, Phaidros, Mit

* Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, Felsefe Bölümü
yldzrkn@gmail.com
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İktidarın Meşrulaştırılmasında Mitin İşlevinin
Orhon Yazıtları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

İnan Gümüş*

Orhon Yazıtları, Türklerin erken dönemlerine ilişkin kimi bilgileri birinci ağızdan aktarması bakımından önem taşımaktadır. Yöneticilerin halka sesleniş
metinleri olan bu yazıtlar, otorite/iktidar alanının belirlenmesi açısından da
değerlendirilebilecek bir yapıya sahiptir. Bilindiği gibi iktidarın meşruiyet kazanması; yönetilenlerin ikna edilmesi, tâbi kılınmasına bağlıdır. Bu ikna etme
sürecinde, yönetilenlerin de direnme ve karşı koyma hakları bulunmaktadır.
Çekişmeye dayalı bu karşılıklı ilişkinin sonucunda müzakerenin ortaya çıkması
beklenir. Müzakerenin oluşumuna kadarki süreci söylem biçiminde kavramsallaştıran Michel Foucault, bugünkü özne ve iktidar sorunsalının, arşiv olarak
adlandırdığı tarihsel metinler/yapılar/oluşumlar/binalar/anlaşmalar gibi bir
dizi söylemsel olan ya da söylemsel olmayan pratiklerin çözümlenmesiyle aşılabileceğini bildirir. Bu anlamda Foucault, bugünün temel sorunlarının çözümü için tarihi, bir yöntem olarak ele alır ve araçsallaştırır. Bu anlayıştan yola
çıkarak, aynı zamanda bir iktidar kurma metinleri olarak da okunabilecek olan
Orhon Yazıtları’nın söyleminde, iktidarın meşrulaştırılması noktasında bir dizi
ikna mekanizmasının/iktidar aracının kullanıldığını belirtebiliriz. Bu araçlardan biri olarak değerlendirilebilecek olan mitik bilgi, toplumsal gerçekliğin
inşasında büyük önem taşımaktadır. Sözü edilen metinlerde tebaanın, bilgiyle
özgürleştirilmesi, dolayısıyla özgür öznelerin oluşturulması bakımından mit,
işlevselleştirilmiştir. Bu çalışmada, tebaanın iktidar tarafından ikna edilme sürecine katkı sunduğunu düşündüğümüz mit kullanımı, Orhon Yazıtları dolayımında ele alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Orhon Yazıtları, Söylem, Mit, Toplumsal gerçeklik, İktidar

* Öğr. Gör. Dr., Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy
Meslek Yüksekokulu
inangumus@isparta.edu.tr
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Muhayyel Türk Temsili ve Rönesans’ta
“Mit”in Görselleştirilmesi

Lale Babaoğlu Balkış*

İsa’nın hayatından sahnelerin tasvir edildiği 16. yüzyıl Rönesans resimlerinde Osmanlı Türk figürünün ne işi vardır? İsa’nın doğumu ile başlatılan miladi
takvimde, yani birinci yüzyılda, henüz Müslümanlık daha doğmamışken, Türk
figürü, niçin türbanı, sakalı, kaftanı gibi tipik görsel ögeler ile Hristiyan izleyiciye Müslümanlığın temsilcisi olarak sunulmuştur? Tarihsel gerçekler ile oynayarak Müslüman Türk figürünü 16. yüzyıldan koparıp 1. yüzyılı konu alan imgelerde İsa’nın hayatından sahnelerin yer aldığı zaman ve mekâna adeta kolaj
yöntemi ile yerleştiren Avrupalı ressamlar ortak bir Türk efsanesi oluşturuyor
olabilirler mi? Bu çalışma ile amaçlanan İtalyan ressamlar Lattanzio Gamabara
ve Bernardino Gatti’nin 1567-1573 tarihleri arasında Parma Katedralinde resmettikleri freskler örneği üzerinden Türk figürünün Avrupa görsel kültüründe
üstlendiği rolü araştırmaktır.
Anahtar kelimeler: Lattanzio Gambara, Türk figürü, Mit

* Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü
Lale.babaoglu@boun.edu.tr
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III. Reich Döneminde Kullanılan Germen
Mitleri’nin Nazi İdeolojisi Üzerine Yansımaları

Mert Kozan*

“Mit”lerin modernite sonrası toplumlar açısından genel kabulü gerçek olmayan hikâyeler ve batıl inançlardır. Ancak bu genelleme kendini pek çok şekilde
reddetmektedir. Bunun en güzel örneklerinden birisi insanlık tarihinin yaşadığı en acı ve vahşi dönemin temel müsebbibi olan III. Reich dönemidir. Bu kötü
ideolojinin amentüsü olan Adolf Hitler’in “Mein Kampf” isimli kitabın neredeyse her yerinde Hıristiyanlığa atıf yapılsa da gerçek çok farklıdır. Yine Adolf Hitler’e ölünceye kadar bağlı olmakla yükümlü olan ve bilinen adıyla SS (Shutzstaffel) kıtaları Hitler’in Hıristiyanlığa yaptığı atıfları hiçbir şekilde dikkate
almamış aksine adeta Hıristiyanlığa karşı tavır takınmışlardır. Üst düzey Nazi
liderlerinin pek çoğu kiliseden ayrılmıştır. Bunların başında Heinrich Himmler,
Rudolf Hess ve Alfred Rosenberg gibi ideoloji için önemli isimler gelmektedir.
Nazilerin en bilindik iddiaları Alman halkının Aryan olduğu ve dolayısıyla
“Übermench” olduklarıdır. Bu yüzden dünyayı bu sözde “Übermench” yönetmelidir. Ancak Nazi yönetimi bu fikirlerin alt yapısını hazırlayabilmek için sözde akademik çalışmalar yapmışlardır. Pek çok bilim insanı bu sapkın ideolojiye
hizmet edebilmek için çalışmalarını bu alana yönlendirmiştir. İşte bu çalışmaların temelinde Alman ırkını bir şekilde “Kuzey ırkında” aramaktadırlar. Bunun
için başta SS birimleri olmak üzere pek çok alanda Kuzey Çalışmaları yapan
uzman kişileri ve arkeologları göreve getirmişlerdir. Bizzat Himmler’in emri
ile “SS Ahnenerbe” yani “Ataların Mirası” birimi kurulmuş ve bu birimin başına
ünlü akademisyen Herman Wirth’i getirmiştir. Wirth’in 1932 yılında yaptığı
çalışma olan “Urgeschichte der Atlantisch-Nordischen Rasse” yani “Kuzey ve
Atlantik Irkının Tarihöncesi” neden bu birimin başına getirildiğinin açık bir kanıtı niteliğindedir. SS birliklerinde kullanılan imgeler ve simgeler ise doğrudan
eski Germen ve Kuzey mitine atıf yapmaktadır.
Tebliğimizdeki temel amaç eski Germen mitlerinin Nazi ideolojisine nasıl yansıdığını açığa çıkartmak olacaktır.
Anahtar kelimeler: Mitoloji, Germen Tanrıları, III. Reich

* Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi
A.B.D.
mkozan@ankara.edu.tr
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Soyut Dışavurumcu Resimde Dionysostik
Coşkunun İzleri

Nevin Yavuz Azeri*

Batı resmine bakıldığında, genellikle mitolojik, dinsel, toplumsal ve günlük
yaşama dair temaların temsili niteliğinde olan naturalist resim yapma geleneği görülür. Fakat doğrudan mitolojik hikayeler özellikle modernizme kadarki
süreçte yoğunluktadır. Sonraki eğilimlerde etkisi azalmış ve üretilen eserlerde doğrudan mitlerden söz etmek mümkün olmamaktadır. Sanatçı, orataya
koyduğu bireysel tavrındaki değerinde kendi mitini oluşturur. Bu da, özellikle
önemli dönüşümü sanatsal gerçekliğine başkaldırı niteliğinde olan aşırı öznelci tavır olan dışacurumcu eğilimle ortaya çıkarır. Buna etken olan şey, bulunduğu toplumun tarihsel, toplumsal ve ekonomik koşullarından çok derinden
etkilenmiş olmasıdır denebilir.
Dışavurumcular, resimsel anlatımı sağlamak için belli figüratif işaret ve renkleri özgür bırakmışlardır. Bu süreçte de boya malzemesinin kullanım biçimi
özgürleşmiş ve dolayısıyla resmin iç enerjisini etkilenmiştir. Bu durumda sanatçı mekan duygusunu yaratmaktansa eylem alanı olan yüzeyi sorgulamaya
başlamış, yüzey biçimlendirme ve oluşturma etkinliğine dönüşmüştür. Dışavurumcu anlatımlar, biçim çarpıtmaları ve soyutlama temellerine dayanan
birbirinden bazı özellikleriyle ayrışan eğilimlerdir. Bunlar lirik anlatım, eylem
resmi, informel, lekeci ve soyut dışavurumcu eğilimlerdir.

Bu eğilimlerin hepsinde resimsel yüzey bir eylem alanıdır ve sanatçı burada
düşüncesini bilinçli ya da sezgisel olarak ifade etmede tüm çoşkusunu malzemesinin de yardımıyla dışavurmuştur. Bu çoşkusu ve yaratımdaki özgürlük ve
kendinden taşma hali, yunan mitolojisindeki Tanrı Dionysos’un özellikleriyle
simgeleştirilebilir. Özellikle soyut dışavurumcu sanatçıların eylemindeki ifadeyi belirlemede kendinden geçiş halini, bilincin kontrolünü ortadan kaldırarak
doğal olanla bir olmaya götürme durumunu, Dionysos’un yaşam enerjisinin ve
çoşkusunun oluşturduğu yaratım özelliğiyle ifade edilebilir. Soyut dışavurumcu sanatçılar ve resimlerindeki görsel öğelerin değeri eylemsel ipuçlarındaki
bu Dionysosçu ifadeleri aramakla mümkün olabilecektir.
Anahtar kelimeler: Soyut, Dışavurumcu, Resim, Dionysos
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Abraham Esau: Man, Myth, Memory

Rouzanne Carstens*

Although historians do recognize myths as historical sources, it is only as an
alternative. Myths often speak to the present, which is clear in the Esau story
as his story stretches through the 20th Century and is still relevant today in
Calvinia. The story of Esau is one of a made martyr put together by myth. He is
remembered as a hero who worked hard, had respectability, and strove for selfimprovement. His anti-Boer identity was very important. In Nasson’s work, an
informant is quoted as saying: “[m]an, our people then were born British. They
did not want to go under those uncivilised Free State Boers.”** This ‘free’ and
‘British’ identity made out the most important aspects of the Esau myth.

Though most of the myths attributed to Esau do seem realistic, there are
others that are less believable or else plainly incredulous or fanciful. These
myths include Esau’s ability to not only turn white, but take the image of a
white woman.
Some features of myths are universal as similarities in myths are found right
around the world. The Esau myth is no exception, as features of his myth can
be found in other stories. The story of Esau’s burial can be found within the
stories of other heroes that were buried, accompanied by “lightning flashes
which blind the eye, and salutes of loud peals of African thunder, which shake the
earth in a manner that is known only to persons who have spent a summer in the
interior of South Africa.”***
Keywords: Abraham Esau, Anglo-Boer War, Myths
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Myths We Live By, p.113.
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Icarus as a Mythological Pattern in the Candle and
the Moth and a Portrait of the Artist as a Young Man

Şeyma Karaca Küçük*

The mythical narratives which represent collective consciousness harbour
various images. The myth of Icarus is one of them, shedding light on the images
of flight and fall, light and darkness. In the story, the hero desires to escape the
darkness of the labyrinth he is confined in and to reach the sun with his wings.
As these images have an ontological root, they appear in different cultures’ literature even in different times. The similar mythical elements are also embedded in James Joyce’s A Portrait of the Artist as a Young Man in which Dedalus’s
spiritual enlightenment or elevation is followed by deflation. Likewise, in Şem
ü Pervane, which is one of the products of Eastern literature, the candle and
the butterfly motif provides an insight into the image of light and darkness. In
this respect, the myth of Icarus, James Joyce’s A Portrait of the Artist as a Young
Man and Şem ü Pervane have shared images. On the other hand, these images
function in different ways, as each text reflects different cultural codes.
This study aims to compare and contrast different meanings of the images
mentioned above in the myth of Icarus, Şem ü Pervane and A Portrait of the
Artist as a Young Man, offering an insight into different cultural values.

Keywords: Icarus, Şem ü Pervane, A Portrait of the Artist as a Young Man, Culture
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Post-Modern Zombies Fighting a New Battle:
Exploring the Representation of Afrikaner
Identity in an Anglo-Boer War Film

Anna-Marie Jansen van Vuuren*
Johanna Christina Jansen van Vuuren**

The mythical Boer hero were once the cornerstone of Afrikaner identity. Based
on the historical Boer soldier from the South African Anglo-Boer War, this figure was given the attributes of a monomyth hero, and used in folk narratives
that inspired novels, songs, films and drama series. Yet in the post-1994 South
African society, the Afrikaner identity has become a complex and contested
one. In the words of Milton (2014:340), “the post-Apartheid condition unsettles white Afrikaans culture, challenging the power, privilege and normalisation that underscored the identity project of the Nationalist Party”. According
to Sherman (1998: 3), contemporary Afrikaners feel increasingly alienated
from traditional Afrikaner myths. Afrikaner identity has become fractured,
resulting in the grand narratives of the Boer hero falling away. In 2013, the
Afrikaans director Albert Snyman made a postmodern short film set within
the 1899 – 1902 historical war period but incorporating zombies and other
apocalyptic elements. In the words of Snyman, “The Boer has become a mythical figure, like a zombie. There is this idea about [the Boers], and it feels like
this idea is becoming more like a myth, whilst with all the contemporary Zombie
films, the myth of the zombie is becoming a lot more real.” Within this paper the
author proposes to explore the representation of the so-called “mythical Boer
Hero” within the short film Bloedson (Snyman, 2013) with specific reference to
the way the film deconstructs the almost stereotypical past portrayals of this
archetype. The paper concludes that the film aptly demonstrates a “nation”
that is fractured, in transition, and coming to grips with its place in the diverse
contemporary South African society.
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Agamben on the Myth of Leviathan

Özlem Ünlü*

Based on the Book of Job in Hebrew Bible, the mythical figure of Leviathan has
been interpreted and deciphered in many different ways through the ages.
One of the most important interpretation appears in the cover page of Thomas Hobbes’ 1651 work, Leviathan which gives us a visually cryptic clue about
modern political organization of the sovereign state. In this scene, as distinct
from the past animal illustrations, the image is depicted as a gigantic creature.
The Leviathan holds a crosier in one hand and a sword in the other, which respectively represent ecclesiastical and civil authorities in one absolute being,
namely the sovereign.

In his 2015 Stasis of Homo Sacer project, the Italian jurist and philosopher, Giorgio Agamben offers us an entirely novel reading of the famous frontispiece.
Drawing on the location of the land beast behemoth on the opposite side of
the sea beast leviathan, Agamben remarks the bizarreness of the depiction;
despite the contrast between the leviathan (the life of sovereignty) and the
behemoth (the death of sovereignty), the former gives order to the land from
the sea and the latter sustains itself in the city. Thus, the sovereignty (of the
people) lives in the city where it is dead. In the same way, it exists to the extent
that it is represented in the body of the leviathan in which it is non-existent.
In this study, I initiate a discussion of Agamben’s original reading of the paradoxical relation between the leviathan and the behemoth, and examine why
Agamben finds an indistinction, rather than a contrast, between the state of
nature and civil state in Hobbes’ Leviathan. To this aim, I discuss how Agamben
recrafts Hobbes’ conception of the state of nature as “a mythological projection
into the past of civil war.”**
Keywords: Agamben, Leviathan, Behemoth, Mythology, Sovereignty
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The Quest for Wisdom:
The Adventures of Telemachus

Işıl Çeşmeli*

François Fénelon is accepted one of the significant figures of French Enlightenment who had a strong impact on the eighteenth century moral and political
philosophy. The Adventures of Telemachus (1699) - an eighteenth century myth
of Fénelon and the continuation of the Fourth Book of The Odyssey - tells of the
journey of Telemachus in search of his father, Ulysses. It is an inner journey of
Telemachus like that of Ulysses in the Odyssey and also narrates Telemachus’
discovery of virtues and wisdom through experience and moral education given by Mentor, the goddess Minerva. The Adventures of Telemachus, besides all
these, targets at the policies of monarch of France, Louis XIV with its satirical
feature and involves moral and political messages that Fenelon intends to give
his royal tutee, the Duke of Burgundy.

This study, first, traces why Fénelon opts for Homer’s epic and then elaborates
the motives of his appeal to antiquity and myth in order to provide an insight
into modernity. In this context, some of the key virtues of ancient Greece like
simplicity, frugality, wisdom and temperance which were seen as vital for the
revival of a Golden Age for some of the eighteenth century moral philosophers
will be analysed through Telemachus and Mentor. This study also aims to look
at Fénelon’s critique of luxury and splendour over utopia of Bétique and kingdom of Salente which would later be the source of inspiration to Montesquieu’s
famous fable of the Troglodytes in Persian Letters.
Keywords: Fénelon, Telemachus, Wisdom, Virtue, Moral Education
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A Heideggerian Reading of the Odyssey in the
Context of Displacement Journey

Mersiye Bora*

Martin Heidegger’s admiration of pre-Socratic thinking and the ancient Greek
way of living, which is blended with mythology, is prominent, especially in his
later works. Albeit his ambiguous rhetoric on the very short section of the
myth of Cura, Heidegger also gives the myth a fundamental role in his Being
and Time. On one hand, Heidegger uses the myth to confirm the existential
interpretation of Dasein’s being as care, on the other, he argues that the affirmation through the myth of Cura is pre-ontological which does not seem
as philosophically credible as his theoretical inquiry at first glance. However,
counting on the non-theoretical, namely, familiar and everyday way of making-sense underlies Heidegger’s fundamental ontology. As Heidegger makes
it clear that Dasein is not a traditional isolated subject, in contrast, it is as an
involved entity dwelling in the world like residing at home. Drawing from Dasein as a dweller in the world, I argue that in case of displacement in terms
of immigration the taken for granted pre-ontological relations of Dasein in its
world are not pertinent as the displaced set forth on a journey far from home.
Patrick Kingsley, the Guardian’s migration correspondent, invites his readers
to think of the contemporary refugee movement to Europe as the new Odyssey.
Considering the importance of the myth of Cura in Dasein’s being, I will reflect
on the myth of Odyssey to investigate pre-ontological implications of the being
in the journey of the contemporary displaced. This paper aims to explore the
importance of myth in fundamental ontology, and then suggests a rereading of
Odyssey to investigate the meaning of the journey that the displaced is going
through.
Keywords: Heidegger, Migration, Cura, Odyssey
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The Great Derangement and Storyteller’s
Prerogative: Knowledge from the Hearth

Debajyoti Biswas*

The hegemony of the dominant group is always manifested in the art and culture that they promote, and it has been subtly integrated by the bourgeoisie
culture and capitalist ideology. As the present world has been ripped apart by
the onslaught of Industrialisation in the name of progress and development
in postcolonial nation-states, people have turned immensely materialistic and
as such have not only lost their reverence for nature, but also have facilitated
the decadence of their traditional system of knowledge that otherwise would
have shielded the affinity between man and nature. With the climate change
and the intervention of the world leaders to address these pressing issues in
the world forum, the baneful effect of the economic policies of these modern
nation-states has been exposed. Consequently one can see that the knowledge
system that otherwise would have had come to the rescue of mankind, had
been suppressed by the colonial rule. This knowledge system was once the
bedrock of sustenance of life in the primitive societies which had been systematically destroyed by the colonizing nations. The story tellers allegorise
these knowledge systems to keep mankind informed of their limits through
folktales, stories and anecdotes. Easterine Kire Iralu has restored this tradition
by making use of mythology and realism to show the symbiotic relationship
between man and nature and thereby she establishes the indispensability of
story-tellers’ role in bailing out mankind of the present crisis.
Keywords: Myth, Naga Folktale, the Great Derangement, Global Warming,
Colonisation
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Euripides’s Medea: A Subversive Thought
Experiment

Nurten Birlik*
Özge Yakut Tütüncüoğlu**

Euripides in Medea problematized many of the normative patterns by making
the protagonist Medea kill her sons, Jason’s metonymic extensions. This is a
very problematic situation to account for, for the critics. Feminist critics took
Medea as a subversive figure who positioned herself in the space of the subject
who knows and who refused to yield to the norms of patriarchy. She asserts
her agency without putting herself in a subordinate position but by translocating herself into a self-inflicted exile or a nomadic (in Braidotti’s sense) status.
This paper departs from other feminist readings of the text which elevate her
as an empowered agent but it takes her act as a subversive thought experiment
rather than a possibility in material reality. Medea also points out the Lacanian
distinction between being in the symbolic and being in the social. Within a
Lacanian frame, she is in the social but not in the symbolic as she refuses to
yield to the paternal metaphor first as a daughter, then as a wife and then as a
mother. Moreover, she practises magic, that is, she empowers herself through
something the others do not know. She is the ‘exotic other’ for the locals. This
paper argues that, the play looks at ‘what it might have been’ rather than ‘what
it is/ it should be’ and offers a reversed anthropology through Medea’s transgressions against the background of Lacanian ideas regarding the symbolic,
the other, the m(O)ther and jouissance.
Keywords: Medea, Euripides, Lacan, Psychoanalysis
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Subdued Voices From Suppressed Feminine
Characters in Indian Myths

Vrushali Deole*

Since times immemorial, various Indian epics and narratives have emphasized
on the patriarchal society which largely promotes feminine virtues such as
obedience, self-control, pure, while upholding the male dominated law. The
mainstream literature has principally projected a ‘good woman’ who is always
synonymous with a good wife—chaste, faithful and virtuous like Sita or Savitri. The ‘History’ and Indian’s ancient past however does not spare the unwitting victims of sexual acts, such as Ahalya or Ravana’s sister Surpanakha.
The former was turned to stone; the latter had to undergo a painful castration
on grounds of lacking chastity. In Ramayana, Sita’s identity is solely estimated
in relation to her husband, Rama who abandons her for the societal fear. The
image of these virtuous mythological female characters is glorified and they
are referred to as “Devi”, “Mata” etc. However, for feminists, in scriptures and
myths, woman like Sita are depicted either as a goddess or a sub-human creator, but never as a complete human being. On one hand, the mythical feminine
characters are often described as an object of reverence of worship; on the
other hand, they are treated like an object of sexual gratification and considered to be man’s property—a popular God whose acts of infidelity is never
questioned. This paper attempts to reconstruct the suppressed and silenced
voices subdued in the popular Indian myths that fall in the category of the ‘Other’. The revisionist feminist readings offer fresh perspectives that are devoid of
patriarchal paradigms and do not solely rest at the conclusion of a long tradition that has contrasted and discriminated the two polarities of the masculine
creativity and the feminine as submissive receptivity.
Keywords: Patriarchy, Feminist writings, Silenced voices, Marginalized characters
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Resistances Within Oedipocentric Interpretation
of the Oedipal Myth

Jane Connell*

Extensive philosophical and psychological reference to the Greek myth of Oedipus mark it as paradigmatic of the “mythic turn” in recent Western thinking. Since Freud’s requisition and reworking of the myth the Oedipal trope has
represented the most intense interpolation of a mythic trope into theoretical
thinking and, in turn, of a theoretical trope into the vernacular; and the popularity and appeal of such tropes rests as much on the resistances and denials
they reinforce as on their capacity to instruct.

Beyond its operations within Greek mythology the trope has figured significantly in Greek tragedy and latterly become pervasively entangled with theoretical thought. Exposition of the shifts between hero and anthropos and
between tyranny and democracy in classical antiquity, and of recent negotiations around political and familial authority and the subjectivity of the secular
subject, has drawn extensively on this myth. I shall argue in this paper that
insofar as the changes during these periods have been liberating in kind but
disappointing in scope, this myth carries these tensions and contains within
itself the unrecognised site of resistance, at which change is compromised and
opportunity missed.

If the narrative is recentred such that Oedipus is taken as a character in the story of the Theban Sphinx rather than vice versa—a reading consistent with the
mythological context and the contemporary #MeToo movement—a refreshed
perspective towards the myth arises. It was she not Oedipus who, in posing her
question, took the revolutionary step of introducing language to the heroic initiation. The receptive field consistently attributes this innovation to Oedipus
and limits interpretations of the riddle to those that are contained by his answer. But there is an element in the riddle that, if understood from the Sphinx’s
perspective, exposes and removes earlier resistances.
Keywords: Mythology, History of Ideas, Social Theory
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“I’ve Been Accused Of A Folly By A Fool”:
A Feminist Psychoanalytical Reconsideration of
Kristevian Antigone

Neşe Şenel*

Written around 441 BC as the third of the Theban Plays cycle by Sophocles, Antigone remains as a timeless ancient tragedy that has been a popular theoretical playground for various schools of thought, predominantly for diverse feminist interpretations. The French philosopher and literary critic Julia Kristeva,
on the other hand, brings a new theoretical breath to the for-long monotonous
tradition of Antigone studies by launching a psychoanalytical discussion within the trending feminist reading of the tragedy of Antigone, which is rich in
mythological allusions. Kristeva deconstructs Antigone as a tragic heroine who
establishes a self within the pre-symbolic order of the semiotic with an absolute disinclination for the symbolic order. Thus, crucially Kristevian Antigone
preserves a distinctive and radical subjectivity of the semiotic. Accordingly,
this paper aims to revisit the ancient tragedy of Antigone within the context
of feminist psychoanalytic theory through a specific focus on the perspective
of the Kristevian Antigone by extending on the semiotic position and also the
death-drive of the tragic heroine within the tragedy.
Keywords: Feminist-Psychoanalysis, Kristeva, the symbolic, the semiotic, Antigone
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Öznenin Trajedisi:
Aynanın Ötesine Geçmek

Erman Kaçar*

Bu çalışmada Lacan’ın ayna evresi kuramı ile bir mitolojik anlatı olarak Narkissos öyküsü arasında kurulan yeni ve post yapısalcı bir söylem ele alınacaktır. Bu söyleme göre özne ‘benlikten’ sonra gelen bölünmüş bir yapı(ntı)dır.
Felsefe tarihinde Descartes’la birlikte oluşmaya başlayan bilinçli ben, cogito
ya da özne düşüncesi, Lacan’ın bu söylemiyle yeni bir boyut kazanır. Lacan’a
göre 6-18 aylık bir bebek, ayna evresinde ilk kez kendi benliğinin ayrımına
kendisinden farklı ve kendisinin dışında bir yerde, bir yansıtıcı yüzeyde varmaktadır. Lacan’a göre bebek burada aynı durumda bulunabilecek bir şempanzeden farklı davranmaktadır; şempanzenin kendi imgesine olan ilgisi karşısındaki görüntünün ‘yalnızca bir yansıma’ olduğunu fark ettikten hemen sonra
dağılırken, bebek bu yansımanın üzerine ısrarla giderek ona bağımlı olmaya
başlayacaktır.** Çünkü bebek, bir yansıtıcı yüzeyde karşılaştığı imajını ilk defa
annesinden özerk bir varlık ve kendine ait bir nesne olarak algılayacak ve bir
benlik olarak bu özerk varlığa büyük hayranlık duyacaktır. Böylelikle bebek,
kendi varlığını bir imaj üzerinden ayırt ederek kendisine bu imaj yoluyla birlik
duygusu kazandırmış ve kendi benliğini hayran olunası bir bütünlük olarak
kavramıştır. Daha sonra bu benlik ve bütünlük duygusu, Lacanyen gerçekliğin
(reality) öğeleri olan dil ve toplum yasaları ile özne olmak pahasına parçalanmaya başlayacaktır. Narkissos da -tıpkı Lacan’ın aynasındaki gibi- kendi yansıması üzerinden hayran olduğu imajını gerçekliğin içinde kavrama çatışmasında kaybetmiş ve bu dünyaya bir imaj olarak tutunduğu benliği de özne olmak
pahasına sudaki aynanın ötesine geçerken eriyerek kaybolmuştur. Diğer bir
deyişle Narkissos’un sudaki yansımasında hayran olduğu benliği; özneleşirken aşılmaz bir deformasyona uğramış ve Narkissos bunu hayatıyla ödemiştir.
İşte bu çalışmada, Narkissos mitinde Narkissos’un ölümüyle sembolize edilmiş
olan imgesel ile simgesellik arasındaki trajik bölünmenin yalnızca psikopatolojik bir olgu değil aynı zamanda felsefe tarihinde öznenin inşasına dair temel
bir anlatı olduğu savı Lacanyen özne kuramı ile birlikte temellendirilecektir.
Anahtar kelimeler: Lacan, Ayna evresi, Narkissos, Mitoloji, İmgesel, Simgesel
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Söylen Kahramanları, Şairler ve Değerler

Halil Turan*

Eskiçağ şiiri açıklama ve betimlemeleriyle doğayı ve varoluşu anlamak için hâlâ
yol göstericidir. Bu konuşmada Homeros ve Sophokles’in Odysseus yorumlarını, Aias ve Philoktetes karakterleri ile belirlenen bağlamda inceleyeceğim.

Homeros’un öykülerinden öğrendiğimiz biçimiyle, onur peşinde savaşa girişen
eskiçağ kahramanları zafer ve güç için dua ediyorlardı. Örneğin, Sophokles’in
yorumuna göre Philoktetes Troya savaşına zafer ve ün için girmişti; yiğitliğiyle övünen, savaşta büyük yararlıklar gösteren Aias açıkça onurun peşindeydi.
Sophokles’e esin kaynağı olan Homeros da özellikle Aias ve Akhilleus’u açıkça
böylesi bir bilinçle donanmış olarak betimlemektedir. Sophokles’in Philoktetes
ve Aias tragedyalarında kahramanlar kıskandıkları, nefret ettikleri silah arkadaşlarının ve saymadıkları tanrıların karşısında gerçek değerlerini görerek
ezilir, onların dayattıklarını kabul etmek zorunda kalırlar; tragedya yazarının
yorumuna göre Aias ve Philoktetes hybris suçunu işlemektedirler. Burada hybris başkalarının —yani tanrıların ve dostların— kendi haklarındaki kararlarını, onların doğruluk ve gerçeklik hakkındaki görüşlerini hiçe saymak, ait olduğu topluluğun kendilerine tanıdıkları hakları ya da sorumlulukları üzerine
yargılarını kabul etmemek, öznel yargı gücüne sınırsızca güvenmek, kendini
kayıtsızca diğerlerinden üstün görmek anlamındadır.
Eskiçağ yazınının örnekleri güzel ve iyi betimlemenin örnekleri olarak bugün
hâlâ erdemi, suçu, sevgiyi, nefreti anlatıyor ve anlaşılıyorlarsa, bu onların sayısız kuşağın deneyimine dayanan nesnel yargıları aktarmalarındandır. Etik
ve estetik değerin temel ölçütleri nesnellik ve evrensellikse, bunlar insanlığın
kültürel birikimine ve o birikimi doğru kavrayıp dilin kalıbına özenle döken
sanatçıların sezgisine bağlı olmalıdır.
Anahtar kelimeler: Değerler, Söylen Kahramanları, Homeros, Sophokles

* Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü
hturan@metu.edu.tr
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Platon’un Düşüncesinin Mitostan Logosa Evrimi:
Mağara Metaforundan İdealar Âlemine

Mücella Can*

Bir toplumun kültürünü o toplumun yazılı ve sözlü mirasından anlamak mümkündür. Kültürün taşıyıcısı olarak dil, düşüncenin ve varlığın yansıması şeklinde değerlendirilebilir. Başka bir ifadeyle dil, düşünce ve varlık arasında bir
ilişki bulunmaktadır. Düşüncelerimiz, eylemlerimiz, inançlarımız ve dille ifade
ettiğimiz her şey kültürümüzü oluşturmaktadır. Kültürler toplumdan topluma
değişiklik arz eder. Bir toplumu anlamak için daha çok onun tarihi geçmişine
bakmak gerekir. Bir toplumun kültürü, diğer kültürlerden tamamen bağımsız, bütünüyle kendi iç dinamiklerinden gelişen ve büyüyen bir bitki değildir.
Toplumların ve kültürlerin birbirleriyle olan birtakım ilişkileri söz konusudur.
Bu nedenle felsefenin başlangıcı olarak kabul edilen Yunan düşüncesi bir tek
hikâyenin sonucu olarak düşünülmemelidir. Dolayısıyla Yunan felsefesi ve ona
kaynaklık ettiği kabul edilen Yunan mitolojisinin başka toplumların düşünsel
ve mitolojik miraslarıyla ilişkili olduğu bir gerçektir.

Diğer taraftan her toplumun kendi kültüründen doğan bir mitolojisinin var olduğu inkâr edilemez. Yunan felsefesinin de birçok teması itibariyle kendisine
kaynaklık eden mitolojik bir geçmişi olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü
ilkçağ Yunan filozoflarından birçoğunun düşüncesi mitolojik birtakım kabulleri içerisinde barındırmaktadır. Sokrates-öncesi filozofların düşüncelerinde
olduğu gibi Sokrates’ten sonra hatta Platon’un düşüncelerini de mitolojiden
bütünüyle soyutlamak mümkün değil gibi görünmektedir. Platon’un diyaloglarında karşımıza çıkan mitoslardan bazıları geleneksel anlamda Yunan mitolojisine dayanır. Bazıları ise bizzat Platon tarafından icat edilen “Platonik mitoslar”dır. Bu bağlamda Platon, sadece bir hikâye anlatıcısı değil, aynı zamanda
hikâye üreticisi olarak kabul edilmektedir. Platon’un diyaloglarında anlatılan
mitoslar, tartışılan konulardan bağımsız anlatılar değildir. Hatta söz konusu
mitosların tartışılan konular bağlamında belli bir değeri vardır. Bilginin doğruluğu ve ruhun ölümsüzlüğü gibi konuları tartışabilmeye uygun bir zemin hazırlamak için mitoslar oldukça önemlidir. Dolayısıyla mitosları sıradan anlatılar
olarak okumak doğru bir tutum değildir.
Anahtar kelimeler: Platon, Mitos, Ruh, Kültür, Hikâye

* Dr. Öğretim Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
m-sakman@hotmail.com
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Mitolojide Yılan Kültünün Sanat Eserlerinde
İncelenmesi

Lütfiye Bozdağ*

Gerek Batı mitolojisinde gerek Doğu ve Uzakdoğu mitolojisinde yılan kültüne
ait pek çok hikâye vardır. Sanat tarihine baktığımız zaman bu hikâyelerin sanat
eserlerine de yansıdığını görürüz. Eski Anadolu uygarlıkları, Mezopotamya,
Mısır, Çin ve Avrupa sanat tarihinde yılan kültüne ait heykeller, resimler, kabartma resimler, vitray, halı ve kilim gibi dokumalarda görülmektedir.
Bu bildiri mitolojide yılan kültünün sanat eserlerine yansımasını çeşitli uygarlıklara ait sanat eserleri üzerinden ele almaktadır.
Yılan kültü ile ilgili kötücül kavramsallaştırma ile tam tersi, iyileşme, sağlık,
yaşam gibi olumlu bir yaklaşımla karşılaşmak kültürel anlayışların farklılığını
görmemiz açısından da önemlidir.

Yakındoğu Mitolojisinde yılan, bereket ve şifayı, iyileşmeyi sembolize etmektedir. Sümer tanrıçası İnanna ile sembolleşen yılan, bereketi ve yaşamı temsil
eder. Eski Mısır inanışında kendi kuyruğunu yutan yılan, Ouroboros mükemmellik ve sonsuz hayat döngüsünü işaret eder. Yunan Mitolojisinde ise; şifa
tanrısı Asklepius yılanların iyileştirici gücünden yararlanır. Sümer tanrıçası
İnanna gibi Minos ellerinde yılanlarla tasvir edilmiştir. Kibele’nin elinde de yılan vardır. Antik Yunan sanatında ise Medusa başında yılanlarla birçok heykele
konu olmuştur.
Sanat tarihinde birçok sanat eserinde sıkça yararlanılan yılan kültü, yaşamın, gücün sembolü olarak estetize edilmiştir. Yılan, akıl-duygu, sevgi-nefret,
ruh-madde, yaşam-ölüm, iyilik-kötülük, gibi karşıtlıklarıyla ele alınmıştır.
Bu bildiri ile sanat tarihindeki bazı eserlerde yılan kültünün nasıl yansıtıldığını
mitolojik, kültürel ve estetik açıdan ele alan bir değerlendirme, imgeler üzerinden bir okuma yapılacaktır.
Anahtar kelimeler: Batı Mitolojisi, Doğu Mitolojisi, Sanat Tarihi, Yılan Kültü,
Estetik

* Dr. Öğr. Üyesi, Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık
Bölümü
lutfiye.bozdag@altinbas.edu.tr
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Çağdaş Sanat Bağlamında Mitolojik Ögelerin
Günümüz Tekstil Sanatına Etkisi: Türkiye Örneği

Nazan Oskay*

Antikçağdan günümüze kadar varlığını sürdüren sanat, sürekli bir değişim
içinde varlığını devam ettirmiştir. Bu devamlılıkta, sanat yapıtının teması
ve tekniklerinde de bir değişim söz konusudur. Özellikle 20. yüzyılda ortaya
çıkmaya başlayan çağdaş sanat anlayışıyla bu değişim daha da hızlanmış ve
sanatçılar genel kabul gören sanat kuramlarının dışına çıkarak kendi bireysel
farklılıklarını ortaya koyacak nitelikte eserler yaratmışlardır. Çoğunluğunu
toplumsal sorunların işlendiği bu eserlerde farklı konuların da tercih edildiği görülmektedir. Bu bağlamda en fazla dikkati çekenlerden biri hiç kuşkusuz
metaforik bir anlatım dili olan mitler ve mitolojik konulardır. Plastik sanatların
her alanında kullanılan mitolojik ögeler, çağdaş tekstil sanatında da tematik
bir konu olmuştur. Özellikle geçmiş bir kültüre ait olan bu mitolojik konuların
çağdaş sanat bağlamında yeniden ele alınışı ve uygulanışı sanat alanında yeni
bir bakış açısı yaratımın bir sonucudur.
Çağdaş sanat içerisinde tekstil sanatında ele alınan mitolojik temalı eserlerin
araştırılıp, ortaya konması amaçlanan bu çalışmada, öncelikli olarak konu ile
ilgili veri toplama analiz çalışmaları yapılmıştır. Konunun kapsamı Türkiye ile
sınırlı tutulmuştur. Tüm ülkede elde edilen örnekler üzerinde geniş çaplı bir
değerlendirme ile tekstil alanında mit kavramının ve mitolojik unsurların uygulama alanı tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Çağdaş Sanat, Mitoloji, Tekstil Sanatı

* Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
nazan_oskay@hotmail.com
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Sanat ve Zanaat Kapsamında Şahmaran Figürü

Sıdıka Arlı*

Mitolojik efsanelerde yer alan doğaüstü varlıklar sanat ve zanaat ürünlerine
konu olmuştur. Hayvan ve insan figürlerinin birleşiminden oluşan yarı insan
yarı hayvan figürlerin bu kapsamda kullanımı oldukça yaygındır. Yılan ve kadın
figürleri ayrı ayrı ya da birlikte kullanılmış, farklı bölgelerde farklı işlevler yüklenerek günümüze dek varlığını sürdürmüştür. Antik çağlarda özellikle heykellerde kullanılan bu figürlerin tarihsel süreçte yaygınlaştığı izlenmektedir.
Mezopotamya, Mısır, Yunan, İran, Hint ve Anadolu mitolojisinde görülen yarı
kadın yarı yılan figürüne üreme, bereket, bilgelik, yeniden doğuş gibi anlamlar
yüklenmiştir. Doğu ve batı kültürlerinde oldukça geniş bir yere sahip olan bu
figürlerin kullanımı halk kültürünün sanat ve zanaat ürünlerine yansımasıdır.
Anadolu’da, özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde, efsaneleşmiş “Şahmaran (Şahmeran)” figürü de bu mitolojik varlıklardan biri olarak kabul edilmektedir. Sanatçılar ve zanaatçılar eserlerinde bu figürü yaygın olarak kullanmıştır.

Bu çalışma Şahmaran figürünün kullanıldığı sanat ve zanaat örneklerini incelemek, biçim, renk ve biçem açısından değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Bu doğrultuda; Şahmaran efsanesinin Anadolu insanında yarattığı etkilerin
sanata ve zanaata yansımalarını belgelemesi açısından önemli bulunmaktadır. Şahmaran figürüne resim, heykel ve seramik sanatlarında, gümüş ve bakır
işlemeciliği, tekstil, dokuma, cam, ahşap gibi el sanatlarında rastlanmaktadır.
Ulaşılan örneklerden en belirgin özellikleri taşıyanlar seçilmiş, araştırma kapsamında değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Şahmaran, Mitoloji, Sanat, Zanaat

* Ardahan Üniversitesi, Resim Bölümü
sidikaarli@ardahan.edu.tr
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Direniş ve Güç Simgesi Olarak Türk Şiirinde
Prometheus

Soner Akpınar*

Şiir, çok anlamlılığı esas alan dil yapılanması gereği çeşitli söz sanatlarından,
simgelerden ve temsil kabiliyeti yüksek sözcüklerden yararlanır. Telmih vb.
sanatlarla geçmiş olgu ve olaylar yanında sembolik değeri olan kişiler kullanarak anlam konsantrasyonu sağlar. Aynı zamanda az sözle yoğun bir anlam
inşa etmeye çalışır. Bu nedenle insana dair duygu ve durumların birer karşılığı
olan mitolojik öykü ve kahramanlar, hemen her sanatın yararlandığı bir kaynak olarak karşımıza çıkar. Mitoloji bunlar içinde belki de en çok şiir türü için
besleyici bir damar olmuştur. Servet-i Fünun’dan itibaren yönünü daha çok Batıya dönen Türk şiiri de özellikle Roma ve Yunan mitolojilerini kendine bir kaynak olarak görmeye başlar. Abdülhak Hamid Tarhan, Cenap Şahabettin, Tevfik
Fikret vb. sanatçıların şiirlerinde yer yer mitolojik kahramanların ve olayların
zikredilmeye başlandığı görülür. Milli Edebiyat dönemindeki Nev-Yunanilik
hareketi ile birlikte ise mitoloji, Türk edebiyatında önemli bir epistemolojik
alan oluşturmaya başlar. Prometheus ise Tevfik Fikret’in aynı adlı şiirinde bir
direniş ve aydınlık sembolü olarak kullanılmasının ardından çoğunlukla benzer simgesel anlam alanı içinde başta Nâzım Hikmet olmak üzere pek çok şair
tarafından şiire dâhil edilir. Bu incelemede Prometheus’un Türk şiirinde nasıl
bir simgesel alan oluşturduğu, nasıl bir işlev taşıdığı ve hangi şairler tarafından
özellikle kullanıldığı gibi soruların cevapları aranacaktır.
Anahtar kelimeler: Prometheus, Mitoloji, Türk Şiiri, Simge

* Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
sonerakpinar06@hotmail.com
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Ernst Cassirer’de Mitik Düşünme:
Sembolün Zihinsel Bir Form Olarak Varlığı

Fatma Turğay*

Mitlerin insanın akıl yetisinden çok muhayyile, daha geniş anlamda hayal yetisine dayanılarak açıklanması, neredeyse geleneksel bir açıklama modeli olarak
karşımıza çıkar. Aklın kavramsallaştırma, muhayyilenin ise sembolleştirmeyle
özdeşleştirilmesi, bu ikisinin ayrı araştırma yöntemlerine tabi kılınmasını da
beraberinde getirmiştir. Ernst Cassirer felsefe ve mitoloji karşıtlığı olarak özetlediği bu tutuma karşın onları ortak bir zemine taşımanın imkânını Kant’ın
eleştirel felsefesi temelinde arar. O mitosu, bir form olarak, onun deyimiyle zihnin içsel formu olarak mitik bilinç kavramıyla, felsefeyi temsilen zihnin alanına, aklın diskursif fonksiyonunu aşan bir tarzda ve kavramsal olanı önceleyen
bir aşamayı gösterdiğini belirterek taşır.

Mitosun muhayyileye dayandırılması, onun kurgusal-tasarım yönüne vurgu
yaparak, mitik bilincin kavramsal aşamaya geçememiş bilgi öncesi bir döneme
ait olduğu yorumunu da beraberinde getirir. Bu nedenle de onda aklın ürünlerinin tersine, denetlenemez bir yön görür. Büyünün, masalların ve şiirsel anlatının öğeleri olarak düşünülen mitik semboller, doğa ve mantık yasaları içinde
ele alınamaz. İnanç alanına ait olmasıyla kutsalın, doğaüstü yönüyle metafizik
açıklamaların, duygularla ilişkisi psikolojinin, ilkel toplumlara ait bir düşünme
biçimi olmasıyla antropoloji, etnoloji, filoloji disiplinlerinde incelenen mitoloji,
Cassirer için bu alanlarla sınırlı olmayan, çok daha genel, evrensel bir anlama
sahiptir. Öyle ki mitik bilinç düzeyi, doğa, mantık ve matematikle birlikte tüm
formların kaynağı, kökeni durumundadır.
Muhayyilenin üretimi olduğu düşünülen mitik sembolik formların, zihnin ilksel formları olarak ortaya konması ona zihinde bir gerçeklik atfedilmesine ve
bir yaşantı formu olarak incelenmesine imkân tanımaktadır. Öte yandan bu
düşünce, zihni aklın daha ötesinde geniş tecrübî bir boyuta da taşımaktadır.
Cassirer’in mitik düşünme olarak kavramlaştırdığı yaklaşımın sembole nasıl
bir gerçeklik atfettiği, hayalî-kurgu olduğu düşünülen mitik anlatıya ait sembollerin aklın alanına taşınarak gerçeklikle bağının nasıl kurulduğu bu bildiride incelenmesi amaçlanan sorundur.
Anahtar kelimeler: Ernst Cassirer, Mitik düşünme, Sembolik form, Mitik bilinç, Teorik bilinç, Muhayyile
* Dr., İstanbul Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri
ft.turgay@gmail.com
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Bağışlamak Mümkün Müdür?
Bir Oresteia Okuması

Özge Kara*
Onur Kabil**

Atina’nın geçiş döneminde, yalnızca bir yüzyıl gibi sınırlı bir dilimde hem doğuşunu hem de çöküşünü yaşayan tragedyaların konularını mitoslardan alması bir tesadüf değil, kasıtlı bir seçimin sonucudur. Her geçiş dönemini, eskiden
yeniye bir dönüşüm olarak okuduğumuzda mitoslar, tragedyalarda geleneğin, kadim olanın sesini temsil ederler. Ancak ozanlar mitosları olduğu haliyle kullanmazlar, bu mitoslarda birtakım güncellemeler yaparlar. Bu noktada
bir tragedya içerisinde eski ile yeninin çatışması gündeme gelir. Aiskhylos’un
Oresteia’sı bunun en mükemmel örneklerinden birisidir. Oresteia üçlemesi,
son tragedya olan Eumenidler’e değin, mitolojiden aşina olduğumuz döngüsel
kader anlayışını ve öç merkezli adalet temasını işlemektedir. Mitolojik kahramanlar, birkaç kuşak öncesinin hatalarını kendi omuzlarında taşıyan ve bu
hataların kefaretini de oldukça simgesel yoldan ödeyen birer kurbandırlar. Bu
durum, öç merkezli bir adalet anlayışının mevcudiyetini doğurur. Aiskhylos’un
üçlemesi, ilk iki tragedyada geleneğin öç merkezli adalet anlayışının açmazlarını gözler önüne sererken, son tragedya Eumenidler, yeni bir çözüm olarak
hukuka geçişi konu edinir. Ancak bu geçişin yapılabilmesi için bitmek bilmeyen intikam zincirinin kırılması adına Orestes bağışlanır. Gelenekten hukuka,
tanrısal yasalardan insani yasalara, ana soylu bir toplumdan baba soylu bir
topluma geçişi ele alan Oresteia tragedyasında Orestes’in bağışlanması hangi
zemine oturtulmalıdır? Bu çalışma söz konusu soruna iki karşıt görüş olarak
gösterilebilecek Arendt ve Derrida’nın perspektifinden yaklaşmayı deneyecektir. Arendt’te eylemin geri döndürülemez niteliğinin teminatı olan bağışlama
yetisi sayesinde geçmiş kuşakların hatalarından azade olunabilirken, eylemin
öngörülemezlik niteliğinin teminatı olan söz vermek sayesinde yeni bir düzenin güvencesi sunulmaktadır. Arendt’in perspektifinden Orestes’in bağışlanması mümkünken, Derrida, bir bağışlama ediminde, fail ile kurban ikiliğine bir
üçüncüsü eklendiği andan itibaren (mahkeme, yargı organları vb.) bağışlamanın söz konusu olamayacağını belirterek bağışlamayı reddetmektedir.
Anahtar kelimeler: Bağışlamak, Orestes, İntikam, Kurban, Hukuk

* Doktora Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
** Sakarya Üniversitesi, Felsefe Bölümü
okabil@sakarya.edu.tr
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Mitos Logos Ayrımına Dair Bir Sorgulama Denemesi

Rabia Topkaya*

Eskiçağ tarihi incelenirken üç kronolojik dönemden söz edilir; mitos çağı, epos
çağı ve logos çağı. Bunlar kesin çizgiler ve tarihler verilerek yapılan ayrımlar
olmaktan çok mitolojik düşünme biçiminden akılsal, bilimsel bir yapıya geçerken toplumların izlediği güzergâh olarak bize sunulurlar. Bunların ilki olan
mitos, söylencelerin hâkimiyeti olan dönemi; epos, kahramanlık şiirlerinin dönemini ve son olarak logos ise artık akılcı düşünmenin başladığı yani felsefenin
doğduğu dönemi simgeler. Oysa Eski Yunan felsefesine bir göz atmak bile bu
geçişin öyle birdenbire olmadığının, artık mitostan logosa geçildiği kabul edilen dönemin anlatılarının hâlâ mitlerle yüklü olduklarının görülmesine yeter.
Peki, bu mitlerle yüklü olma sadece bilimin doğuşu olarak kabul edilen eskiçağ felsefesine özgü bir durum mudur? Bugün düşünme ve dünyayı algılama
biçimimizde etkili olan felsefi ve bilimsel kuramlar mitolojiden ne kadar ayrıştırılabilir? Bu soru dine dair sorulduğunda mitolojik etki geçerli inanç sistemlerinde hemen fark edilip pek çok kişi tarafından kabul edilecektir. Ancak
bilim ya da felsefe söz konusu olduğunda mitos/logos ayrımı kurucu bir ayrım
olmak bakımından dokunulmaz bulunmakta ve birçok bilim insanı bu ayrımının sorgulanmasında hassas davranmaktadır. Kimi hassasiyetlere dokunmak
pahasına bu sunumda felsefeden, psikanalizden, sosyolojiden bazı örneklere
yer vererek ayrımın sandığımız kadar kesin olmadığı gösterilmeye çalışılacaktır. Felsefi metinlerde ve bilimsel kuramlarda rahatlıkla mitos denilebilecek
anlatılar gömülüdür. Anlatı; kişileri, yeri, zamanı belirgin, açıkça ortaya konulan tema ve motiflerle oluşan hikâye ise eğer, birçok bilim ve felsefe kuramı da
anlatıdır zaten. Sonuç olarak bilim ve felsefe sadece mitostan doğmuş olmakla
kalmaz, onla şekillenmeyi sürdürmektedir.
Anahtar kelimeler: Mitos, Logos, Anlatı

* Arş. Gör. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
rabiatopkaya@gmail.com
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Platon’un Devlet’inde Yitip Gideni Kurtarma
-Siyasalın Dilinde Mitos İzleği-

Tufan Çötok*
Elif Ergün**

Platon Devlet diyaloğunda adalet nedir? Kişi nasıl adaletli olur? Adil insan mutlu mudur? İdeal şehir ve bu ideal şehre uygun yönetim şekli nedir? gibi bir dizi
soruya cevap arar. Evrensel bir ilke olarak kabul edilen adaletin savunusu da
Sokrates’e düşer. Devlet kitabının etik mesajı adalet kavramı etrafında yapılan
tartışmalarda açığa çıkar. Adalet anlatımı devlet modellerinin ve ideal olanın
açıklanması ile devam eder. İdeal devlette mitoslara yer yoktur. Hesiodos ve
Homeros yasaklanmalıdır. Ama Platon Devlet diyaloğunda sürekli olarak mitoslara atıfla anlatısını güçlü kılar. Örneğin Glaukon Gyges’in yüzüğü örneği ile
adaleti sorgular. Sokrates devletin tanımını yaparken bir Fenike masalından
yola çıkar. Tıpkı o masaldaki gibi bir rejim kurmak gerektiğini söyler. Platon,
Devlet diyaloğunda bir yandan diyalektik yöntemin savunuculuğunu yaparken
diğer taraftan da Gyges’in yüzüğünden, geçildiğinde ölümsüz olduğuna inanılacak bir nehirden bahsetmekten çekinmez. Görünürde çelişki yarattığını düşünülen bu anlatı şekline kalıbını veren logos olsa da kuşkusuz bunlar mitos
dünyasına ait figürlerdir. Mitosun dünyasının yazılı bir siyaset metninde farklı
örnekleriyle yer bulması mitos ve logos arasındaki ayrımın çok da derin olmadığını göstermesi açısından tipiktir. Görüldüğü üzere Platon her ne kadar
mitosa ait ögeleri felsefeden dışlasa da metinlerinde mitos örneklerini bolca
kullanmıştır. Bu çalışmada Devlet diyaloğunda yer alan mitosların Platon’un
anlatısındaki yeri gösterilecektir. Mitosların siyasalın diline nasıl yansıtıldığı
ve bunun ne anlama geldiği açıklanacaktır. Bir yitip gideni kurtarma işi olarak
mitos ideal olanda nasıl iz bırakmıştır? sorusuna yanıt aranacaktır.
Anahtar kelimeler: Platon, Devlet, Mitos, Adalet

* Sakarya Üniversitesi, Felsefe Bölümü
tcotok@sakarya.edu.tr
** Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü
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Paganizmin Erken Hristiyan Mozaik Sanatına Bir
Etkisi: Deniz ve Nehir Tanrılarından Dört Cennet
Nehrine

Sami Patacı*

Antik Dönem Hellen sanatında deniz ve nehir tanrıları önemli bir yer tutar.
Bu tanrı ve tanrıçalar ile ilgili sahneler, Roma Dönemi mozaiklerinde sevilerek
konu edinilmiştir. Antiokheia ad Orontes ve Zeugma kentleri zemin mozaiklerinde Okeanos ve Tethys ile ilgili sahnelere rastlamaktayız. Hem bir deniz
tanrısı olarak kabul edilen hem de yeryüzünü dört bir yandan saran bir nehir
olduğuna inanılan Okeanos bir titandır. Onun eşi Tethys ise denizin verimliliğini simgeler ve bu figürün geç tarihli tasvirlerine Thalassa adı da verilir. Hellen
mitolojisine göre Okeanos ve Tethys’in birleşmesinden binlerce nehir doğmuştur. Roma Dönemi ile birlikte deniz ve nehir tanrıları ikonografisi sanatta belirginleşir ve standart bir betimleme tarzına kavuşur. Bu tipik betimleme anlayışı
zemin mozaiklerinde rahatlıkla takip edilebilmektedir.

Nil, Euphrates, Alpheios ya da Pyramos, Ortadoğu ve Anadolu mozaiklerinde
personifikasyonu yapılan nehirlerdendir. Antik Dönem mozaik sanatında, nehir personifikasyonları açısından Euphrates ve Nil Nehirleri önem kazanmıştır. Hristiyanlığın yükselişi ile beraber mozaik sanatının figüratif sahnelerinde
Eski Ahit’in Genesis (Yaratılış) bölümünde bahsedilen Cennet Nehirleri’ne yer
verilir. Bu nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates’tir. İ.S. 5. ve 6. yüzyıllarda,
Ürdün ya da Türkiye’den Korsika ve Libya’ya kadar farklı coğrafyalardaki dini
yapı mozaiklerinde Dört Cennet Nehri konusu ile karşılaşmak mümkündür.
Bunlar arasında, nehirlerin personifikasyonunun yapıldığı örneklerde güçlü bir Pagan ikonografisi etkisi vardır. Ayrıca, sadece Cennet Nehirleri değil,
İsa’nın vaftiz sahnelerinde görülen Ürdün Nehri personifikasyonları da Erken
Dönem Hristiyan sanatında pagan etkisi taşır.
Bu bildiride, Roma Dönemi mozaiklerindeki Deniz ve Nehir Tanrıları sahneleri
dışında, ağırlıklı olarak Hristiyan mozaiklerindeki Cennet Nehirleri sahnelerine ve bu nehir betimlemelerindeki Roma ikonografisi etkisine değinilmektedir.
Bu mozaikler arasında Paphlagonia Hadrianopolis’indeki Bazilika B’nin naos
mozaiğine ait Cennet Nehirleri panosu, konunun merkezinde yer almaktadır.
Anahtar kelimeler: Mozaik, Cennet nehirleri, Deniz tanrıları, Nehir tanrıları,
Hadrianopolis
* Dr. Öğr. Üyesi, Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü
samipataci@hotmail.com
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Antik Dönem’de Ker ve Moiralar:
Kader ve Ölüme Hükmeden Tanrıçalar

Nazlı Yıldırım*

Yunanca ölüm anlamına gelen Ker, Antik Dönem’de ölüm ve ölümü simgeleyen
tanrıçalar için; Moira ise pay eden, paylaştıran anlamına gelmekte ve insanın
doğmadan önce payına düşen ve asla değiştirilemeyen alın yazısını ya da kaderini belirleyen tanrıçalar için kullanılmaktadır. Antik Dönem inancına göre
her ruh doğmadan önce kendi kaderini kendi seçmekte ve seçilen kader her ne
sebeple olursa olsun asla değiştirilememektedir. Her insanın önceden belirlenen ve mutlak ölümle son bulacak olan hayatı çoğunlukla dokunmuş bir kumaş
ya da bir iğe sarılan iplikle; ölümü ise o ipliğin aniden kesilmesi ile simgeleştirilmektedir. Kader ile ölüm arasındaki bu yakın ilişki nedeniyle Antik Dönem
mitolojisinde Ker ve Moira kavramları çoğunlukla bir tutulmakta, hiçbir tanrısal varlık tarafından değiştirilemez ya da karşı gelinemez üstün bir güç olarak
kabul edilmektedirler.
Her iki kavramdan ilk bahseden kaynak olan Homeros’un İlyada ve Odysseia
adlı eserlerinde Ker ve Moiralar kötü, zorlu ve uğursuz olarak nitelendirilmekte ve soyut kavramlar olarak henüz kişileştirilmemişlerdir. Hesiodos Theogonia’sında ise Ker ve Moiralar, Gece Tanrıçası Nyks’ün tek başına meydana getirdiği tanrısal varlıklardır. Kara olarak nitelendirilen Ker, üç ölüm tanrısından
biridir. Moiralar kader ve intikam tanrıçalarıdırlar. Klotho, Lakhesis ve Atropos
olarak adlandırılan Moiralar’dan Theogonia’nın ilerleyen bölümlerinde tekrar
bahsedilmekte; Zeus ve Themis’in kızları olarak insanlara yaşam paylarını veren kader tanrıçaları olarak nitelendirilmektedirler.
Ker ve Moiralar soyut kavramlar olarak efsanelerde rol almamaktadırlar ancak
insanın yaratılması, doğum, ölüm, düğün ya da büyük savaşlar gibi insanlığın
kaderi, hayatı ve ölümü ile bire bir bağlantılı kavramlar olarak vazo resimlerinde, steller ya da lahitler gibi mezar sanatı ile doğrudan ilişkili alanlarda kadın
figürleri şeklinde karşımıza çıkmaktadırlar.
Anahtar kelimeler: Ker, Moira, Kader, Ölüm

* Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kampüs SİNOP
nazliyildirim@sinop.edu.tr
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Did Noah’s Flood Occur in The Lake Van Bassin?

Ilham Gadjimuradov*

The biblical account of Noah’s Flood in the Old Testament states that the ark
landed on the Mountains of Ararat. Elsewhere in the Bible there are references
to a Land of Ararat north of Assyria. This suggests that the legend of the Flood
may have been set in the area of the ancient Kingdom of Urartu around Lake
Van. The Lake Van region is an important area for geomythology. Since the
Pleistocene the adjacent volcanoes were an important source of obsidian, and
early metallurgy developed in the region. In the Chalcolithic and Early Bronze
age since 7000 years BP the climate became favorable for human settlements,
agriculture and livestock rearing.

Lake Van is set in a tectonically active area along a subduction zone. Earthquakes occur along major faults, and Nemrut Volcano was active in the Holocene. Volcanic eruptions would have been witnessed by people living in the
area and may have inspired ancient legends. People migrating from and travelling through the region could have spread these legends to adjacent areas in
Mesopotamia and the Levant. Lake Van is a closed basin, and the lake level is
influenced by climatic and tectonic processes. Short lived catastrophic rises
in lake level of Lake Van may have occurred since the beginning of the Chalcolithic linked to exceptionally heavy rainfall related to volcanic eruptions, or
to tsunamis created by earthquakes or by pyroclastic flows entering the lake.
One of these catastrophic events before the Middle Bronze Age may have given rise to the legend of Noah’s Flood. Future geoarchaeological research is required to clarify the changes in lake level of Lake Van during the Holocene and
locate ancient settlements below the current lake level. These surveys could
be integrated with detailed interdisciplinary studies of Holocene volcanic and
tectonic activity and climate change to better understand the fluctuations of
the lake level.
Keywords: Noah´s Flood, Lake Van, Nemrut volcano, Urartu, Geomythology

* Geologist, M.A., Bonn, Germany
i.gadjimuradov@gmx.de
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Zeytinliada Baitylos

Nurettin Öztürk*

Zeytinliada kazısı 2006 yılında Balıkesir Müzesi başkanlığında başlanmıştır.
2014-2015 yılları haricinde aralıksız devam eden kazılar 2016 yılına kadar
sürdürülmüştür. Zeytinliada yaklaşık 8 dönümlük bir alanı kaplamaktadır.
Bu alan içerisinde Roma ve ağırlıklı olarak Bizans yerleşimleri görülmektedir.
Yerleşim içerisindeki alan Kera-Panagia’ya (Meryem Ana Manastırı) ait yapılar
topluluğundan oluşmaktadır.

2016 yılı çalışmalarında kazının %90’lık kısmı tamamlanmıştır. Ören yeri bilgi ve yönlendirme tabelaları için adada yer belirleme çalışmaları esnasında,
yaklaşık 2 m. uzunluğunda yarısı beton içerisinde kalan siyah bir taş üzerine
yoğunlaşıldı. Bu taşın varlığı 2006 yılından beri bilinmekteydi.
Tanrının temsilinin biçim olgusunda kült simgesi olarak benimsenmediği anikonik kültlerde, işlenmemiş taşlar dikili taşlar temel tapınım unsuru olarak
öne çıkar. Tanrıları temsil eden dikilitaşlar tanrının kendisi değildir. İçinde tanrısal özü saklarlar.

Hellen ve Roma dünyasında insanlar tanrı imgeleri yerine kaba haldeki taşlara
tapınmışlardır. Zeytinliada içerisinde yer alan siyah göktaşının Meryem Ana
Manastırının konumlandığı alanda Apollon’a ait bir tapınağın varlığını düşündürmektedir. Taşın Apollon veya Kybele’ye ait olabileceği savını güçlendirmektedir. Adada yer alan üç nişli açık hava tapınım alanı erken dönem yerleşimi
olarak göze çarpmaktadır. Göktaşı baitylos’un bu niş önünde dikili olması ve
tapınımların burada gerçekleştiğine dair düşünceler ön plana çıkmaktadır.

* Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
nozturk@atauni.edu.tr
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Modern Arap Şiirinde Mitolojik Ögeler
(Bedr Şâkir Es-Seyyâb Örneği)

İbrahim Usta*

Mitoloji, gerçekleşmesi aklen mümkün olmayan, daha çok şair ya da yazarın
hayalciliğiyle oluşan hikâye; kutsal serüvenleri, fizik ötesi varlıkların doğaüstü
maceralarını, ilk dönemlerdeki ilkel çağ insanlarının hikâyelerini aktaran efsaneler; gerçekte vuku bulduğu kesin olarak bilinmeyen ancak tarihî dayanakları
bulunan anlatılar şeklinde tanımlanmıştır.

Arapçada, “rivayet, aslı olmayan söz, masal, efsane” gibi anlamlara gelen “ustûre/esâtîr” sözcüğünün karşılığı olan mitoloji; her ne kadar klasik Arap şiirinde
önceden kullanılıyor olsa da, modern Arap şiirindeki kullanımı Cebrâ İbrahim
Cebrâ’nın 1945 yılında James Frazer’in “The Golden Bough/Altın dal” isimli,
mitolojinin kökenine dair eserini Arapçaya tercümesinden sonra başladığını
söylemek mümkündür. Zira bu çeviri, Bedir Şâkir es-Seyyâb’ın mitolojik şiirleri
için bir esin kaynağı olmuştur.
1957 yılında Lübnan’da Adonis, Yusuf el-Hâl ve Halîl el-Hâvî gibi çağdaş edebiyatçıların girişimleriyle kurulan Mecelletu’ş-şi‛r Grubu ve aynı isimli çıkarılmış
olan dergide başlayan mitolojik şiir serüveni günümüze kadar devam etmektedir.

Mitolojinin modern Arap şiirinde kullanılması oluşum ve olgunlaşma dönemi
olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. İlk dönem, yirminci yüzyılın birinci yarısında; Apollo, Divân, İhyâ ve Mehcer gibi edebi ekoller vasıtasıyla modern Arap
şiirine yüzeysel olarak girmiş, bu asrın ikinci yarısından sonra ise, Iraklı Bedir
Şâkir es-Seyyâb, Nâzik el-Melâike, Abdulvehhâb el-Beyâtî; Mısırlı ‛Abdülmut‛î
Hicâzî, Salâh ‛Abdussabûr; Lübnanlı Halîl el-Hâvî, Yusuf el-Hâl ve Suriyeli Adonis gibi bariz simalar sayesinde zirve noktasına ulaşmıştır.
Modern Arap şairleri iki türlü mitolojik öge kullanmışlardır. Şairler, bazı şiirlerinde Sindebâd, Şehrezâd, Şehriyâr, Belkıs, Antera, Hallac, Vaddâh, Seyf b. Ziyezen, Zerkâu’l-Yemâme, Abkar, Temmuz, Aştar, Lazarus, İsa Mesih ve Yahuda gibi
Arap ve doğuya ait mitolojik ögeleri kullanırken, bazen ise Adonis, Kerberos,
Prometeus, Odesius, Sisifos, Venüs, Persefoni ve Penelope gibi Batıya ait mitolojik ögelere yer vermişlerdir.
Bu çalışmada; yukarıda isimlerini zikrettiğimiz modern Arap şiir öncülerinin
şiirlerinde bulunan mitolojik öğelere yer verilerek, bu şiirlerin Arap hayal dünyasındaki yansımaları değerlendirilecektir.
Anahtar kelimeler: Mitoloji, Şiir, Modern Arap Şiiri, Bedir Şâkir es-Seyyâb,
Abdulvehhâb el-Beyâtî
* Öğretim Üyesi, Bingöl Üniversitesi
iusta@bingol.edu.tr
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İslam Öncesi Arap Edebiyatında Mitolojik Anlatı

İzzet Marangozoğlu*

Milletler kültür, medeniyet ve ideolojilerini özelde kendi evlatlarına genelde de
tüm insanlığa çeşitli yollarla aktarmışlardır. Her toplumda olduğu gibi Araplarda da mitolojik unsurlara rastlamak mümkündür. Bu unsurlar, İslam öncesi
Arap edebiyatında şiir ve nesir gibi edebi türlerin oluşmasına da kaynaklık etmiştir.

Arap mitolojisindeki folklorik kurguya baktığımızda gerçekleşmesi mümkün
olmayan, daha çok şair ya da müellifin hayal gücüyle oluşturduğu hikâyeler
ve fizik ötesi varlıkların doğaüstü efsaneleri dikkatimizi çekmektedir. Araplar
zorlu çöl yaşamında kahramanlıklarını ya da ümit ve korkularını ifade etmek
için bu efsanelere başvurmuşlardır. Adonis’in “Efsane aklı ve zihni ısıtır” ve
Patrice Du Pin’ın da “Efsanesi olmayan halk soğuktan ölür” şeklindeki sözleri
her efsanenin bir varoluş nedeni olduğunu ve bir ihtiyaçtan ortaya çıktığını
göstermektedir.

Bu çalışmada amacımız, İslam öncesi Arap şiir ve nesrinden örnekler vererek
diğer milletler gibi, Arapların da zengin bir mitoloji kültürüne sahip olduğunu
ispatlamak ve Arap mitolojisinin figürlerini, kaynaklarını ve İslâmî dönemdeki
yansımalarını ortaya koymaktır. Bu bağlamda öncelikle efsane anlamında kullanılan hurâfe ve ustûra kavramlarının etimolojik tahlili yapılacaktır. Daha sonra cin, karga, gûl, si‘lât gibi mitolojik figürlere dair İslam öncesi Arap şiirinden
örnekler verilecektir. Son olarak eş-Şikk, en-Nisnâs, er-Ri’iyy ve el-Hâtif gibi
cin hikâyelerinin yanı sıra Kur’ân’ın detay vermeden zikrettiği ‘Sebe Kraliçesi
Belkıs’ ve ‘İrem Zâtü’l-İmâd’ kıssalarına dair ilk dönem Arap nesrindeki mitolojik anlatıdan örnekler sunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Arap, Efsane, Hurâfe, Mitoloji, Cin

* Dr. Öğr. Üyesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Arap Dili ve
Belagatı
izzetmarangozoglu@gmail.com
114

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

el-‘Akkâd’a Göre Mitolojinin Kaynağı ve Arap Mitolojisi

Sahip Aktaş*

Abdullah Bedeva**

Mit veya mitler insanlığın kültürel mirası içerisinde önemli bir yere haizdir.
Hemen hemen her toplumun düşünce geleneğinde, sözlü veya yazılı kültürü
içerisinde az veya çok oranda mitolojik unsurlara rastlamak mümkündür. Bu
mitolojik unsurlar, ait olduğu toplumun geçmişinden bu gününe uzanan serüvenine ayna tutmaktadır. Bundan dolayı mitolojik unsurlar veya mit içerikli
anlatılar, ilgi konusu olmuş; düşünürler ve araştırmacılar tarafından inceleme
konusu yapılmıştır. Bu incelemeler, mitolojik unsurları anlamlandırmanın yanı
sıra onların ortaya çıkış nedenlerini ve toplumdan topluma değişen oransal
farklılıklarının gerekçelerini belirlemeyi hedeflemektedir.

Modern Arap düşüncesinin önemli simalarından biri, ‘Abbâs Mahmûd el-‘Akkâd’dır. 1889-1864 yılları arasında Mısır’da ömrünü geçiren el-‘Akkâd, geriye
100’ü aşkın kitap ve binlerle ifade edilen makale bırakmıştır. el-‘Akkâd’ın kitapları, farklı yazın türlerinde kaleme alınıp farklı içerikleri konu edindiği gibi
çeşitli dergi ve gazetelerde neşrettiği makaleleri de dilden edebiyata, psikolojiden sosyolojiye, sanattan felsefeye uzanan çok zengin temalara sahiptir. Bu
temalardan biri de mitolojidir. Konuyu müstakil olarak ele aldığı makalesinde
el-‘Akkâd, mitolojik unsurların temeline dair görüşleri ve Arap toplumunda
mitoloji olgusunu incelemektedir. Söz konusu makalesinde mitlerin kökenine
dair İtalyan yazar Tito Vignoli, İngiliz yazar Herbert Spencer ve Alman dilbilimci
Max Müller’e dayandırdığı üç yaklaşımın varlığına değinmektedir. Bu yaklaşımları ayrı ayrı açıkladıktan sonra bu çerçevede Arap toplumunu mercek altına
almaktadır. Mitolojik unsurların göreceli olarak az olduğunu değerlendirdiği
Arap toplumunda bu duruma kaynaklık eden olguları irdelemektedir. Öncesinde izah ettiği mitolojiye dair üç yaklaşım perspektifinde ele aldığı bu sorgulamasını mantıksal düzlemde yaptığı analizlerle sürdürmektedir.
Bu bildiride insanlığın kültür mirasının önemli bir öğesi olan mitolojinin kökenine dair modern Arap düşüncesinde önemli bir düşünür olan el-‘Akkâd’ın
değindiği yaklaşımlar incelenecektir. Yine onun Arap toplumunda mitolojik
unsurların azlığına dair tespitleri ve bu tespitlerini temellendirmesi ele alınacaktır. Bu amaçla ortaya konulacak çalışmada ulaşılan veriler, betimsel ve tartışmacı üslupla analiz edilerek birtakım çıkarımlarda bulunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Mitoloji, Mitolojinin kaynağı, Arap Mitolojisi, el-‘Akkâd
* Arş. Gör., Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, TİB Arap Dili ve Belâgatı
s-saktas@hotmail.com
** Öğrt. Gör., Bingöl Üni. Yabancı Diller Yüksek Okulu, Yabancı Diller Yüksek Okulu
abdullahbedeva@hotmail.com.tr
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Türk ve Arap Mitolojisinde Ortak Hayvan Figürleri

Selman Yeşil*

Mitoloji, toplumların kendileri dışında gelişen tabiat olaylarını anlamlandırması ve hakikat arayışlarının yansıması olarak özetlenebilir. Bu hakikat arayışı
yöntemi ilkel toplumlarda daha belirgin olsa da uygar toplumların da başvurduğu bir yöntemdir. Tarih boyunca içiçe yaşadığımız ve dini, ticari ve sosyal
birçok bağlarımızın olduğu Arap toplumu da mitolojiyi en etkin şekilde kullanan toplumlardan biridir. Arap toplumunun hayatlarının hemen hemen her
aşamasında uyguladığı ve figürlerini de oluşturduğu mitoloji anlayışlarının
Türk toplumuna bir yansıması olmuştur.
Bu çalışmamızda sıkı ilişkilere sahip olduğumuz bu toplumun mit anlayışının
hakikat arayışındaki ve insan üstü olayların anlamlandırılmasındaki etkisini
görmek için özellikle İslam öncesi Arap toplumunun mitoloji anlayışını ve bu
anlayışın temsili olan figürlerini tanımaya çalışacağız. Nitekim bu figürler ve
Arapların mitolojik inançları Kur’an’ın örneklerini vererek konu edindiği sosyolojik vakıa olarak karşımızda durmaktadır. Ayrıca söz konu inançların Arap
toplumundan derin ve güçlü ilişkide oldukları Türk toplumuna yansımalarını
örnekleriyle ele alacağız. Çalışmanın ana taslağı şu başlıklardan oluşacaktır:
Araplarda mitoloji

Araplarda mitoloji ile ilişkili kavramlar
Araplarda mitolojik figürler
Tanrılar/putlar,
Kahinler
Cinler

Yıldızlar

Hayvanlar

Kutsal yerler

Arap mitolojisinin türk toplumundaki yansıması

Anahtar kelimeler: Mitoloji, Arap Mitolojisi, Putlar, Kahinler, Kutsal

* Dr. Öğr. Üyesi, Siirt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Mütercim/Tercümanlık
Bölümü (Arapça)
syesil4@hotmail.com.tr
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Mitolojik Giysilerin Sanatsal Açıdan
Yorumlanması

Emine Erdoğan*

Mit asırlardır varlığını sürdüren, daha çok geçmişte ilkel olarak kendisini göstermesine rağmen günümüz modern yaşamda da var olan bir kavramdır. Mitoloji sanatın her döneminde etkili olduğu gibi giyimde de varlığını sürdürmektedir ve estetik bir değere sahiptir. Birçok sanat eseri kendi içerisinde mitolojik
hikâyeler barındırmış ve bu eserler insanların yaşam biçimlerini de etkilemiştir. Günümüze kadar ulaşan bu sanat eserleri ölümsüz olarak nitelendirilip
birçok sembol ve hikâyede yaşatılmaktadır. Çalışmada geçmişten günümüze
kadar ulaşmış gerek motif gerek aksesuar olarak giysilerde bulunan mitolojik
öğeler yorumlanmış ve hikâyelerine yer verilmiştir. Ayrıca bu giysilerin özgünlük, estetik ve üretim gibi konularına da değinilmiştir.
Anahtar kelimeler: Tekstil, Mitoloji, Giysi, Sanat, Estetik

* Arş. Gör., Kafkas Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
eminekau.tip@mail.com
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Ardahan Sulakyurt Köyündeki Ambar (Kiler)
Duvarlarına Asılan Boynuzların İnanç ve Gelenek
Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Filiz Öztürk*

Kültür, “insan toplumuna özgü bilgi, inanç ve davranışlar bütünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler” şeklinde tanımlanır. Bu maddi nesnelerin
oluşumunu sağlayan pek çok şey olduğu konusunda çeşitli yorumlar yapılabilir. İnsanlar, kendi kültürlerini oluştururken gördükleri ve iletişimde oldukları imgeler-simgeler, olaylar, durumlar vb. şeylerden etkilenirler. Yaşanılan
coğrafya, iklim koşulları, bitki örtüsü ve tüm canlıları insan yaşamı üzerinde
iz bırakır. İzler kimi zaman sözlü kültür birikimlerine kimi zaman da maddi
kültür birikimlerine yansır. Bu birikimler zamanla insanların ve ait oldukları
toplulukların yaşayış biçimlerini, sanatlarını, düşüncelerini ve inanışlarını biçimlendirir. Bunun sonucundan ortaya çıkan inançlar ve gelenekler, insanoğlunun yaşamını sürdürmesi için gerekli motivasyonun sağlanmasında önemli
bir rol oynar. Bu anlamda geleneksel yaşam biçimlerinin devam ettiği görülen
Ardahan Sulakyurt köyündeki eski ve yeni evlerin bir kısmında bulunan ambar
(kiler) duvarlarına asılmış hayvan boynuzları dikkat çekmektedir. Saha çalışmasında söz konusu yöreye ait boynuzlar, ev sahipleri ile görüşülerek kayıt
altına alınıp, belgeleme işlemi yapılmıştır. Mevcut örneklerin büyük bir çoğunluğunun eski tarihli olduğu, yakın zamanda asılan örneklerin az olduğu saptanmıştır. Sulakyurt köyündeki ambar (kiler) duvarlarına asılan boynuzların
inanç ve gelenek çerçevesinde değerlendirilmesi, Türkiye’deki ve dünyadaki
benzer uygulamalar incelenerek yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Boynuz, İnanç, Gelenek, Mitoloji, Simge

* Dr. Öğr. Üyesi, Ardahan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü
zfilizOzturk@gmail.com
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Yağ ve Keçe ile Yeryüzünde Şamanistik Bir Düşüş:
Joseph Beuys’un Mitleri

Hanife Neris Yüksel*

Joseph Beuys’ un, İkinci Dünya Savaşı›nda uçağının Kırım›da düşmesi, onun
değişen ve dönüşen yaşamı ile birlikte sanatsal serüveninin başlangıcını oluşturur. Bu kaza onun mafsalında şöyle yer alır: “Tatarlar olmasaydı bugün hayatta olmazdım. Onlar, Kırım’ın göçebeleriydi, o zamanlar Rus ve Alman cepheleri
arasında sınırı olan toprakları yoktu ve iki tarafta da hiçbirini desteklemiyordu… Alman arama timleri umudu kestiklerinde, bütün o kar kıyamet içinde
beni bulanlar Tatarlar. Kendimde değilmişim ve ancak on iki gün sonra Alman
sahra hastanesine döndüğümde kendime gelmişim... ‘Voda’ (su) diyen sesler
hatırlıyorum; ondan sonra da çadırların keçesini, keskin yağ, peynir ve süt kokularını. Vücut ısımı canlandırmak için bedenimi yağla kapladılar ve keçeye
sardılar.” Çağdaş sanatın Duchamp’la birlikte en büyük iki efsanesinden birini
oluşturan Beuys’a ait mit, bu olaydan türetilmiştir. Beuys’u ölümden döndüren
keçe ve yağ, onun için bir “diriliş” dir. Keçe ve yağdan yapılmış her eseri, bütün
gizemiyle bu dirilişi anlamlandırıp, onu ruhanileştirmektedir. Bu çalışmada;
Beuys’un kendi sakatlığını bir hikayeye çevirerek, onun nasıl açık bir niyet
beyanında bulunduğuna bakılacak; onun savaş, faşizm, ulus, travma ve restorasyon için ürettiği yapıtlar incelenecek; bu yaklaşımı mitsel terimlerle, nasıl
başka bir biçime ve anlama dönüştürdüğü sorgulanacaktır.
Anahtar kelimeler: Beuys, Yağ, Keçe, Mit, Şamanizm

* Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü
hanifeyuksel@gmail.com
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Stan Lee Çizgi Romanı ve Mitoloji

Sümeyye Özbek*

Spider-Man, Iron Man, Black Panther, Thor, Ant-Man, the Fantastic Four, the
Avangers ve Daredevil gibi günümüzde en çok tanınan süper kahramanların
yaratıcısı olan Stan Lee’nin yarattığı karakterler, modern dünyanın mitolojik
kahramanları gibidir. Bu süper güçlere sahip kahramanlar, Yunan mitolojisindeki tanrı/tanrıça ve yarı tanrılarınkine benzer özelliklere sahiptir ve Marvel
Evreni günümüzün Panteonu gibidir. Stan Lee’nin yarattığı karakterlerin büyük bir çoğunluğunu çizen Jack Kirby, çizimleriyle ikonik süper kahramanlar
yaratmayı başarmıştır. Kirby, çizgi roman kültürünü ve bununla birlikte popüler kültürü en fazla etkileyen çizerlerden biri olarak kabul edilmektedir. Stan
Lee ve Jack Kirby’nin süper kahramanları bir çok yazar/çizeri etkilemiş ve
unutulmaz hikayelerin ve karakterlerin ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. Tarih boyunca devam etmiş olan kahramanlara dair söylenceler, günümüzde süper kahramanların hikayeleriyle sürdürülmektedir. Stan Lee’nin öykülerinde
ve özellikle kahramanlarına ait özelliklerde var olan güçlü mitolojik imgelerin
incelenmesi bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.
Anahtar kelimeler: Stan Lee, Çizgi roman, Mitoloji

* Arş. Gör., Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Anasanat Dalı
sumeyyeozbek02@gmail.com
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Northrop Frye’nin Mit Teorisi Işığında Dört Farklı
Şiirdeki Arketipsel Sembollerin Aydınlatılması

Mert Tutucu*

Kanadalı edebiyat teorisyeni Northrop Frye 1957 yılında ‘‘Anatomy of The Criticism’’ adlı çalışmasını yayımlar. Bu çalışma Hande Koçak tarafından Türkçe’ye
tercüme edilir ve 2015 yılında Eleştirinin Anatomisi adıyla Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlanır. Eser Northrop Frye’nin farklı tarihlerde kaleme aldığı 4
denemeyi içerir. Bunlar; “Tarihsel Eleştiri: Kipler Teorisi”, “Etik Eleştiri: Sembol Teorisi”, “Arketipik Eleştiri: Mit Teorisi” ve “Retorik Eleştiri: Tür Teorisi”dir.
Eserin “Arketipik Eleştiri: Mit Teorisi” başlıklı üçüncü bölümünde Frye mit ve
edebiyat ilişkisine odaklanır. Frye mitlerin arketipsel sembollere dayandığını
iddia ederek bu sembollerin veya mitlerin kolektif bilinçaltı ile nesiller boyu
aktarıldığını, yazarın veya şairin farkında olmadan bu sembolleri eserine aktardığını belirtir. Frye bu sembollere göre edebi eserleri dört mevsim üzerinden gruplandırır: İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Eserler içinde bulundukları
gruba özgü arketipsel semboller taşırlar. İlkbahar eserleri sabah, yağmur ve
gençlik ile; yaz eserleri öğle vakti, çeşmeler ve olgunluk ile; sonbahar eserleri
akşam, nehirler ve ihtiyarlık ile; kış eserleri ise gece, deniz, kar ve ölüm ile
ilişkilidir.

Çalışmamızda Frye’nin mit, arketipsel semboller, kolektif bilinçaltı ve edebiyat
arasındaki ilişkiye dair düşünceleri açımlanacaktır. Ayrıca bu bağlamda temaları ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olan Sezai Karakoç’un Doğum, Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın Bütün Yaz, Ahmet Haşim’in Sonbahar, Edip Cansever’in Kar Yangını
şiirleri Frye’nin mevsimler teorisine göre incelenecek, söz konusu şiirlerdeki
arketipsel semboller mit teorisi ile ilişkilendirilecek ve bu sembollerin mitolojideki kökenleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar kelimeler: Northrop Frye, Mit-Edebiyat ilişkisi, Arketipsel semboller,
Kolektif bilinçaltı, Mit teorisi

* Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi
merttutucu94@gmail.com
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Nef’î Divanında Mitolojik Bir Hayvan Olan
Ejderhanın Kullanımı

Munise Koç*

Farsçada ejder, ejdhâ, ejderhâ, Arapçada tinnîn ve sobân (büyük yılan)sözcükleriyle bilinen ejderha, büyük timsah görünümünde, yüzü ata benzeyen, iki
kanatlı, ağzından ateş püskürten, yeraltı hazinelerinin koruyucusu olduğuna
inanılan efsanevi bir yaratıktır. Pehlevice aji/aj (yılan)sözcüğünden gelir ve
Aj-i Dahhâk (Dahhâk yılanı) ile aynı köktendir. Bu yaratık Türkler tarafından
evren adıyla anılır.
Hamdullâh Mustâfâ Kazvînî Nuzhetü’l-Kulûb adlı eserinde bu hayvanın başlangıçta bir yılan olduğunu, yaşı yüze dayandığı zaman ejdere dönüştüğünü söyler. Karadaki hayvanların ondan dehşete düşene kadar ejderin büyüdüğünü,
bunun üzerine yaratıcının onu denize attığını belirtir. Denizde de hasara sebep
olan ejderha Allah tarafından Yecüc ile Mecüc’e yem olmak üzere onların diyarına atılır.
Mimaride bereket getirişi, koruyuculuk ve güç gibi özelliklerinden dolayı sıkça
kullanılan ejderha motifi edebiyatta genellikle korkutucu özellikleri ile anılmıştır. Klasik şiirin keskin dilli şairlerinden Nef’î bu mitolojik hayvanın olağanüstü ve ürkütücü özelliklerini karakterinin de etkisiyle özellikle kasidelerinde sıkça kullanmıştır.

17. yüzyılda yaşamış ve kaside şairi olarak bilinen Nef’î, Türkçe divanında 13
defa ejder, 7 defa ejderhâ, 1 defa da ejdehâ kelimesini kullanmıştır. Bu kullanımların 16 tanesi kasideler kısmında 5 tanesi ise gazeller kısmında tespit
edilmiştir. Nef’î bu kullanımlarda ejderhâların hazineleri koruduğu, ateş saçtığı, kıvrım kıvrım oluşu ile uçması özelliklerine değinmiştir. Mimaride çeşme
lülelerinin ejder şekilli olmalarına ve savaş aletlerinden topun ejder şekilli olmasına atfen yapılan benzetmeler de mevcuttur. Ejderhâ mazmunu gazellerde
ise sevgilinin güzellik unsurlarını tasvir etmede kullanılmıştır.
Bu çalışmayla mitolojik bir yaratık olan ejderhanın klasik edebiyattaki yansımaları ve Nef’î’nin karakter özellikleri ile şiirleri arasındaki bağlantı ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Klasik Türk edebiyatı, Mitoloji, Nef’î, Divan, Ejderha

* Dr. Öğr. Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
munise.koc@erzincan.edu.tr
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Hint Mitolojisindeki Sarasvatī’den Klasik Türk
Şiirindeki Zühre’ye

Mustafa Kılıç*

Klasik Türk şiiri 13. yüzyılın ikinci yarısından 19. yüzyılın ilk yarısına kadar
devam eden ve kendisine Fars şiirini model alan bir şiir geleneğidir. Bu şiir
geleneğindeki bazı ifadelerin ne anlama geldiğini sorgulamak için yalnızca model aldığı edebiyat geleneği yeterli olmamaktadır. Çünkü kültür ve bir kültür
unsuru olan edebiyat kümülatif bir şekilde ilerleyip, asırlar boyunca bünyesine
farklı bilgi, inanış ve tasavvurları ekler. Bu bağlamda Klasik Türk şiirinin var
olduğu altı asır boyunca hem model aldığı edebiyat geleneğinden hem de bu
edebiyat geleneğinin dayandığı kültürel kaynaklardan beslendiği söylenebilir.
Edebî ve kültürel kaynaklanma bağlamında Klasik Türk şiiri, Fars şiirinin; Fars
şiiri ise Arap şiiri dışında Hint kültürü, mistik inançları, kutsalları ve anlatılarından büyük ölçüde yararlanmıştır.
Bu çalışma, söz konusu kültürler ve edebiyatlar arasındaki etkileşimi, Klasik
Türk şiirinde yer alan Zühre/Nâhid (Venüs gezegeni) üzerinden göstermeyi
hedeflemektedir. Klasik Türk şiirinde Zühre, beyitlerde en çok musiki, musiki
aletleri ve dansla birlikte geçer. Zühre’nin menşei hakkında yapılan çok sayıda araştırmada onun Eski Yakın Doğu mitolojisindeki ana tanrıça figürünün
bir uzantısı olduğu tespit edilmiştir. Sumer’de Inanna, Babil’de İştar, Mısır’da
Isıs gibi isimlerle anılan bu ana tanrıça figürü, aşk ve bereketin simgesi olarak
bilinir. Ancak mitolojilerdeki ana tanrıçaların farklı kültürlerdeki muadilleri
sıralanırken, Hint mitolojisi bu sıralamaya dahil edilmez. Bu çalışmada da Klasik Türk şiirindeki Zühre’nin Hint mitolojisindeki Sarasvatī ile olan bağlantısı
sorgulanacaktır. Fars ve Türk şiirlerinde yer alan Nâhid/Anahita/Zühre yani
Venüs gezegeninin karşılığı olan Sarasvatī’nin bazı sözlüklerde farklı bir isimle
ele alınması, Saraswati ve ana tanrıça ilgisinin kurulmasını zorlaştırmıştır. Bu
yüzden Sarasvatī’nin, Mezopotamya’daki ana tanrıça figürüne benzeyen yönleri maddeler halinde sıralanıp, bilhassa müzik ve sanatla olan ilgisi ve Klasik
Türk şiirindeki örnek beyitlerden hareketle Zühre’ye yansıması ele alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Klasik Türk şiiri, Hint mitolojisi, Venüs, Zühre, Sarasvatī

* Arş. Gör., Muş Alparslan Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı
m.kilic@alparslan.edu.tr
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Bitki Mitoslarında Demeter Hayvan Mitoslarında
Artemis Bağlamında Büyülerde Kullanılan Bitki
ve Hayvanların Hekate ile Görünmez Bağları

Berfin Tutucu*

Tanrı ve tanrıçalar antik çağlarda tarihi olayları etkiledikleri gibi sosyal olaylarda da varlıklarını ve güçlerini insanlara göstermişlerdir. Bilinen ve kabul gören atribüleri genellikle hayvanlar ve bitkiler olmuştur. Bunun sebeplerinden
birisi her şartta ve bağlamda insanoğluna varlıklarını hissettirmek ve kendilerinden daha güçlü varlıklar olduğu gerçeğini unutmamalarını sağlamaktır. Gaia
yeryüzünü yaratmıştır ve sonrasında yeryüzü doğasının yetkisi Demeter’e verilmiştir. Bu bahsedilen doğada yaşayan ve varlıklarını sürdüren hayvanlar ise
Artemis’in yetkisi altındadır. İnsanoğlu her ne kadar Demeter’e bağlılıklarını
göstermek için çiçekleri, ağaçları, meyveleri ve bitkileri korusalar da aynı zamanda onun gücüne sığınarak belirli konularda Hekate aracılığı ile bu doğal
unsurları büyüler, kehanetler ve daha pek çok spritüal alanlarda kullanmaktan
da geri kalmamışlardır. Büyücülüğün kadim öğretilerinden birisi de hayvanların özel yeteneklerinden ve güçlerinden yararlanmaktır. Artemis’in yanından
ayırmadığı kutsal geyiği Kyreneia gibi eski zamanlardan beri büyücülükle uğraşan insanlar kendilerine bu atribüye benzer hayvanlar seçmişlerdir. Ve tıpkı
Demeter’in gücüne sığınıp Hekate için bitkileri kullandıkları gibi Artemis›in
hayvanlarını da yanlarında bulundurarak veyahut çeşitli ritüellerde kullanarak yine Hekate’ye yüzlerini çevirmişlerdir.
Bu çalışmada Hekate’yi liminal tanrıça konumundan çıkararak Demeter ve Artemis’in bitki ve hayvan mitoslarından yararlanılarak bu üç tanrıçanın arasındaki görünmez bağın açıklanması amaçlanmıştır. Demeter ile bağlantılı olarak
kutsal bitkiler ve Artemis ile bağlantılı olarak kutsal hayvanlar tanıtılıp Hekate’nin ışığında bu unsurların büyücülük gibi spritüal konularda kullanımı ve
birbirleri ile aralarındaki sarsılmaz bağ üzerinde durulacaktır.
Anahtar kelimeler: Bitki mitosları, Hayvan mitosları, Kadim büyücülük öğretileri, Trimorphos
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The Mythology of Music and Musical Instruments
in Ancient Greece Through the Mtyhs of Hermes

Alper Sakız*

In this essay, the origins and the role of music will be analyzed through the
myths and gods that are related to the development of music and musical instruments emerged in Ancient Greece. According to Greek mythology, Zeus,
Apollo, Hermes and Orpheus are the gods who were in charge of the development of rhythms, songs, instruments and musical festivities. The ancient music
history derived from stories of Greek gods, goddesses, heroes and heroines.
The term “music’’, itself, also comes from Greek mythology; it is derived from
the Greek term “mousikos’’; related to the Muses—important figures of Greek
and Roman mythology.

The emergence and the use of the instruments that share a mythological origin
allowed other developments in the history of music. Indeed, the musical system used in ancient Greece was based on the mythical instrument “lyre”, and
the notes which correspond to the names of the lyre’s chords are called Tetrachord, meaning, “four strings” or “four notes”. The myths describing the birth
of music, development of the instrument Lyre itself and the Greek god Hermes
contribute to the foundation of ancient Greek Music.
In brief, this essay focuses on the myths of Hermes; his relationship with the
instrument Lyre; and the origins of the mythical instruments of other gods and
goddesses in order to illuminate the historical journey of music.
Keywords: Music, Myths, Hermes
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Power of Social Control in Indian Mythology

Nandita Roy*

Violence, a worldwide phenomenon, is deeply rooted in the mythology of many
cultures. The vulnerability of women and subordinate groups in mythology
can be seen to have shocking parallels in our newspapers today. Violence itself
seems to be the basic structure upon which mythological incidents are based.
In India, the situation is even more paradoxical since 80.5% of the population
of almost 1.26billion is Hindu who worship powerful Goddesses like Durga,
Kali, Lakshmi, etc., but violence against women continues unabated. There is
also Sita, traditionally known as the ideal of Indian womanhood andthe fiery
Draupadi, who was disrobed and dishonored in the court presided by the very
family she had married into. Indian epics raise many interesting questions and
observations concerning female bondingbetween mother and daughter as well
as grave issues of gender, racism and environment.
In this paper, an attempt has been made to explore, among other issues, the
myth of the Earth Goddess, in symbol as well as in metaphor. A comparison
with other world cultures has also been made. The objective of this paper is
to study mythology with the intention of finding new and more meaningful
interpretations that may have significant relevance in today’s life. The reexamination of the role played by Prithivi or Bhoomi Devi in Indian mythology will
probably provide a vital role model for today’s Indian woman who struggles
for dignity and survival. A study and critique of the many interpretations of
incidents related to these divinities and characters from mythology could, if
brought into popular culture, probably change the mindset of both perpetrators of crimes against women as well as survivors of such crimes.
Keywords: Mythology, Earth Mother, Rama, Sita, Violence
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Forgotten Women – Peripheral Feminine Voices in
Indian Mythology
Neena Nair*

The Ramayana and Mahabharata enjoy a unique status in the socio-religious
–cultural life of India and Indians. Together they form a sizeable corpus of what
is considered as ‘sacred texts’ in the Indian imagination. They also constitute
a part of ‘living mythology’ whose protagonists and characters are upheld as
role models to be emulated in real life. The Ramayana and Mahabharata ,
then, to Indians are not mere chronicles of valiant exploits or the inevitable
triumph of ‘good’ over evil. The characters that people these texts and their
actions influence countless generations of Indians. A critical study of ancient
texts, helps us to understand our present and forces us to examine, as historian
Romila Thapar says “how the past is viewed by the present”. While the texts
venerate the central male protagonists , and selective female characters , there
exists on the periphery of these texts certain female characters- who have been
reduced to footnotes in the mists of time and the dust that is history. This paper aims to hear the voices of a few forgotten women – Ahalya, Shanta Madhavi, Surpanakha, Thataka and Manthara. As peripheral women characters in
a dominantly patriarchal narrative their portrayal has primarily been through
a distorted lens and their voices stifled. Through a revisionist reading of the
texts, the paper attempts to provide a voice to these characters.
Keywords: Stifled voices, Peripheral characters, Revisionist readings
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Manifestation of Human-Animal Relations On
Myths

Sema Yılmaz*

Throughout the prehistoric times and human history, human has always been
in a dynamic relationship with the non-human animal. Since this relationship
has shifted from natural to cultural, the role that human gives to the “other” animal has changed been changing constantly. The humananimal, who observes
the animal in prey-predator relationship, has domesticated, tamed, sanctified,
demonized the animal with transition to settled life, and it has been dominated
in doing so. Forasmuch as, though the story is about animal, it is the human
being who tells the story and the animal is also subject to an essential power
relationship. This relationship was first depicted by the Paleolithic artists on
the cave walls. With the transition to the established life, the domestication of
the animals once again changed the value attributed to the animals and they
were one step closer to human’s niche. On the other hand human’s domination
over the animal strongly increased and this deepened the gap between human
and animal.
Understanding/analyzing addressed human-animal problem in philosophy
today will help to detect the connection that humans have with their cultural
and ecological niches throughout history. An important way to understand the
roots of this relationship is scrutinizing the myths. Reading the attributed values on the human-animal entanglement will provide information on the cause
and the changing roles and as well as the environmental and cultural patterns
between them.

In Greek mythology, half human half horse Centaur, Artemis who is the goddess of the wild animals, goat-legged Pan in Greek mythology; Hanuman who
is monkey god and commander in Indian mythology; Amihan the bird-shaped
genderless deity myths of the Philippines… Animals, sometimes protected and
sometimes hunted by humans, which have been associated with god/divine or
evil roles. Perusing the myths in the context of the human-animal duality will
reveal the role attributed to human and animal by the civilizations in which
they were born.
Keywords: Myth, Mythos, Human-Animal Relations
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Mitlerden Günümüze Yamyamlık Kavramı

Recai Tandoğan*

Geniş anlamıyla, kendi türünden bir canlının bedeninin bir kısmının ya da tamamının yenmesi olarak ifade edebileceğimiz kanibalizm, bugünkü dar anlamıyla insanın başka bir insanın uzuvlarını, iç organlarını veya vücudunun başka bir yerini kısmen ya da tamamen yemesi olarak tanımlanabilir. Dünya’da
yaşam var olduğundan beri süregelen bu eylem “günümüze ulaşan” mitler arasında ilk defa Mısır Mitolojisi’nde görülür. Kendi kuyruğunu yiyen yılan Ouroboros’un tasvirleri şeklinde karşımıza çıkan eylem yok oluştan varoluşa, sonsuz bir döngüyü, yeniden doğuşu sembolize eder. Bu olgu halen daha günümüz
yamyamlık eylemlerinin altında yatan en tipik nedenlerden biridir.

Yunan Mitolojisinde görülen yamyamlık eylemlerinin nedeni, Mısır Mitolojisi’ne göre farklılıklar gösterir. Babasının hakimiyetine son veren titan Kronos,
kardeşi Rhea ile evlidir. Çocuklarının da bir gün kendi hakimiyetine son vereceğinden korktuğundan, doğan çocuklarını her seferinde yutar. Son çocuk Zeus,
annesinin bir planı ile kurtulur. Diğer kardeşlerini de kurtaran Zeus, uzun bir
mücadelenin sonucunda babasının ve titanların hakimiyetine son verir. Bunca
şeye rağmen Zeus, benzer kaygılar taşıyarak ilk eşi Metis’i hamile iken yutmaktan da geri durmaz. Bu örneklerden gördüğümüz ve yutma şeklinde gerçekleştirilen yamyamlığın nedeni, düşmanından mutlak olarak kurtulmak, rahat
etmektir. Aynı kaygılar gümümüz yamyamlık eylemlerinin de nedenlerinden
birini oluşturur. Atina Kralı’nın Prokne ve Philomela adında iki kızı vardır. Kızlardan Prokne ile evli olan Trakya Kralı Tereus, eşinin dilini keser ve diğer kız
kardeş Philomela’ya da tecavüz eder. Kız kardeşler de intikam almak için Tereus’un oğlunu öldürür ve şölen sırasında pişirip etini Tereus’a yedirirler. Bu
mitte yamyamlık eylemi, bir intikam şekli olarak karşımıza çıkar.
Modern dünyanın vahşilik ve barbarlık olarak gördüğü yamyamlık kavramının
gerçekte ne olduğunu, mitlerden başlayarak günümüze kadar süregelen yamyamlık eylemleri üzerinden inceleyen bu çalışmada, “ilkel” diye tabir edilen
geçmiş toplumların inanışlarının yani mitlerin, değişimlere uğrayarak halen
yaşadığı gösterilmeye çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Yamyamlık, Kanibalizm, Mit, Mitoloji
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Klasik Mitolojide Kadının Kurban Edilme,
Kaçırılma ve Cezalandırılması

Fatma Yılmaz*

Klasik mitolojinin öyküleri Antik Çağ sanatına ilham kaynağı olmuştur. Antik
Çağ sanatı, vazo resimleri gibi mitlerden beslenir ve mitlerin aktarılmasında
önemli rol oynarlar. Söylenceler erkek kahramanların yanı sıra kadın karakterlerin de öyküleri ile bezelidirler. Tanrıçalar dışında mitolojinin kadın kahramanları başat değildirler, olanları varsa da azdır. Genellikle kadın karakterler
toplumsal statünün bir yansıması olarak kendilerine verilen ikincil rolü kabul
etmişlerdir. Kadın, bir cinsi latif, sevgili veya annedir. Kadın karakterleri işleyen söylenceler arasında kurban edilme, kaçırılma ve cezalandırılma gibi motiflere rastlamaktayız. Çalışmamız, bu üç- kurban edilme, kaçırılma ve cezalandırılma motiflerini temsil eden üç kadın öyküsünü irdelemektedir. Bu üç kadın
karakter Iphigenia, Briseis ve Dirce’dir. Iphigenia, Kral Agamemnon’un Troia’yı
ele geçirmek uğruna kurban etmek istediği kızıdır; Apollon rahibi Brises’in
kızı Briseis ise Akhilleus tarafından yağma yapıp ganimet toplarken kaçırılır ve
sonrasında Agamemnon tarafından köle olarak alıkonmak istenir; ve Komutan
Lycus’un karısı olan Dirce, Antiope’ye yaptığı işkencelerden dolayı Antiope’nin
ikiz oğulları tarafından Farnese Boğası’nın boynuzlarına saçları dolanarak öldürülür. Çalışmamızda bu üç mitolojik tema antik sanatın kabartma, vazo, mozaik ve duvar resimleri örnekleri üzerinden incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Kurban etme, Kaçırma, Cezalandırma, Kadın karakter,
İkonografi
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Antik Çağ Kehanetlerinden Günümüze Yolculuk

Tuba Aydın-Ayşe Yıldırım*

Çok eski uygarlıklardan beri var olan, kısaca meydana gelecek olayları birtakım yöntemlerle önceden bilmeye çalışma olarak adlandırabileceğimiz kehanete (kâhinlik) hemen hemen bütün uygarlıklar tarafından önem verilmiştir.
Dünyanın başlangıcından bu yana geçmiş çoğumuz için önemli olmayıp, insanlığın en büyük merakı geleceği bilme arzusu ve kehanetlerden haberdar olmak
olmuştur. Yapılacak herhangi bir işin sonucunun nasıl olacağını önceden bilmek, bir insanın yazgısını öğrenmek insanları tarih boyunca meşgul etmiştir.

Antik çağda kehanet, halkın en alt tabakasından, en üst tabakasına kadar
herkes tarafından ilgi çekici ve inandırıcı olmuş, bilicilik mekânları kutsal
mekânlar, bilicilik yapan kâhinlerde kutsal kişiler olarak toplum içinde saygı
görmüşlerdir. İnsanlar yaşadıkları dönemin inanış biçimine uygun olarak faaliyette bulunan bilicilik merkezlerine sonsuz saygı göstermiş, maddi ve manevi şekilde bu mekânları desteklemişlerdir. Didyma, Klaros ve Delphoi antik
dönemin en önemli kehanet merkezleriydi. Kehanet tanrısı Apollon kehanet
merkezlerinin en önemli tanrısı konumundadır. Yapılan eylemin bir tanrı ile
bağdaştırılması ve dini ritüel haline getirilmesi ise bu mekanlara duyulan güveni ve saygıyı şüphesiz çok artırmıştır.
Günümüzde de geleceği öğrenmek ve gelecekten haber verme anlamına gelen
kehanet, fal ve büyü gibi farklı vasıtalara müracaat etme arzusu devam etmektedir. Bu çalışmada da kehanet, fal ve büyü antik çağdan günümüze nasıl bir
gelişim ve değişim göstererek yol aldığı kapsamlı olarak değerlendirilecektir.
Anahtar kelimeler: Apollon, Kehanet, Fal, Büyü
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Meryem Kültü ve Ana Tanrıça Kültü Arasındaki
İlişki Üzerine Bir Değerlendirme*

Hatice Demir**

Meryem; sadece Hıristiyan inancında değil, kendinden sonraki İslamiyet inancı
içerisinde de çok önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, Yahudilik inancı bağlantılı olarak, Meryem ile ilgili referanslar da mevcuttur. Tek tanrılı dönem öncesi farklı
coğrafyalardaki çok tanrılı inanç sistemleri içerisinde, inanılan Ana Tanrıça ve
Bakire Tanrıça kültü ve bununla bağlantılı olarak gelişen mucizevi doğum kültünün, Meryem ile tek tanrılı döneme evrildiği gözlemlenir. Bu bağlamda, Ana
Tanrıça kültü farklı coğrafyalarda farklı isimlerdeki tanrıçalar ile anılmıştır.
Özellikle Akdeniz nüfuz etkisi altında kalan coğrafyada; Ana Tanrıça kültü farklı isimler ile ortaya çıkmış olmalarına rağmen, çeşitli Akdeniz toplumlarında
inanç/ritüel/kült bakımından birbirlerine çok benzerlik göstererek gelişimini
sürdürmüştür. Bu bağlamda; tanrıçalar günlük hayatta anne-şefkat-koruyucu-hamilik gibi özelliklere sahip olmaları bakımından tanrılara göre, daha kolay ulaşılabilir bir yere sahip olmuşlardır. Bu yönüyle tanrıçalar, Antik dönem
toplumunda verimlilik/doğurganlık/refah/sağlık/şifa verme gibi inançları ve
bunların yanı sıra ölüm kültü ile de özdeşleşmiştir. Tanrıçalara yüklenen bu
sıfatlar ile Meryem’e yüklenen sıfatlar arasında benzer yanlar gözlemlenir.
Bu çalışmada, Meryem’in çok tanrılı dönemde Ana Tanrıça kültü ile ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda karşılaştırma kapsamında ele alınacak tanrıçalar arasında; Astarte, İsis, Dea Syria, Anahit, Athena, Artemis gibi tanrıçalar
yer almaktadır.
Anahtar kelimeler: Meryem, Ana Tanrıça, Kült
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Kırgız Türklerinin Ad Verme Geleneğinde
Mitolojik İnanışların İzleri

Şule Gezer*

Mitolojik görüşlerin temelinde canlı/cansız varlıkların adının olması onun var
olduğunun başlıca göstergesi olarak kabul edilmektedir. Adın var olmasıyla
evrende mevcudiyet kazanan varlığın, adının yok olmasıyla da mevcudiyeti
sona ermektedir. Bu bakımdan kişiye verilen ad onu evrende var kılmaktadır.
Türkler kişinin adı ile yaşayacağına inanırlar. Bu sebeple Türk kültüründe ad
verme işi belli inanışların şekillendirdiği ritüellere bağlı olarak bir gelenek halini almıştır.

Türk dünyasında çocuğa ad verirken etkili olan bazı faktörler söz konusudur.
Çocuğun doğduğu yer, zaman, doğduğu sıradaki olaylar, kimi kişilere olan sevgi
ve hayranlık, önceki kardeşlerin yaşayıp yaşamama durumu, gelenek ve dinî
inançlar, moda, kültür değişimleri vb. adın seçilmesinde etkili bir rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra tabiat kuvvetlerinin, ruhların ve cinlerin yeni doğan bebeğin hayatına etki edebileceği de göz önünde bulundurulmaktadır.

Diğer Türk boyları gibi Kırgız Türklerinin inanç dünyasında da adların insan
üzerinde etkileri olacağına dair yaklaşımlar söz konusudur. Bu sebeple Kırgızlar, çocuklara rastgele ad vermenin doğru olmayacağına inanırlar. Çocuğun adı
ile geleceği arasında bir bağ olduğu düşünülür. Çocuğa ad verilme işi bir toy ile
gerçekleştirilmektedir. Toya akrabalar ve tanıdıklar davet edilir. Ad toyu için
kesilen kurbanın etinden yemek hazırlanır ve gelenlere ikram edilir. Çocuğun
adını nine dedesi, anne babası, moldo veya toplumun önde gelen kişisi verir.
Çocuğa ad verilirken; görüntüsüne, kendinden önceki bebeklerin yaşama durumuna veya cinsiyetine vs. göre ad verilmektedir. Ebeveynler çocuğa ad verirken geleceğe yönelik temiz dileklerine göre bir ad seçmektedir. Ad seçimi
gerçekleştirilirken etkili olan en önemli faktör ise mitolojik inanışlardır. Bu
çalışmada mitolojik inanışların Kırgız Türklerinin ad verme geleneklerindeki
izleri irdelenecektir.
Anahtar kelimeler: Mitolojik inanışlar, Kırgız Türkleri, Ad verme geleneği

* Dr. Öğretim Üyesi, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi
sulegezer45@gmail.com
133

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

Gürcistan Borçalı Türklerinden Etnik Topluluğu
Anlatan Mitsel Örnekler

Şureddin Memmedli*

Türkiye’nin doğu komşusu Gürcistan’da günümüzde var olan, Borçalılılar, Karapapaklar da denen Azerbaycan Türklerinin saz makamlarından, söz hikmetinden esinlenen estetik sanat fikrinin ilkin kaynakları mit-esatir metinlerinden, zengin folklordan, ozan-âşık sanatından kaynaklanıp süregelmektedir.

Bölgede yazıya alınmış mit-esatir tasavvurlarına ilişkin parçalarda, mevsim-tören nağmelerinde etnik topluluğu anlatan örnekler çokluk arz etmekte ve bu
örneklerde yurda bağlılık açıkça görülmektedir. Bu açıdan Borçalı / Börüçala yer isminin, mitolojik imgeler olarak suyun, çınar ağacının, ipek çiçeğinin,
dağların, tepelerin, kurtun, atın, meralin, yılanın, ayrıca telli bağlama sazının,
şiirsel sözün mitleştiği parçalar ilgi çekmektedir. Verilen örnek metinlerden
anlaşıldığı üzere, Gürcistan’daki Türklerde mit-esatirlerin özgünlüğü bu tasavvurların coğrafi estetik memlekete, etnik düşünceye bağlı olmasından kaynaklanmıştır.
Anahtar kelimeler: Etnik topluluk, Gürcistan Türkleri, Mit, Mitoloji

* Prof. Dr., Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
shureddin@gmail.com
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Mitoloji ve Halk Biliminde Triksterin Görüntüsü

Tamilla Aliyeva*

Makalede, trickster’in (Hileçi ve Soytarı) bazı folklor ve edebi metinler üzerinde rolü inceleniyor. Trikster’ın, sosyo-kültürel dönem ve dünya görüş paradigmalarının değişiminde bir kültür kahraman olarak kendine özgü özelliklerine
özellikle dikkat edilir.

Trikster konusu hakkında birçok araştırmalar yapılmış olmasına rağmen, yine
de belirsiz ve yetersiz bir şekilde açıklanmıştır. Ne yazık ki, bir arketip kavramının kurucusu Carl Gustav Jung, sonuna kadar bir Trikster gibi insanın ruhunun fenomen zihniyetinin çelişkili, çok yönlü doğasını böyle bir çatışmalı olduğuna açıklık verememiştir. Fakat bu konu araştırmacılara Triksteri anlamağa
bir fırsat vermiştir.

Trickster imgesi erken mitolojilerden kaynaklanmaktadır. Zamanımızda,
Trikster, bir bütün olarak mevcut kültürde yer alan kaostan ve insanlık tarihinin doğuşundan bahseden folklor, edebiyat, sanatın birçok karakterini birleştiren ortak bir isimdir ve insanlık tarihinin şafağında, her kültürün Trickster’i
vardır, aslında, insanların mitinin başlangıcı sayılabiliyordu. Hiyleci bir yapı
olan trickster’i analitik psikoloji arketip adlandırıyor.
Jung, onun için bu arketipin birçok gizem içerdiğini kabul ederek hileci arketipi tanıtır. Üstelik Jung Trickster’i karakter gibi tanıtan öncüsü değildir. Hiyleçi
kahramanı Jung, Kuzey Amerika yerlilerinin mitlerini, efsanelerini öğrenen P.
Radin’den almıştır. Buna göre, “Trickster, Amerikan yerlilerinin mitolojisindeki
ve belki de tüm mitolojilerin en eski figürüdür.”

Literatürdeki bir hilecinin en çarpıcı örneği, L. Carroll tarafından Alice Harikalar Diyarında bulunan Cheshire Kedidir. Sonsuza kadar gülümseyen kedi,
o istediğinde istediği yere kaybolabilir ve ışınlanabilir. Alice’e bilge bir adam
olarak davranır, sayahet boyunca yaptığı yolculuk sırasında ona yardım eder
ve yardımına ihtiyaç duyduğu her zaman yanında bulunar. Cheshire kedisi,
normal ve bilinçsizliğin sınırında duran bir hilecidir. Kendisinden anormal bir
varlık olarak söz eder, ama aynı zamanda, büyülü bir toprağın bütün sakinleri
arasında bulunan tek zeki varlıktır. Onun hileleri ve kurnazlıkları için cezalandırılmasından korkmuyor, tüm kuralların dışında var olma hakkına sahip ve
istediği ve istediği her şeyi yapması önemlidir.
Böylece, triksterler günümüze kadar kültürün ayrılmaz bir parçasıdır ve hileci
modern kültürde çok çeşitli deyişimler alır ve kamu yararına bir nesne haline
gelir.
* Öğretim Üyesi, Ardahan Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı
tamillaaliyeva@ardahan.edu.tr
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Kazan Bey’in Oğlu Uruz Bey’in Tutsak Olduğu
Hikâyede Mitin İşlevi

Nilüfer Aka Erdem*

Varlığın oluşumuyla birlikte ortaya çıkan çeşitli inançlar sistemi, her varlığın
iletişim kanallarına göre değişerek yüzyıllar sonra dahi etkinliğini sürdürebilmektedir. Bu noktada mit kavramı da insanlığa ait hayatı anlamlandırma ve
deneyimlerin oluşturduğu kurallar silsilesinin devamlılığını sağlama bakımından insanlık tarihini inşa edici bir rol üstlenmektedir. Mitik söylemin yaşamın
düzene konulmasındaki çok yönlü etkinliğini Joseph Campbell; dinsel, kozmolojik, toplumsal ve psikolojik olarak sınıflandırır. Mitin iktidarını ortaya koyan
bu işlevlerin yansımaları edebi metinlerde incelenme olanağına sahiptir. Oğuz
Türklerinin yaşamsal alanını yöneten değerler dizgesini değişik yönleri ile aktaran Dede Korkut Hikâyeleri de özelde Türk mitolojisine genelde bütün insanlığın ortak noktalarına dikkat çeken anlatılardır. Toplumsal ilişkiler ağını
yöneten sosyolojik mitolojinin işlevleri, Dede Korkut Hikâyeleri’nin dördüncüsü “Kazan Bey’in Oğlu Uruz Bey’in Tutsak Olduğu Destan” adlı hikâyenin kurgusunun temelini oluşturmaktadır.

Mitin eğitsel, yönlendirici ve kurucu işlevinin toplumsal alanı inşa etmesi hikâyede gelenek, görenek ve akıl çerçevesinde ortaya konulmuştur. Kazan Bey
ve eşi Burla Hatun’un mitik iktidarın merkezinde yer alarak oğulları Uruz’un
mitsel bilince ulaşmasındaki etkileri, söylemin anne-baba kültü üzerinden tamamlanması, mitin işlevinin artırılmasında kuralların kurucu yönü, zıtlıkların
mücadelesi, kolektif şuurun kozmosu oluşturması, mitin iktidar konumundaki
sosyolojik ve psikolojik işlevi dikkate alınarak incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Mit, Sosyolojik mitoloji, Kaos-Kozmos, Kazan Bey, Uruz

* Dr. Öğr. Üyesi, Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü
niluferaka@ardahan.edu.tr
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Homerik Şiirin Patriyarkal Yapısı Üzerine Bir
İnceleme

Aylin Çankaya*

Bu yazı Platon’un deyimiyle tragedyanın babası olarak kabul edilen Homeros’un İlyada isimli çalışmasını feminist bir perspektif üzerinden incelemeye
çalışacaktır. Akhalarla Troyalılar arasında uzun yıllar devam eden savaşı konu
alan destanda mitolojik öğeler dikkat çeker. Olymposlu tanrı ve tanrıçalar savaşta saf tutmakta hatta çoğu zaman savaşın gidişatına yön vermektedirler.
Olymposlu tanrıların en güçlüsü olan Zeus, Yunan mitolojisinin patriyarkal bir
yapıda olduğunu gösteren temsili bir örnektir. Tanrı ve tanrıçalar arasındaki
hiyerarşik düzen patriyarkal yapının varlığını destekler. Öte yandan ölümlülerin kendi aralarındaki ilişkilerinde de cinsler arasında bir ayrımın olduğu
söylenebilir. Bu çalışma homerik şiire nüfuz eden patriyarkal yapıyı örnekler
yoluyla açımlamayı ve yorumlamayı amaçlamaktadır.
Anahtar kelimeler: İlyada, Patriyarka, Mitoloji, Homerik şiir, Cinsiyet

* Doç. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Felsefe Bölümü
aylin.cankaya@yahoo.com
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Gökkuşağının Mitolojik Çağrışımları Işığında
Klasik Türk Şiirindeki “Kavs-i Kuzah”ı
Yorumlamak

Ayşe Yıldız*

Türkçede, alkım, ebekuşağı, ebemkuşağı, eleğimsağma, alaimisema, meryemanakuşağı ve hacılarkuşağı adlarıyla da anılan gökkuşağı, meteorolojik bir olay
olmasının ötesinde antik dünyadan bu yana simgesel bir değer de taşımıştır.

Divan şiiri adıyla da bilinen Klasik Türk şiirinde sıklıkla “kavs-i kuzah” şeklinde
rastlanan ve Arapça kökenli iki kelimeden oluşan bu tamlamaya, sözlüklerde
“gökkuşağı” şeklinde karşılık verilir. Şiirlerde genellikle ok, yağmur, fırtına ve
yay çekme kelimeleri ile birlikte yer alan “kavs-i kuzah”, bu özellikleriyle fırtına
tanrılarını çağrıştırmaktadır. İslami dönemde şeytanlardan birinin ismi olduğu
kabul edilmekle birlikte, aslında İslam öncesi Arap tanrılarından olan Kuzah’ın
bulutlarda oturduğu ve şeytanlarla yayı (kavs/gökkuşağı) ile mücadele ettiğine inanılırdı. Elinde ok ve yay taşıyan erkek şeklinde tasvirleri yapılan Kuzah’ın yayını astığı bulutlara hükmettiği kabul edilirdi.
Bu çalışmada, Klasik Türk şiiri metinlerinde zaman zaman kavs-i Rüstem ve
kavs-i Behmen olarak da yer alan gökkuşağının, İslam öncesi Arap mitolojisinde yer alan fırtına tanrısı Kuzah ile ilişkisini sorgulamak ve Fars ve Hint mitolojilerinde gökkuşağının simgesel özelliklerinin Klasik Türk şiiri metinlerindeki
izlerini sürmek amaçlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Gökkuşağı, Kavs-i kuzah, Klasik Türk şiiri, Tanrı Kuzah,
Mitoloji

* Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ayyildiz35@gmail.com
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Klasik Mitolojide Ceza Öyküleri:
Sisifos, İksion ve Tantalus

Aytugar Çığır Demir*

Sisifos, İksion ve Tantalus Klasik mitolojide tanrıların hoşgörüsünü suistimal
eden veya Zeus tarafından sonsuz süreliğine cezaya mahkum edilen karakterlerdir. Antik metinlerde bahsi geçen öykülerin betimlemelerini antik dönemin
sanat objeleri vazo üstlerine yapılan resimlerde ve taş eserler üstündeki kabartmalarda görülmektedir. Çağlar boyu söylenceler ile günümüze taşınan bu
ceza öykülerini günümüz edebiyatında da işlendiğini görmekteyiz. Sisifos bir
kayayı bir dağın en tepesine kadar iterek çıkarıp tepeye yaklaştığı anda kayanın geriye yuvarlanması ile biteviye tekrarlanan kayayı yukarı çıkarma cezasına çarptırılmıştı. İksion ise yanan bir tekerleğe bağlanarak sonsuza kadar
dönme cezasına çarptırılmış ve Tantalus da içinde bulunduğu derenin suyunu
içememekle ağaçlardan başına doğru sarkan meyveleri yiyememekle cezalandırılmıştı. Bu ölümsüz kahramanların suçları neydi? Bunlar nasıl suçlardı ki,
ölümsüzlüğün cazibesini yok edecek ve keşke ölümlü olsalardı dedirtecektir?
Çalışmamız antik sanatta betimlerini gördüğümüz bu üç karakterin yaşam
öyküsü ve cezalandırılma nedenlerini inceleyecek ve bu öykülerin antik sanat
betimlerini irdeleyecektir.
Anahtar kelimeler: Sisifos, İksion, Tantalus, Suç, Ceza

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji
Anabilim Dalı
aytgr@hotmail.com
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Abdürrahim Bey Hakverdiyev’in
Eserlerinde Mitoloji

Ayvaz Morkoç*

Azerbaycan edebiyatının önemli tiyatro yazarlarından ve hikâyecilerinden
olan Abdurrahim Bey Hakverdiyev, 1870 yılında Şuşa’da dünyaya gelmiş, 1933
yılında Bakü’de vefat etmiştir. Edebiyat dünyasında daha çok tiyatro eserleriyle anılan yazar, ilk ürünlerini henüz öğrenci olduğu yıllarda kaleme almıştır.
Yeyersen Gaz Etini Görersen Lezzetini, Dağılan Tifak, Bahtsız Cavan, Peri Cadu,
Ağa Mehemmed Şah Gacar, Hortdanın Cehennem Mektupları, Bomba, Şeyh Şeban, Mirze Sefer gibi Azerbaycan edebiyatında ünlü eserlerin müellifidir.
20. yüzyıl Azerbaycan tiyatrosunda mitik sembolleri ve genel olarak mitolojik
unsurları çokça kullanan isimlerin başında Abdürrahim Bey Hakverdiyev gelir. Edip, mitolojik unsurlarla birlikte folklorik unsurları de eserlerinin edebi
bütünlüğü içinde ustaca kullanmıştır. Hakverdiyev’in 1901 yılında yayımlanan
Peri Cadu ve Gırmızı Garı adlı dramları ile Dağılan Tifak trajedisinde İblis, şeytan, peri, ecinni, derviş ve cadı gibi mitolojik karakterleri temel unsurlar olarak
ön plana çıkarmıştır. Eserlerinde mitolojik karakterleri toplum hafızasındaki
orijinal ve eski şekilleriyle sunması Hakverdiyev’i diğer edebiyatçılardan farklı kılan bir hususiyettir. Başka bir ifadeyle eserlerinde mitolojik karakterleri
halkın yakından bildiği nitelikleriyle gözler önüne sermektedir. Peri Cadu adlı
piyesi buna en güzel örnektir.
Gerek halk inanışında, gerekse İslam dininde İblis, nefsi ve kibri temsil eder.
Hakverdiyev, Peri Cadu’da İblis’e tapınmayı Şark-İslam tefekküründeki genel
çizgileriyle vermiştir. Piyeste temel hadiselerin cereyan ettiği mekan olarak ormanı kullanır. Mitik düşüncede orman, çoğunlukla kötü ruhların toplandığı yer
olarak algılanmaktadır. Eserde İblis›in görevini üstlenen Peri Cadu’yu masal
dili ve üslubuyla canlandıran Hakverdiyev bunu başarıyla gerçekleştirmiştir.
Edip, mitolojik karakterlerle birlikte masal unsurlarını da ustaca kullanır.

Abdürrahim Bey Hakverdiyev’in sanatçı kişiliği ve edebi faaliyetleri Türkiye’de
henüz yeterince bilinmemektedir. Bu bildirimiz aracılığıyla Hakverdiyev’in
eserlerinde mitolojinin nasıl kullanıldığı örnekler vasıtasıyla gösterilmiştir.
Ardından mevzu ile ilgili yorum ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Çağdaş Azerbaycan edebiyatı, Abdürrahim Bey Hakverdiyev, Mitoloji
* Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Muradiye Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Yunusemre - Manisa
ayvazmorkoc@gmail.com
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Mevlüt Süleymanlı’nın Povest ve Hikayelerinde
Mitolojik Unsurlar

Ayvaz Morkoç*

1943 yılında dünyaya gelen Mevlüt Süleymanlı, çağdaş Azerbaycan romancılığının yaşayan önemli temsilcilerindendir. Romancı, hikâyeci, senaryo yazarı,
radyo ve televizyon yapımcısı gibi çok sayıda niteliği bünyesinde barındıran bir
aydındır. Çağdaş Azerbaycan nesrinin dikkate değer isimlerinden olan Mevlüt
Süleymanlı, daha çok romancı kimliği ile tanınır. Bununla birlikte edibin yazıldığı yıllarda ses getiren ve kendisine ün kazandıran povest ve hikayeleri üzerinde durmak gerekir. Süleymanlı, Şeytan povestinde şeytan karakterini ince
ayrıntılarına varıncaya kadar tasvir eder. Bu tavrıyla insanlar arasındaki karşılıklı çirkin ilişkilere dikkat çeker. İnsanların açgözlülüklerini, nefislerinin esiri
haline gelmelerini tenkit hedefi haline getirir. Şeytan povestinde insanoğlunun
türlü ferdi problemleri daha çok derinlerde yer alan mühim mesele olarak
ele alınmıştır. Diğer insanlarla mücadele içinde tasvir edilen insan, zamanla
kişilik değiştirerek şeytanileşir. Süleymanlı eserin büyük bölümünde şeytanı
insanoğlu ile kavga ve mücadele eden hadiselerin ana ekseninde konumlandırır. Şeytan ile insan kavgasında insanoğlunu zor imtihanlardan geçirir. Povestte küçük bir yerleşim yerinde ortaya çıkan köklü değişiklikleri sergiler. Süleymanlı’ya göre toplumu uçurumun kıyısına götüren değişikliklerin başında
yüzyıllardan süzülüp bize ulaşan «örf ve adetlerin bozulması» gelir. Ayrıca “ar
ve namusun terk edilmesi” toplumu felakete sürükleyebilir. Şeytan karakteri
Türk düşünce sistemine ağırlıklı olarak İslam dini vasıtasıyla girmiştir. Mitolojide kötü kuvvetlerin sembolü olarak görülen şeytan, insan zihnine girer ve
her türlü kötülüğü yaptırır. Türklerin inanışına göre evliyanın ve kutlu kişilerin
olmadığı yerlere şeytan gelir. O mekana çirkin, kötü ve şer kuvvetler hakim
olur. Mevlüt Süleymanlı’nın Göç romanı ile Yel Ehmedin Beyliyi povestinde mitolojik düşünce ve unsurlar yoğun biçimde görülmektedir. Adı anılan eserlerin
tümüne hakim olan mitoloji, Süleymanlı’nın sanatçı kişiliğinin adeta mayasını
teşkil etmektedir. Bu eserler baştan sona dek Azerbaycan Türk halkının mitolojik ve etnik algılayışının temeli üzerine kurulmuştur. Halkın mitolojik ruhu
ve bakış açısı bu eserlerin özüne sinmiştir. Bu bildiri aracılığıyla Azerbaycan’ın
seçkin ediplerinden olan Mevlüt Süleymanlı’nın Türkiye’de hak ettiği seviyede tanıtılması ve hakkında yapılacak mitolojik araştırmalara öncülük edilmesi
hedeflenmektedir.
Anahtar kelimeler: Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı, Mevlüt Süleymanlı, Mitoloji
* Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Muradiye Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Yunusemre - Manisa
ayvazmorkoc@gmail.com
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Yeraltının Kudretli Ölüm Tanrıçasıyla Masum
Genç Kız Arasında: Mitler Toplumsal Cinsiyet
Rolleri Hakkında Ne Söyler?

Betül Özel Çiçek*

Mitoloji kadın rolleri ve konumu hakkında ne söyler? Bu sunum, Sümer, Babil, Yunan mitolojilerindeki yeraltı tanrıçaları ve bereket tanrıçaları arasındaki
bağlantıyı takip ederek söz konusu mitlerde tanrıçaların zamanla geçirdikleri
değişim ve dönüşümün, varsa küçülme ve ayrışmanın izini sürecek, nihayetinde bu mitlerin ve bu mitlerde görülen değişimin ait oldukları toplumlarda
kadınların konumu ve rolleri hakkında ne söylediğini irdeleyecektir.

Mitik anlatının günümüze kadar gelebilmiş ilk örneklerinden birinin bir tanrıçanın yeraltı seyahati hakkında olmasının manası nedir? Sümer mitolojisinde
tanrıça İnanna’nın, kız kardeşi yeraltı tanrıçası Ereşkigal’in yanına yaptığı bu
yolculuk, Babil’de, İştar ile nasıl bir değişime uğramıştır? Aynı serüven, Yunan’da, Demeter ve Persephone üzerinden nasıl şekillenmiştir? Ereşkigal’in de
Persephone’nin de yeraltı kraliçesi olmaları için kaçırılmaları tesadüf müdür?
Öte yandan, Ereşkigal tek başına yeraltı kraliçesiyken Persephone’nin aynı konuma ancak Hades’in eşi olmak suretiyle gelmesi bize Sümer ve Yunan medeniyetlerindeki toplumsal cinsiyet rolleri hakkında bir şey söyler mi? Bu mitlere
bakıldığında, hem kendi içlerinde hem de Sümer’den Yunan’a uzanan çizgide
söz konusu tanrıçalar için bir güçten düşüş hattından bahsetmek mümkün müdür? Bu şekilleniş ve değişimler, içlerinde oldukları toplum ve bu toplumlarda
kadının yeri hakkında bilgi verir mi?
Anahtar kelimeler: İnanna, Ereşkigal, Demeter, Toplum, Kadın

* Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
betulozel@gmail.com
142

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

Yunan Mitolojisinden Frankenstein Romanına:
Prometheus’un Sanat Eserlerine Yansıması

Banu Erşanlı*

“Yunan Mitolojisinden Frankenstein Romanına: Prometheus’un Sanat Eserlerine Yansıması” isimli bu çalışmanın amacı; mitolojik bir karakter olan Prometheus’un yıllar içerisinde farklı sanat dallarında nasıl ele alındığını ve görselleştirildiğini irdeleyerek, eserlerin birbirleri ile arasında kurduğu metinlerarası
bağı incelemektir. Homeros destanlarında adı geçmeyen Prometheus, ilk olarak Hesidos’un iki büyük şiiri olan Theogonia ve İşler ve Günler’de okuyucu karşısına çıkmış olsa da asıl olarak Aiskhylos’un tragedyası ile günümüzde bilinen
anlamına kavuşmuştur. Tanrıları kızdırdığı ve insanlardan yana taraf tuttuğu
için Tanrılar tarafından elinden ateşi alınarak ölümlülerle birlikte cezalandırılan Prometheus, Tanrıların kurmuş olduğu düzene karşı durduğu için Kafkas Dağı’nın zirvesinde zincire vurularak cezalandırılmıştır. Mary Shelley’nin
18. yüzyılda yaratıcı-yaratı ilişkisi ikilemi ile oluşturduğu ve bir ucube olan
Frankenstein’ın canavarının hikayesinin anlatıldığı Frankenstein ya da Modern
Prometheus romanında Victor Frankenstein’ın canavarın dünyaya gelişinden
sonra yaşadığı manevi işkence ile Prometheus’un hikayesini özdeşleştirmek
mümkündür. Ayrıca bilim insanı Frankenstein’ın canavar yaratma sürecinde
üstlendiği Tanrı rolü, Zeus ve Prometheus ilişkisi ile benzerlik göstermektedir.
Prometheus hikayesi 16. yüzyıl ve sonrasında farklı sanat dallarından eserler
ile metinlerarası bir bağ kurarak etkileşimi sürdürmeye devam etmiştir. Özellikle resim ve şiir sanatlarında farklı sanatçılarca uyarlamalar gerçekleştirilerek, kendisinden sonraki dönemde üretilecek eserlere kılavuzluk etme yolunda örnek teşkil etmişlerdir.
Anahtar kelimeler: Prometheus, Frankenstein, Mary Shelley, Mitoloji, Edebiyat

* Öğr. Gör., Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü
banu@baskent.edu.tr
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Muş Çevresinde Anlatılan Mitolojik Bir Hikâye: Ziya

Canser Kardaş*

Yılan ve yılana benzeyen varlıklar Anadolu’nun tüm yörelerinde efsane veya
mitolojik öğelerle çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Efsane ve mitik
hikâyeler esas alındığında yılanlara olumlu veya olumsuz anlamlar yüklenebilmektedir. Anadolu sözlü kültüründe bulunan Şahmeran anlatılarından
bulunan insan simalı yılan, Muş yöresinde Ziya anlatısında form bulmuş, bu
formla Şahmeran ejderhaya benzetilmekte ve Şahmeran gibi insani bir özellik
sergilememektedir.

Muş Bulanık çevresinde yaşayan yöre halkının tasvirine göre “Ziya” dev bir mitolojik yılandır. Ziya Mitolojisinin kökeni Eski Çağ’da Mezopotamya Mitolojisi
Gılgamış’a kadar gitmektedir. Gılgamış’ın yakın arkadaşı Enkidu’nun ölümü
üzerine Gılgamış’ın ölümsüzlüğü arayışı ve ölümsüzlük otunu yılana kaptırışı
yatar. Daha sonra bu mit şahmerana en son olarak da Muş yöresinde Ziya’ya
dönüşmüştür. Muş yöresinde yaşayan halk, ortalama 20 yılda bir bu yaratığın
ortaya çıktığına ve tüm dünyayı yok edeceğine inanmaktadır. Ancak yağışlı havada oluşan hortumun içinde bulunan zincirle melekler sayesinde gökyüzüne
çekildiği anlatılır. Böylece bütün insanlığın kurtulduğuna inanılır. Bu doğa olayı ile anlatıyı birleştiren yöre halkı, olayın gerçekliği konusunda şüphe duymazlar.
Bu çalışmada öncelikle “Ziya” anlatısının mit ve efsane metinlerinin özellikleri
esas alınarak türü belirlenmeye çalışılacaktır. Daha sonra Ziya anlatısının çevredeki durumu, mekânla bütünleşmesi ve derlenen metinlerin içerik yönüyle
incelemesi yapılacaktır.
Anahtar kelimeler: Muş Bulanık, Ziya, Mitolojik hikâye, Efsane

* Dr. Öğr. Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, MUŞ
kardascanser@gmail.com
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Mitolojik Öğelerin Film Anlatısına Etkisi:
“Koca Dünya” ve “Jin”

Nergiz Karadaş*

Tanrıları, insanların dini inanışlarını, doğaüstü olayları, kahramanları ve efsaneleri konu edinen, kültürel benzerlikler ve farklılıklar içeren mitolojik öyküler, sözlü anlatı geleneği ardından yazılı hale gelmeleriyle kuşaktan kuşağa
aktarıla gelmişlerdir. Sinema ise beyaz perdeye hareketli görüntünün yansıtıldığı ilk dönemlerden günümüze kadar toplumsal olanın nesilden nesile
aktarılmasında en etkili araçlardan bir tanesidir. Toplumsal ortak payda tıpkı
diğer sanat dallarıyla kurulan bağa benzer olarak sinema ve mitoloji arasında
bir ilişki oluşmasını kaçınılmaz kılmış, ülke sinemaları ve tür fark etmeksizin
beyazperde de izleyici sıklıkla mitolojik arka planı olan, kahramanları, efsaneleri, doğa ile insan ilişkilerini konu edinen hikâyeler ile karşı karşıya kalmıştır.
Bu çerçevede sinemanın mitoloji ile kurduğu ilişki kimi zaman mitolojik bir
öykünün hikâyenin merkezine oturtulması şeklinde doğrudan, kimi zamanda
hikâyenin içerisinde ve/veya fonunda yer verilmesiyle söz konusu olmaktadır.
Bu çalışmada Türk sinemasında mitolojik unsurların ne şekilde yer aldığı
probleminden yola çıkılmış ve filmlerde yer alan mitolojik öğelerin filmin atmosferini oluşturma ve anlatıya yön vermedeki rolünün ortaya konması amacıyla Reha Erdem’in Koca Dünya (2016) ve Jin (2013) adlı filmleri betimsel
analiz yöntemi ile incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda filmin anlatısını oluşturma sürecinde mitolojik unsurlardan yararlanıldığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Sinema, Türk Sineması, Mitoloji

* Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Tv
Bölümü
nergizkaradas@gmail.com
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Mitoloji Alanının Sosyal Ağ Analizi

Sümeyye Akça*

Müge Akbulut**

Bilimsel ağlar, bilimsel ağların ölçeği, çeşitliliği ve dinamik doğası nedeniyle zaman içinde sürekli değişmektedir. Değişikliklerin bazıları nispeten hafif, bazıları ise çok daha belirgin olabilir (Chen, 2004,
s. 5303). Bu tür değişikliklerin etkilerini anlamak akademisyenlerden politika oluşturanlara kadar
önemlidir. Bilimsel işbirliği ağları, bibliyometrik göstergeler, ortak yazarlık ağları, atıf ağları ve ortak
atıf ağları gibi yöntemler kullanılarak bir bilimsel alanın birçok yönü temsil edilebilir.
Bilimsel değişimlerin genel yapısını anlayabilmek, politika geliştirmek, çeşitli alanlardaki eğilimleri
saptamak için literatürde yapılan çalışmalarda pek çok yöntem kullanılmıştır. Bu çalışmalar genellikle atıf analizi, bibliyometri, bilimetri alanlarında yapılmıştır. Bilimsel bir alanın önemli noktalarını
keşfedebilmek ve alanın gelecekte hangi yöne doğru gelişeceğini tahmin edebilmek adına uygulanan
diğer bir yöntem ise sosyal ağ analizidir. Bu tarz çalışmalar tüm bilim camiası için çok önemli bir
perspektif sunmaktadır.
Bilimsel bir alanın bibliyometrik göstergelerini iyi okumanın yanında alanın geleceğini tahmin
edebilmek adına daha derinlemesine analiz gerekmektedir. Farklı tematik yapılarla olan bağlantı o
alanda yeni bir yaklaşımın doğacağını göstermesi açısından önemlidir. Bu entelektüel dönüş noktası
(intellectual turning points) olarak değerlendirilmelidir.

Çeşitli ölçevler (metric) kullanarak o alandaki eksikleri tespit etmek ve ileriye dönük alanla ilgili
yönelimi tahmin etmek olanaklıdır. Örneğin yeni bir çalışmanın çok fazla atıf almasındansa yüksek
merkezilik derecesine (betweennes centrality) sahip olması daha değerlidir. Şu da söylenebilir ki bir
alandaki yayına gelen atıf sayısının çok fazla olması onun çok yenilikçi fikirler içerdiğini göstermez.
Bilimsel bir ağın yapısal özelliğini iyi okumak onun dönüş ve ilerleyiş noktalarını belirlemek atıf sayılarından daha önemli görünmektedir. Bu çalışmada yazarların ağdaki konumu, yoğunluk bileşen
sayısı, yakınlık merkeziIiği, hangi yazar diğer ağlarla ilişki kuruyor, hangisi daha önemli, hangi yazar
ağda en fazla atıfı alıyor gibi sorulara yanıt bulabilmek için ağın genel yapısıyla ilgili bütünü ve bileşenleri görebilmek adına ağ ölçevlerinden) ve merkezilik derecesinden yararlandık. Mitoloji alanının
ileriye dönük gelişmesi hakkında tahminde bulunabilmek için sürekli evrilen bir ağın geçici özelliklerinin de bilinmesi önemlidir.
Çalışmamıza CiteSpace yazılımını geliştiren kişi olan Chen’in fizikteki sicim kuramını ele alan ve
ağ analizi aracılığıyla literatürde yeni alanların keşfini sağlayan çalışması (2004) ilham kaynağı olmuştur. Chen, çalışmasında sosyal ağ analizi ile potansiyel olarak ses getirecek araştırma alanları ve
araştırma konularını ortaya çıkarmayı hedeflemiştir. Çalışmamızda öte yandan Otte ve Rousseau’nun
(2002) sosyal ağ analizi ile ilgili makalesindeki temel kavramlardan da bahsedilerek mitoloji alanının
karakteristiği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Üzerinde durduğumuz bir diğer nokta ise atıf analizi
ile ilgili olarak atıf verme davranışlarının disiplinlere göre değişmesidir (MacRoberts ve MacRoberts,
1989, 2018). İnterdisipliner yapıdaki mitoloji alanı için bu durumu göz önünde bulundurmak elzemdir. Bunların yanı sıra Leydesdorff ve Nerghes’in (2017) terimlerin birlikte görülmesine dayanan
konu modelleme çalışmalarında bahsedilen “kavramsal stabilite” ve “ağların akışkanlığı” kavramları
da incelenmiştir.
Çalışmamızda kullanılan veriler Web of Science (WoS) atıf veri tabanından sağlanmıştır. Bu amaçla
16 Ocak 2019 tarihinde yapılan aramada 1900-2019 yılları arasında WoS’ta mitoloji alanındaki çalışmalar (7546) ile konu (öz ya da anahtar kelimelerde en az bir kere) aramasında “folklore” veya
“legend” veya “legendry” veya “lore” veya “myth” veya “mythos” veya “tradition” geçenler (18370) da
veri setine dahil edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Mitoloji, Sosyal ağ analizi, Merkezilik derecesi, Bibliyotmetri

* Dr. Öğr. Üyesi, Ardahan Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
sumeyyeakca@ardahan.edu.tr
** Arş. Gör., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi
mugeakbulut@gmail.com
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Halk İnançlarında ve Bazı Geçiş Ritüellerinde
Geçen Mitsel Simge ve Semboller
(Kars ve Ardahan Örnekleri)

Berivan Vargün*

Halk inançları ve bu çerçevede gelişen ritüeller, toplumsal yaşamda yarattıkları
etkiler ile günlük yaşam pratikleri olma özelliği gösterirler. Kültürel süreç içerisinde insan, kendisini etkileyen her türlü yaşam deneyimine çeşitli anlamlar ve
değerler yüklemiş, yüklediği bu anlam ve değerleri günlük yaşam pratikleri ve
simgesel motiflerle ifade etmiştir. Bir kültürel bütünün yaratıları olan simgeler,
pek çok şeyi temsil edebilirler. Halk inançları, efsaneler ve ritüeller içerisinde
kendilerine yer bulan simgesel motifler, kültürel miras yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılırlar. İnançla tekrarlanan sembolik davranış biçimlerinden meydan
galen ritüeller, grup bilincini ve birlikteliğini ortaya koyan, gelecek kuşaklar
için rehber vazifesi gören ve geçmişi günümüze taşıyan bağlardır. Toplumsal
hafızanın göstergeleri olan, hatırlamayı ya da başka bir ifadeyle unutmamayı
sağlayan halk inançları ve bu çerçevede gelişen ritüeller, çeşitli mitsel anlatılar
ve simgesel motiflerle bezenmişlerdir. Kars ve Ardahan kentlerinin hem coğrafi konumlanışları, hem de çeşitli inanç ve uygulamalarla yoğrulmuş zengin bir
kültürel birikime sahip olmaları, geleneksel kimi uygulamaların ve ritüellerin
yaşanışını göstermesi açısından önemlidir. Çalışmamızda Kars ve Ardahan illerinde varlığını devam ettiren halk inançları ve bazı geçiş ritüellerine ilişkin
simgesel motifler, mitsel anlatılar ve uygulamaların neler olduğu ve bu ritüellerin ifade ettiği farklı anlamlar incelenecektir. Bu bağlamda halk inançları ve
ritüellerin yaşanışına ilişkin elde ettiğimiz veriler, kültürel değer ve pratikleri
göstermesi açısından da önemlidir.

* Dr. Öğr. Üyesi, Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji
Bölümü
berivanvargun@ardahan.edu.tr
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Hatay’da Hızır Efsaneleri Konusunda
Müslüman-Hıristiyan Dini Etkileşimi

Hüseyin Türk*

Anadolu’ya Türklerin yerleşmesiyle birlikte başlayan İslamlaşma ve Türkleşme sürecinde, Müslüman Türklerle yerli Hıristiyan halk arasındaki karşılıklı
dini etkileşimlerin en önemli örneklerinden biri de St. Georges (Aya Yorgi)
kültüdür. Bugün de Müslüman ve Hıristiyanların birlikte yaşadığı bölgelerde
bu dini etkileşim sonucunda St. Georges ve Hızır kültlerinin ne denli birbirlerine karıştıklarını gözlemlemek olasıdır. Hatay‘da Hıdrellez (ya da St. Georges
Günü) Müslüman ve Hıristiyanlar tarafından birlikte kutlanmakta ve Hızır ve
St. Georges hakkında benzer söylenceler anlatılmaktadır. Kimliğiyle ilgili çeşitli algıların bulunmasına rağmen, Hatay’daki tüm etnik grupların Hızır inancına
sahip oldukları görülüyor. Hatay’da, St. Georges’e ait “ejderhanın öldürülmesi”
efsanesi, mekanda bazı değişikliklerle, St. Georges’le aynı kişi olduğu düşünülen Hıdır Bey’e de atfedilerek anlatılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Hatay’da
Hızır efsaneleri konusundaki Hristiyan-Müslüman etkileşiminin açıklanmasıdır.
Anahtar kelimeler: Hızır kültü, St. Georges kültü, Dini etkileşim

* Prof. Dr., Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
huseyinturk@ardahan.edu.tr
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Kadın Sanatçıların Eserlerinde Mitolojik Ögelerin
İncelenmesi

Nilüfer Erkan*

Mitolojik ögeler, masalsı ve sembolik anlatım biçimleriyle yüzyıllardır farklı
coğrafya ve ülkelerin edebiyatlarına ve sanat eserlerinin ilham kaynağı ve konusu olmuştur. Toplumların yaşantılarında önemli bir yere sahip olan mitolojik ögeler sanatın farklı dallarında yoğun bir şekilde ele alınmış, sanatçıların
eserlerinde çarpıcı yorumlarıyla kendini göstermiştir.
Ortak bir kültürel mirasın ürünleri olan mitolojik ögeler, sembolik ifadeleriyle,
Çağdaş Türk sanatında bazı kadın sanatçıların eserlerinde de yer almıştır. Kadın sanatçılar, zengin bir görsel doku ve anlatım tekniğinden hareket ederek
mitolojik kurguyu hakim kıldıkları çalışmalarıyla ortaya çarpıcı eserler çıkarmışlardır. Böylelikle, toplumların yaşayış biçimlerinin ve inançlarının belgeleri
niteliğinde olan mitolojik ögelerle farklı bir etnoğrafya ve mitologya oluşturulmuş ve yorumlanmıştır.

Bu bildiride, çalışmalarında mitolojik motif ve sembolleri kullanan Tomur
Atagök, Can Göknil, Selma Gürbüz ve Canan&Canan’ın bu çalışmalarındaki
zengin mitolojik ögeler incelenmiştir. Resimlerinde Anadolu coğrafyasının kadın tanrıçalarını zengin sembolleriyle anahtar kavram olarak kullanmış olan
Tomur Atagök, Anadolu mitolojisi, efsaneleri ve hikayelerinden yola çıkan bir
kurgunun hakim olduğu resimleriyle Can Göknil, resimlerinde mitolojik betimlemeleri masalsı bir anlatı çerçevesinde ilginç bir üslupla görselleştiren Selma Gürbüz, mitolojik ögeleri kadın bedeni üzerinden okuyan, çağdaş sanatın
günümüzdeki diliyle yorumlayan ve görselleştiren Canan&Canan gibi sanatçıların çalışmalarında mitolojideki pek çok öge bugüne dair bir çok meseleyi
sorgulamak için kullanılmış, yorumlanmış ve görselleştirilmiştir.

Çağdaş sanatın anlatım dili içinde mitolojik ögelerin kadın sanatçıların eserlerinde taşıdıkları anlam ve roller irdelenmiş, çalışmalarına ne şekilde yansıdığı
araştırılmaya çalışılmış ve görsel olarak nasıl ifade edildiklerinin üzerinde durulmuştur.
Anahtar kelimeler: Tomur Atagök, Can Göknil, Selma Gürbüz, Canan&Canan,
Mitoloji, Çağdaş Sanat

* Öğr. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü
nerkan@mu.edu.tr
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Kadın Kahramanın Yolculuğu ve Pan’ın
Labirenti’ndeki Mitolojik Semboller

Bengi Başaran*

Guillermo Del Toro Pan’ın Labirent’inde, İç Savaşı sonrası İspanya’sını mitolojik semboller ve fantastik bir parallel evren kurgulayarak anlatır. Bu evren, iyi
ile kötünün savaşını, kadın-erkek, doğa-insan gibi temel çatışmalar üstünden
farklı bir perspektiften ve gri alanlar bırakarak göstermektedir. Filmin kahramanı Ofelia, adıyla müstesna bir kız çocuğudur. Erkek kardeşine hamile ve hasta annesi ile birlikte üst düzeye bir asker olan üvey babasının yanına ormanlı
arazideki evine taşınır. Annesinin iyileşmesini isteyen bu çocuğun dünyasını
ağırlıklı olarak peri masalları ile bezelidir ve yeni taşındığı bu yerdeki eski labirent kalıntıları keşfetmesi de gerçeklik algısının tamamen değişmesine neden
olur. Bu çalışma, Pan’ın Labirenti filmindeki mitolojik sembollerin kadın kahramanın yolculuğu üzerinden bir okumasıdır. Joseph Campell’in kahramanın
yolculuğu tezinden hareketle, kahramanı bir kız çocuğu olarak ele alındığında,
mevcut mitoljik sembollerin anlamları da bu doğrultuda şekillenmektedir.
Anahtar kelimeler: Mit, Mitoloji, Pan, Labirent, Kadın Kahraman, Yolculuk

* İTÜ Sanat Tarihi Doktora, Bağımsız araştırmacı
bengibasaran@gmail.com
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Kent Simgelerinde Kullanılan Mitolojik
Göstergelerin İçerik ve Estetik Analizi

Selahattin Yılmaz*

Tarihsel süreç içinde toplumların kültüründeki tanrıları, kahramanları, evreni,
yaradılışı konu alan efsanelerinin bilimi olarak mitoloji, toplumların düzenini
oluşturma ve koruma gibi işlevler yüklenmiştir. Toplumsal yaşamı biçimlendirmede de etkili olan efsaneler, destanlar, öyküler kısaca mitosların görselleştirilmiş biçimleri yaşamın birçok alanında kullanılagelmiştir. Kurumsal kimlik
oluşturmada da sıklıkla kullanılan mitolojik simgeler fark edilebilirliği, akılda
kalıcılığı ve kimlik algısı bakımından önemli görülmektedir. Kurumsal kimlik simgeleri arasındaki özellikle kentlere yönelik logolarda yer alan mitolojik
simgeler marka kent algısı oluşturma amacıyla da kullanılmaktadır. Kentle ilgili tasarımlarda yöre ürünleri, kentin doğası, tarihi simgeleri gibi biçimler ya da
tipografik düzenlemelere de sıklıkla rastlanmaktadır. Başarılı ve güçlü bir marka oluşturmanın ilk koşulu farklı olmasıdır. Farklılık yaratmanın birçok yolu
olmasına karşın, kent kültürünün çağdaş bir yaklaşımla yorumlanması grafik
tasarımın beklentileri arasındadır. Bu beklenti mitolojik simgelerin kullanıldığı logolarda olduğu gibi geçmişle bağlarını sürdürürken geleceği kurgulama
çağrışımları yaratma isteğiyle ilgilidir. Ancak içerik kadar biçimin de önemli olduğu göz ardı edilmemeli, içeriğe odaklanılırken biçimin estetik kurgusundan
ödün verilmemelidir. Dolayısıyla bu araştırmada kent markası oluşturmada
yararlanılan mitolojik simgelerin içerik ve estetik olarak analizi amaçlanmıştır.
Araştırma 2019 yılında gerçekleştirilecek olup, kent simgeleri olarak belediye logo’larıyla sınırlandırılmıştır. Araştırma kapsamına alınan simgeler içerik
analiziyle çözümlenecek ve yorumlanacaktır.
Anahtar kelimeler: Kent Simgeleri, Logo, Mitoloji, Estetik

* Dr. Öğretim Üyesi, Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
sartyilmaz@gmail.com
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Eren Eyüboğlu Resimlerinde
Mitolojik Unsurlar ve Kadın

Semra Çevik*

Mitolojik anlatılar imgelerle iletişim kurmak için tasarlanmıştır. Campbell “mit
tanrının bir maskesidir. Görünen dünyanın ötesinde olan şeyin metaforudur”
der. Campbell’in bu ifadesini mitolojik anlatılarda olanaklı kılan yolardan biri
de zıtlıklar yaratmaktır. Eren Eyüboğlu’nun resimlerine baktığımızda mitolojik
unsurların zıtlıklar etrafında örülen çatışma dinamikleriyle işlendiğini görebilmekteyiz. Eyüboğlu’nun resimlerinde öne çıkan en önemli imgelerden biri
geleneksel-modern ve antik dünyanın kaotik kadın imgesidir ancak bu kadın
imgeleri kendi içinde belirsiz, mutsuz, parçalanmış bir biçimde inşa edilirken
modern dünyanın antik ve geleneksel ritüellerinin yeniden üretimini mümkün
kılan kadın algısı, kimi zaman nesneleşmiş, kimi zaman cinsiyetsizleştirilmiş
ya da erkeksileştirilmiş, kimi zamanda tüm bunlara rağmen güçlü, bilge, kararlı ve derin bir şekilde resmedilmiştir.
Bu çalışmada; Eren Eyüboğlu’nun resimsel dili çerçevesinde kadın imgeleri,
Nüler (1929) ve Dans Edenler (1941) resimlerindeki mitolojik izler, Greimas’ın
göstergebilimsel yaklaşımı doğrultusunda incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Eren Eyüboğlu, Gösterge bilim, Kadın imgesi, Mitoloji,
Toplumsal Cinsiyet

* Doç. Dr., Semra Çevik, Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Öğretim Üyesi
semracevik@ardahan.edu.tr
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Psikomitoloji Ekseninde Mitlerin Kültürel Yapıya
Etkileri

Özge Yılmaz*

Kültür dediğimiz sosyal gerçekliğin kalesi içinde hiçbir şey, hatta küçücük bir
hercai menekşe bile anlamsız değildir. Bu bildiride kültürün bilinçdışı olduğu görüşünden hareketle Carl Gutav Jung ve Jan Assman olmak üzere farklı
çalışmalardan yararlanılmıştır. Psikomitoloji, bireysel ve kolektif öykülerin
psikokültürel perspektiften yorumlanmasını hedefler. Psikomitolojinin alt dalı
olarak görülen psikanalizin Türk halkbilimindeki öncüsü kabul edilen Seyfi
Karabaş’ın, folklor ürünlerine bütüncül olarak bakılması gerektiği düşüncesinden hareketle, mitlerin modern insanın hayatını nasıl şekillendirdiği sorusuna
cevap aranmıştır. Mitler, dünyaya fırlatılmış olan insana neyin nasıl olabileceği
tahmininde bulunma gücünü verir. İnsan bu sayede kendinin güvende hisseder.
Birey çoğu zaman varlığından haberdar olmadığı, görmediği ve fark etmediği
yapılara göre düşünür, konuşur ve eylemde bulunur. Bireyin bilinçaltını yansıtan rüyaları ise kolektif bilinçaltını yansıtan mitlerdir, mitolojidir. Hiçbirimiz
tabula rasa değiliz; yapılandırılmış olan dünyanın içine doğarız. Hem biyolojik olarak hem de sosyokültürel olarak yapılandırılırız. Kültürel yapılandırma
ise mitler ve ritler ile olur. Mitler, dil, din, ırk, zaman ve mekân gözetmeksizin
insanoğlunun var olduğu her boyutta benzer biçim ve içeriklerle tekrarlanır.
Mit, öyküden daha fazlasıdır. Bizi içten sarar, taşır, eğer büker, yönlendirir. Mit,
geniş anlamıyla, bir antropomorfik evren ve zaman tasavvuru sunar. O an ve
hâl içinde nihai ve kesindir. Bu çalışmada açık ve kapalı mitlerin, modern insanın yaşamına ne gibi katkıları olduğu tartışılmıştır. Bilimsel kademedeki bilgiyi
anlayabilmek için büyüsel kademedeki ilerlemeye ihtiyaç duyulabilir. Mitleri
de farklı bilinç kademelerinin bütünü içinde anlamlandırmaya çalışmak doğru
olacaktır. Farklı bilinç kademelerinin şekillenmesine etki eden faktörler incelenmiş, bu faktörlerin mitleri nasıl değiştirmiş olduğu örnekler üzerinden ele
alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Psikomitoloji, Mitoloji, Mit, Kültürel bellek

* Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü Lisans
Öğrencisi
ozgeyilmazerk@gmail.com
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Sophokles, Brecht, Demirel’in Antigone’leri

Şebnem Özkan*

İnsanın günümüzdeki kültürel birikimine ulaşması, tek tek insanların zihinlerindeki sorulara yanıt arayışlarıyla mümkün olmuştur. Bazı tür sorulara yanıt
arayışı, belli bir yöntem keşfini, bilimi ve günümüzde bilimin önemli bir düzeye gelmesini mümkün kılmıştır. Ancak insan zihni, insan olarak adlandırıldığı
(homo erectus) ve türüne özgü dili kullanabildiği ilk dönemlerden itibaren akla
uygun olsun ya da olmasın her tür soruyla meşgul olmuştur. İnsan zihnindeki
-en azından- sorunun sorulduğu zaman -mekân- diliminde bilimsel olarak yanıtlanması mümkün olmayan neden? niçin? sorularına verilen yanıtlarla zengin bir mitoloji birikimi oluşmuştur. Sosyal bilimciler için insanın bu yönünü
anlama uğraşının önemi, günümüzde çok daha farkında olunan bir konudur.

Tragedyalar bu kültürel mirasın çok önemli bir parçasıdır. Diğer eserleri gibi
Sophokles’in Antigone’si de üzerinde çalışılan metinlerdir. Bununla birlikte halen farklı okumalara imkân sağlayabilecek çok zengin bir içeriğe sahiptir. Yine
bu nedenle Sophokles’in dışında farklı Antigone’ler yazılmıştır. Bu bildiride
Sophokles’in Bertold Brecht’in ve Kemal Demirel’in Antigone’leri karşılaştırılarak metinlerarası bir okuma gerçekleştirilecektir. Bu okumada arketipçi eleştiri temel dayanaklardan biridir.
Anahtar kelimeler: Sophokles, Brecht, Antigone, Metinlerarası okuma

* Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji
Bölümü, Aydın
sozkan@adu.edu.tr
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Sakat Olymposlu: Hephaistos Temsili Üstünden
Engelliliğe Dair Sosyolojik Bir Analiz

Yunus Bucuka*

Mitler, sadece bir hikâye değil, aynı zamanda gerçekliğin simgesel bir ifadesidir; onu oluşturan toplumların bilinçaltıdır. Kadim medeniyetlerin çoğunda
mitolojik öğeler bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden biri olan Antik Yunan mitolojisi, yüzyıllardır sanat, edebiyat ve kültür dünyasını etkilemektedir.
Bu mitolojinin insan biçimci (antropomorfizm) bir yapısı vardır. Tanrıları, insan gibi giyinen, insana ait duygular taşıyan varlıklardır. İnsan biçiminde olmasının altında yatan esas düşünce, tanrıların sahip oldukları güç ve yeteneklerin
insana olan benzerliği ve yakınlığıdır. Tanrılar, insanlarla birlikte yeryüzünde
değil Olympos dağında otururlar ama insanların yaşamlarıyla iç içedirler.
Antik Yunan mitolojik anlatılarına, evrenin başında tanrıların tanrısı Zeus bulunmaktadır. Beşi kadın, yedisi erkek on iki tanrının daima yaz mevsiminin hüküm sürdüğü Olympos dağında yaşadığına inanılır. Bu tanrılardan biri de, Zeus
ve eşi tanrıça Hera’nın oğlu Hephaistos’tur. Hephaistos ateşin ve demircilerin
tanrısıdır. “İlahi Sanatkâr” olarak adlandırılmaktadır. Hephaistos doğumu, yetenekleri ve hayatıyla, engellilik açısından mitolojide özel bir yer tutar. Olympos’tan atılması, sakat kalışı, mağarada büyümesi, madenleri eritip muhteşem
eserler (saraylar, taçlar, savaş araçları, takılar) yapması, Olympos’a geri kabulü
gibi unsurlar onun özel olarak değerlendirilmesine kaynaklık etmektedir. Bu
nedenle Hephaistos’un sakat olarak temsilinin arka planında engelliliğe dair
nelerin olabileceği önem arz etmektedir.
Bu noktada yukarıdaki bilgiler doğrultusunda Antik Yunanda engellilerin toplumsal konumu ile Hephaistos’un tasviri arasında bir ilişki bulunduğu dile getirilebilir. Bu temsilin temelinde toplumun aile yapısı, toplumsal güç, mülkiyet
vb ilişkileri dikkate almak olanaklı görünmektedir. Dolayısı ile söz konusu toplumda engellilerin toplumsal hayattan dışlandığı, topluma kabul edilmelerinin
de ancak engellinin sahip olması gereken çeşitli yeteneklere ve toplumsal koşullara bağlandığı ileri sürülebilir.
Anahtar kelimeler: Mitoloji, Antik Yunan, Hephaistos, Engellilik, Temsil

* Dr. Öğr. Üyesi, Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
ybucuka@bingol.edu.tr
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Süryani Kültürü ve Ritüellerine Yönelik Bir Alan
Araştırması: Turabdin Bölgesi Örneği

Mehmet Sait Tunç*
Zuhal Akmeşe**

Toplum en temel anlamıyla bir arada yaşayan ve devamlılığını sağlamak için
birbirine ihtiyaç duyan insan topluluklarını tanımlamak için kullanılmaktadır.
Bir topluluğun toplum olarak ifade edilebilmesi için şüphesiz bir takım ortak
değerlere ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü toplumu toplum yapan şey ortak değerleridir. Tarihsel süreç içerisinde toplumlar incelendiğinde her toplumun
kendine has bir kültüre sahip olduğu ve bu kültürel değerlerin (dil, mitler,
semboller, ritüeller, gelenek-görenekler, inanç vd.) toplumların sosyal hayatını
biçimlendirdiği görülmektedir.
Bu çalışma, kökenleri yaklaşık 5000 yıl öncesine dayanan Süryani toplumunun
kültür ve ritüellerini konu almaktadır. Bu bağlamda Süryani kültürü ve Süryanilere ait “Hano Kritho”, “Soboro”, “Ayak Yıkama” gibi ritüellerin tarihsel süreç
içerisinde nasıl ortaya çıktığı ve günümüzde devam edip etmediği incelenmiş,
bu kapsamda Turabdin bölgesinde yaşayan Süryanilerle birebir yapılan sözlü
tarih çalışmasına ilişkin veriler değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Süryaniler, Ritüel, Hano Kritho, Soboro, Gelenekler

* Araştırmacı Yazar
mehmetsaittunc@gmail.com
** Arş. Gör. Dr., Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema ve Televizyon
Bölümü
zuhal.akmese@dicle.edu.tr
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Kültürel Sembol Olarak Türk Mitolojisinde
Hayat Ağacı

Dilay Nakış*

Hayat ağacı sembolü, çeşitli anlamlarıyla tüm kültürlerin mitolojisinde yer almıştır. İnsanlık tarihinin birçok döneminde sıkça rastlanan ve en fazla kullanılan sembollerden biri olmuştur. Farklı kültürleri ortak paydada buluşturan
hayat ağacı sembolü, mitolojide en çok evren ve yaşam kavramlarıyla özdeşleştirilmiştir. Üç katmanlı dünyayı bileştiren hayat ağacı, kozmik modelin merkezinde yer almaktadır. Bu üç dünyayı sembolize eden hayat ağacının kökü, yer
altını; gövdesi, orta dünyayı; dal ve yaprakları yukarı dünyayı oluşturmaktadır.
Bu inanışla birlikte hayat ağacı, varyant olarak bazen ana bazen de ata olarak
sayılmış, Türklerin ananevi dünya bakış açısında ağaç baba, ağaç ana kavramları ritüel haline getirilmiştir. Altaylar, hayat ağacını dünyadaki ağaçların en
büyüğü olarak görmüş, efsanelerinde Ülgen yeri yarattıktan sonra yeryüzünde
yedi kişiyi ve bu kişiler için yedi ağaç meydana getirmiştir. Ayrıca Türk mitolojisinde menşe mitleri ağaçla bağlantılı kılınmıştır. Menşe mitlerinde ağacın
rolü: ölen insanların mezarı yanında ağaç dikmek ölünün ruhunu simgelemesi
ağaçtan türeme paradigmasının geniş olduğunu göstermektedir. Örneğin; Altay Türkleri mezarlıklarındaki kabirlerin etrafında yetişen ağaçlara bakıp ölen
kişinin mutlu olduğuna ve ağaçların insan kemiklerinden yetiştiğine inanmışlardır. Tuvalılara göre de karaçam ağacı altında gömülen ebeveynlerin oğulları
mutlu olur. Eğer kadın ölürse, onu ağacın genç kolları arasına gömerler ki mutlu yaşayabilsin inancını taşımışlardır. Sonuç olarak hayat ağacı evren, doğum,
ölüm kavramları anlamına gelmiş, farklı tarihi dönemlerde çeşitli anlamlarda
ortaya çıkmıştır. Günümüzde mezarlıkların ağaç altında olması, mezarın başına ağaç dikilmesi mitin birer yansımasını oluşturmaktadır. Şamanizm inanç
sistemi yaşayan toplumlarda şaman davulu üzerine hayat ağacı resminin çizilmesi; Safranbolu evlerinde; Emre Köy, Muğla, Trilye Fetih, Ödemiş, Rodos
Osmanlı camilerinde; Tophane şadırvanda; Topkapı Sarayı’nın hareminde ve
III. Ahmet yemiş odasında, Selçuklu mermer ile Gaziantep sinilerinde; nakış ve
minber örtü işlemelerinde, kolye ve yüzüklerde hayat ağacı sembolünün yer
alması tarihi süreç içerisinde varyantlaşmanın çeşitli dallarla beraber devam
ettiğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Hayat ağacı, Mitoloji, Kültür, Sembol, Uygulama örnekleri

* Kocaeli Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tezli Yüksek Lisans
dilaynakis.16@gmail.com
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Paulo Coelho’nun “Simyacı” Adlı Romanında
Mitolojik Açılımlar Kapsamında İnsan ve Evren

Dilek İlhan*

Mitoloji: Arkaik dönemlerde toplumların aşkın güç olan evrenin yaratıcı unsurlarını anlatmak için imgeleyici göstergeleri barındıran kültürel birikimlerini
düşünsel bir tasavvurla içerisine kutsallığı ve olağan üstünlükleri katarak yoğurdukları çok katmanlı anlatılarıdır. Kendi kültürel birikimlerinden beslenen
bu anlatılar kabuklarını kırarak verdikleri mesaj itibariyle değişip dönüşerek
birer evrensel kıvılcımlara dönüşürler. Bu kıvılcımlardan her biri; dünyanın
herhangi bir yerinde yaşayan herhangi bir insanına umut olur, yol olur, meşale
olur. Yapıcı ve yıkıcı potansiyele sahip insanoğlu çağın tüm zaman dilimlerinde
bilgeliği, teknolojik deneyimlerle elde ettiği güç potansiyeli olarak kullanmıştır. Mitolojik anlatılarda da bilgeliğin anahtarı insanoğluna verilmiştir. Fakat
bu bilgelik teknolojik deneyimi son safhasına kadar kullanılarak oluşturulan
mekanik bir bilgeliği ifade etmez. Dünyanın herhangi bir yerinden hayat serüvenine katılan insanın seçimler ve sınavlar yoluyla kendini anlamlandırma
yolunda varlığındaki gücü keşfetmesiyle elde edilen bilgeliği ifade eder. Bu bilgelik, insana evreni dinlemeyi ve ona saygı duymayı öğretir. Bu anlamda kendi
bilgeliğiyle evrenin bilgeliğini keşfeden insan yıkıcı değil yapıcıdır. Paulo Coelho, Simyacı adlı romanını kurgularken mitolojik metaforlardan faydalanmıştır.
Romanda Bir çoban olarak yola çıkan Santiago geçirdiği sınavlarla bilgeliğin
kutsallığını keşfederek evrenin dilini çözen bir kahraman olur. Yazar soran ve
düşünen insana yeni bir tanımlama getirir: Evrenin ruhunu çözen insan…

Bu çalışmayı hazırlamaktaki amacım romanda yer alan mitolojik metaforlardan yola çıkarak insan kimdir, insana yüklenen sorumluluk nedir, insanın olanakları ve gücünün sınırları, evrenin dili, insanın evrenle olan ilişkisi nedir?
Sorularına cevap aramak olmuştur. Teknolojiyi son safhasına kadar kullanan,
ilim adı altında doğayı cahilce yok eden, sonuçta kendi bilgeliğini de yok eden
insanoğluna ilettiği mesajlar itibariyle dikkate değer bir çalışmadır.
Anahtar kelimeler: Mitoloji, Simyacı, Kişisel Menkıbe, Evren, İnsan

* Ardahan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı,
Yüksek Lisans Öğrencisi
dilekilhan@ardahan.edu.tr
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Edebiyat Mitoloji Bağlamında
“Kasandra Damgası” Romanı

Erkan Beder*

İnsan ve insana ait olan herşey edebiyatın başlangıç noktası olmuştur. Bu başlangıç devamında edebi olarak ürün, düşünce ve idrak olgularını ortaya çıkarmıştır. Mit ise insanlık tarihinin başlangıc anlatıları olması nedeniyle mit-insan
ilişkisi doğrultusunda edebiyattan bağımsız düşünülemez. Duvar resimlerinin
anlatı örüntülerinden üç boyutlu yazıcı ürünlerine çocuğunu avutmaya-uyutmaya çalışan Neandertal bir ananın çıkardığı seslerden günümüz modern müzik senfonilerine kadar bir dünya datayı belleğimizde saklamatayız. Ağlamak,
gülmek, öfke ve bir çok duygu öğrendiğimiz şeyler midir? Veyahut içimizde ki
mitsel aktarımlar ile şekillenen dünya ve yaşam algılarımız mıdır? Bu duygu
ve algılarımızı bir çok hemcinsimizi toplu öldürme yöntemleri icad ettiğimiz,
geçen son yüzyılda hangi aktarma yöntemlerini kullandık?
Kasandra Damgası Romanı, Kırgız entellektüel ve Türk Dünyasının usta kalemlerinden Cengiz Ayıtmatov’un eseridir. Eserde yeryüzü ve uzay arasında insalık muhasebesi isyankar bir astronot üzerinden modern ile arkaik, vicdan ile
bencillik devinimleri ile anlatılmaktadır. Dünyaya gelmek istemeyen çocuklar,
dünyaya dönmek istemeyen bir astronot ve bu karmaşayı sebepsizce savunan,
koruyan, sahiplenen, sürdürmek isteyen ötekiler ve tüm bunlara şahitlik eden
okuma kabiliyeti kazanmış insanlar. Romanın kurgusu mitolojik bir anlatı olan
Kasandra üzerine kurgulanmıştır. Kasandra anlatısı binlerce yıl sonra bir kez
daha durup bizi düşündürmektedir. Ne anlatının omurgası değişmiştir ne de
anlatıyı dinleyen insanın duyma kabiliyeti. O zaman değişen nedir? Kurgu dünyası bakımından bir çok kez incelenmiş eser gerçekte anlatmak istediği konular bakımından multidisipliner bakış açısıyla pek irdelenmemiştir. Eser sadece
bir roman mıdır? Yoksa bizim pek farkında olmadığımız kaybolan insanlık vicdanının bir neandertal bir çığlığı mıdır?
İncelememizde edebiyat mitoloji bağlamında insanlık ortak hafızası, mit ve sürüngünleri, modern algılayış, çağdaş bencillik ve bunun karşısındaki kollektif
vicdan açılımları şeklinde olacaktır. Şimdiki zamanda vahşi-modern sarmalında bunalan dünyamız açısından kayda geçecek düşünceler doğrultusunda faydalı bir çalışma olacağı kaaatindeyiz.
Anahtar kelimeler: Mit, Edebiyat, Vicdan, Kasandra, İnsan
* Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanlığı
erkanbeder@ardahan.edu.tr
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Sümer, Mısır ve Yunan Mitolojilerinde Bilgi ve
Bilgelik Tanrıları

Hasan S. Keseroğlu*

Çıplak insan doğada zayıf ve tutamaksız bir varlıktır. Bu nedenle küçük topluluklar oluşturarak yaşar. İnsanın ilk teknik aracı bir eltaşıdır. Bir milyon yıl
eltaşı ve buna eklediği bir sap ile baltayı kullanır. İnsan çok yavaş ve uzun bir
evrim süreci yaşar. Yaşamının en büyük dayanağı büyüdür. Her ilkel insanın
bir dine doğar. Büyü yerini büyük ölçüde dine bırakır. Büyücü topluluğa ilişkin
bellek oluşturan ilk kişidir. Bu nedenle de “büyü” “bilgi” ile, “büyü” “tanrı” ile eş
anlamda kullanılır. Büyücü, şaman kavramları yanında “şaman hekim” denilme
nedeni de insan sağaltımı üstüne gösterdikleri becerileridir. Platon’a kadar bilgi, teknik (thekne) kavramıyla aynı anlamda kullanılmıştır.
Mitler gerçektir. Kutsaldır. Mitlere inanılır çünkü tanrıların, evrenin, bitkilerin
ve insanın oluşumu, doğuşunu anlatırlar. Bu nedenle de örnek alınacak özellikleri taşır içinde. Mitoloji de bu mitler üstüne yapılan bilimdir; mitleri anlama
ve açıklama eylemidir.

Mitolojinin en tipik özelliklerinden birisi yaşamın hemen her alanıyla ilgili bir
tanrı ve tanrıçaya sahip olmasıdır. Tanrıların sayısı, mitlerin yaşandığı toplumun yaşama bakışı ve biçimiyle bağlantılıdır. Hititlerde tanrıların sayısı binleri
bulurken, Sumerlilerde tek tanrı yüzlerce yetkiyle donanabilmektedir. Bu çalışmanın kapsamı Mısır, Sumer ve Yunan mitolojilerindeki bilgi ve bilgelik tanrı
ve tanrıçaları ile sınırlandırılmıştır.
Bu bildirinin amacı da insanın yerleşik yaşamla belirledikleri (Mısır/Thot, Sumer/Enki ve Yunan/Athena’nın) bilgi ve bilgelik tanrılarını tanıtmak, görevleri, özellikleri, benzer ve ayrı düşen yanlarını; neden bir “bilgi”, “bilgelik”, “zeka”
tanrı/tanrıçalarına gereksinim duyduklarını açıklamak olacaktır. Betimleme
yöntemi kullanılan çalışmada hipotez, her mitolojinin bir bilgi tanrısı olmuştur, biçiminde belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Büyü, Bilgi, Bilgi tanrısı, Bilgelik tanrısı, Sumer mitolojisi,
Mısır mitolojisi, Yunan mitolojisi

* Prof. Dr., Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü
hasankeseroglu@gmail.com
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İran Mitolojisi’nde Siyâveş

Ceylan Mollamehmetoğlu*

Firdevsi tarafından yazılan Şahnâme, sadece İran Edebiyatı için değil dünya
edebiyatı için de değerli bir yapıttır. Eser sadece tarihsel açıdan değil edebi
açıdan da büyük önem taşımaktadır. İran’ın mitolojik ilk hükümdarı Keyûmers’ten başlayan Şahnâme; Tarihî, mitolojik ve kahramanlık anlatılarına yer
verir. Eserde geçen destanlarda işlenen konular eski İran gelenekleri yanısıra
tarihsel, sosyal, dinî ve ahlaki birçok konuya dair bilgileri harmanlayarak verir.
Güçlü doğa ve savaş tasvirlerinin yer aldığı esere zaman zaman aşk hikâyeleri
de serpiştirilmiştir. Buna örnek olarak trajik bir aşk hikayesi olan Sûdâbe’nin
Siyâveş’e olan aşkı verilebilir.

Şahnâme’nin mazlum kişilerinden olan Siyâveş İran padişahı Kâvûs’un oğludur. Çocuk yaşta eğitilmesi için Zaloğlu Rüstem’in yanına verilmiştir. Eğitiminden sonra babasının yanına geri dönünce üvey annesi olan Sûdâbe gönlünü
ona kaptırır ve Siyâveş’i kendisine göz koymakla suçlayarak babasının huzurunda ona iftira eder. Bu iftirada aklanmak için devasa bir ateşten geçerek kendisini aklamayı başaran Siyâveş babasından uzaklaşarak Turan ülkesine sığınır
ve sonunda orada öldürülür. Başı kesilerek kanı akıtılan Siyâveş ‘in kanında
Siyâveş otu yeşermiştir. Bu ot kış mevsiminde ölüp baharın gelişiyle yeniden
yeşerir. Hikâyede geçen Kan, Ateş ve Ot birer mitolojik sembol olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmada İran mitolojisinin masumiyet sembolü Siyâveş Hikayesi ve hikâyede yer alan Siyâveş otu, kan ve ateş gibi imgelerin mitolojideki önemine değinerek kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Şahnâme, Siyâveş, Sûdâbe, Mitolojik sembol

* Dr., Tahran Üniversitesi, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora Mezunu
ceylan.molla@hotmail.com
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Dinî ve Mitolojik Ögeler Çerçevesinden Mahmûd
İ’timâdzâde’nin ‘Mohre-Yi Mâr’ Öyküsü Üzerine
Bir Değerlendirme

Emine Zeytunlu*

İran edebiyatı köklü bir geçmiş ve zengin bir muhtevaya sahiptir. Firdevsî’nin
Şahnâme adlı eseri başta olmak üzere birçok eşsiz eserin verildiği bu edebiyat
dinî-mitolojik ögeler, halk hikâyeleri ve efsaneleri bakımından da oldukça güçlüdür. Hem klasik dönem hem de modern dönemde yazar ve şairler bu zengin
kaynaktan beslenir ve bu bağlamda eserlerinde önemli motiflere yer verirler.
Çalışmamızın kaynağını oluşturan ‘Mohre-yi Mâr’ öyküsünün ‘Bihâzin’ adıyla
da tanınan yazarı Mahmûd İ’timâdzâde (1915-2006), Shakespeare, Goethe,
Sholokhov ve Rolland’ın eserlerini Farsçaya tercüme eder ve başarılı bulunan
bu tercümeleri sayesinde edebiyat çevrelerinde önemli bir yer edinir. Mitolojik
ögeler ve toplumsal efsaneleri öykülerine yansıtması ve gerçek hayat ile efsaneleri harmanlaması İ’timâdzâde’nin öykülerinin temel yapısını oluşturur.

Başlığı Türkçeye ‘Yılanın Sihirli Taşı” ya da “Yılan Boncuğu Taşı” olarak tercüme
edilebilecek olan bu öyküde, eşine ve insanlara karşı cazibesini arttıracağına
inandığı için göğsünde ‘mohre-yi mâr’ taşıyan bir kadın ve her gün yanında bir
altın ile onu ziyaret etmeye gelen yılanın ilişkisi anlatılır. Çalışmamızda yılanın
ziyareti ve getirdiği altınlar yüzünden yok oluşa sürüklenen kadının öyküsü
bölümlere ayrılarak incelendikten sonra, yılanın çeşitli din ve mitolojilerdeki
yeri ve ayrıca Adem ile Havva’nın cennetten kovulması motifi üzerinden değerlendirilecektir.
Anahtar kelimeler: Mahmûd İ’timâdzâde, Bihâzin, Mohre-yi Mâr, İran mitolojisi

* Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
emnzeytunlu@gmail.com
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Hegel’in Antigone’sini Bir Sınır-Bekçisi Olarak
Düşünmek

Zeynep Gökgöz*

“Hegel’in Antigonesi” şeklinde yaptığımız vurgu günümüz filozoflarının Antigone’yi ele alışlarında mitolojiye ya da Sofokles’e dönmek yerine bazen doğrudan ama mutlaka Hegel’in dolayımından geçerek bu söylenceyi yorumlamalarındandır. Hegel, Antigone’nin nereden geldiği bilinmeyen yasa uğruna
devletin yasasına karşı çıkışına değil, asıl sonrasında bundan suçluluk duymamasına ve eylemine devam etmesine itirazda bulunur. Sonuçta Antigone bir
sınır ihlali görmüş ve buna dur demek istemiştir. Aynı şekilde Kreon’da kendi
koyduğu sınırların ihlaline karşı çıkmış ve onu cezalandırmıştır. Böylelikle iki
taraf üzerinden karşıtlıklar kurulur ve her birinin temsil ettikleri üzerinden
kendi sınır alanları çizilir ve zamanla da bu çerçevelerin içi doldurulur.
Bu sunum ile bu karşıtlıkların ötesinde Antigone’nin trajedisini düşünmek ve
onu bir anti-kahraman değil de bir sınır-bekçisi olarak ele almak bize nasıl açılımlar getirir sorusuna cevap aranacaktır.
Anahtar kelimeler: Antigone, Hegel, Hukuk, Sınır, İhlal

* Zeynep Gökgöz, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe
Yüksek Lisans Mezunu
zgokgoz@yahoo.com
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Hint ve Yunan Mitolojilerinde Cinsiyet Rollerinin
Dönüşümü

Gökhan Akmaz*

Hint ve Yunan mitolojileri, cinsiyet rollerinin zaman içerisinde değişimlerini
çok iyi bir şekilde yansıtmaktadırlar. Gerek Hint gerekse de Yunan coğrafyalarında yaşayan halkların mitolojileri incelendiğinde, antik dönemlerde, eşitlikçi
bir din ve toplum yapısının bu coğrafyalarda hakim olduğu görülmektedir. Bu
eşitlikçi toplum yapısında hiçbir şekilde ayrıma yer yoktur. Her şeyin mutlu
mesut bir şekilde bir arada yaşadığı bir dünya düzeni hakimdir. Kadın da tıpkı
erkek gibi idari ve sosyal yapıda yer almaktadır. Ancak zaman içerisinde değişen dünya düzeni ile birlikte bu yapının gittikçe bozulduğu gözlemlenmektedir. Hint ve Yunan coğrafyalarında yaşayan halklar bu değişimlerden önemli
ölçüde etkilenmişlerdir.
Hint Avrupalı halkların göçlerinin de etkisiyle eril-dişil temalı dikotomiler ortaya çıkmaya başlamıştır. Zaman içerisinde kadın-erkek ayrımına dayalı din ve
toplum yapısı egemen olmaya başlamıştır. Bu yapıda erkek güçlü ve egemen
konumda yer alırken, kadın ise ikincil ve önemsiz bir konuma indirgenmiştir. Yeni yaratılan ataerkil yapılı mitlerde, erkek aydınlanmacı ve ilerlemeci
akıl alanının temsilcisi olarak gösterilirken, kadın ise ilerleme karşıtı olarak
yorumlanmıştır. Buna göre erkek insanın gelişimini sağlayacak olan kültürle
özdeşleştirilirken, kadın ise doğa ile bir tutularak bu gelişimin önündeki engel
olarak görülmüştür.

Hint ve Yunan mitolojilerinin karşılaştırmalı bir biçimde ele alınacağı bu çalışma ile cinsiyet rolleri konusunda zaman içerisinde yaşanan değişimler ortaya
konulmaya çalışılacaktır. Bu halkların mitolojilerinde yer alan cinsiyet rolleri
temalı mitler incelendiğinde mitoloji ve kültür tarihi boyunca ayrıştırılan cinsiyet rollerinin kurgusallığı çok açık bir biçimde görülecektir.
Anahtar kelimeler: Mitoloji, Cinsiyet rolleri, Eril-Dişil, Hint-Yunan, Karşılaştırmalı

* Doktora Öğrencisi Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve
Edebiyatları (Hindoloji) Anabilim Dalı
gokhanakmaz@hotmail.com
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Antigone ve “Yaşam Döngüsü”

Zeynep Gökgöz*

Judith Butler kendisi ile yapılan bir ropörtajda Antigone ile ilgili olarak şu soruyu sorar: “Antigone’nin yaşamaya devam ettiği ya da edebildiği dünya ne tür
bir dünya olurdu?” diye. Biz de bu soruyu kendimize esas alarak bir tragedya
kahramanını-Antigone’yi, sanat olma iddiasını da taşıyan bir bilim sergisini
sorgulama amacı ile günümüze çağırmaya karar verdik.
Body Worlds-Yaşam Döngüsü sergisi 2010’dan bu yana üç kez ülkemizi ziyaret
etmiş bir bilim (?) sergisidir. Alman bilim adamı Gunther von Hagens’ in kendi
bulup geliştirdiği plastinasyon tekniği ile ölü insan bedenlerini çürümez hale
getirip sergilediği bu etkinlikler dünyanın pek çok ülkesini defalarca dolaşmış ve üzerine farklı tartışmalar gündeme gelmiştir. Eğitim amaçlı mı, gösteri
amaçlı mı yapıldığı, rıza, teşhir, cesetlerin temini ve istismarı gibi mevzular
üzerinden tartışılmıştır. Bu çalışma ile eyleyen, seyr eyleyen, seyr edilen üçgeninde ölü bedenleri rahatlıkla seyredebilmenin amilleri üzerinde durulacak,
varlıkla temasımızın sıfırlandığı noktada Heidegger’in varlığa en yakın metinler olarak yorumladığı efsanelerin yardımını alarak sıfırlananın ya da aşılanın
ne olduğu sorgulanacaktır.
Antigone efsanesi üzerine yapılan çağdaş yorumların özellikle sivil itaatsizlik,
başkaldırı/muhalefet teması üzerine odaklandıkları ve cinsiyet farklılığı, beden politikaları ile aile bağlarının iktidarla ilişkisine yoğunlaştıkları görülür.
Bu çalışma ile yapılmak istenen, Antigone’nin kardeşinin bedenini toprakla
buluşturmak için ısrarına eğilmek ve bu eylemde ısrarın, ölü bedenlerin toprakla buluşmasını engelleyen “Body Worlds” sergisi kapsamında bize ne gibi
açılımlar sağlayabileceğine göz atmaktır.
Anahtar kelimeler: Antigone, Body Worlds, Etik, Rıza, Maruz kalma

* Zeynep Gökgöz, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe
Yüksek Lisans Mezunu
zgokgoz@yahoo.com
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Tanrı Vishnu ve Avatāraları

H. Derya Can*

Derin bir okyanus olan Hint Mitolojisi, tanrılar, tanrıçalar, peri kızları, ifritler
vb. gibi adeta bir ziyafet şenliğidir. Bu ziyafet şenliğinin içinde Vishnu, Epik
Dönem’in önemli tanrılarından biridir. Hint tanrı üçlemesinde yaratıcı tanrı
Brahmā, yok edici tanrı Şiva’yla birlikte koruyucu tanrı olarak yer alır. Tanrı
Vishnu, bu iki tanrıya oranla mitolojik açıdan daha popülerdir. Bunda Vishnucuların yanı sıra avatāraları da oldukça önemlidir. Vishnu’nun adı ilk olarak
Vedik Dönem’in kutsal kitabı Rigveda’da geçmektedir. Ancak Rigveda’da ikincil
bir tanrıdır ve adına birkaç ilahi sunulmuştur. Onun en dikkat çekici özelliği
boşlukta attığı üç uzun adımıdır. Bu üç adımı muhtemelen güneşin doğuş, tepe
noktası ve batış konumlarıyla bağlantılıdır.

Tanrı Vishnu’nun önemi Veda dönemi sonrası artmaktadır. Özellikle de onun
bedenlenmeleri Hint mitolojisinde önemli bir yer tutmaktadır. Sanskrit avatāra
kelimesiyle karşılanan bu bedenlenmeler, tanrının bozulan düzenini yeniden
kurmak için yeryüzüne inmesidir. Bu avatāralarının sayısı ondur ve ilk dört
avatārası Satyayuga yani Dünyanın ilk Dönemine aittir. Bu bedenlenmeleri: 1.
Matsya (Balık) 2. Kūrma (Kaplumbağa) 3. Varāha (Domuz) 4. Narasinha (İnsan
Aslan) 5. Vāmana (Cüce) 6. Paraşurāma (Baltalı Rāma) 7. Rāma (Ay benzeri
Rāma) 8. Krishna (Kara) 9. Buddha (Aydınlanmış) 10. Kalkī (Beyaz At). Tanrı
Vishnu’nun avatāraların yanı sıra dış görünümü de mükemmeldir. Dört ellidir.
Ellerinin birinde deniz kabuğu, birinde disk, birinde gürz ve birinde de nilüfer
çiçeği taşır. Sudarşana adlı diskiyle karanlığın korkunç ruhlarını yok eder. Arabası yedi at tarafından çekilir. Bir savaşçı olarak sol elinde gürzünü, sağ elinde
de uğurlu diskini taşır. O her şeyin ruhudur. Bu çalışmada Hint toplumu üzerinde etkili bir izi olan Vishnu’nun mitolojik açıdan izlerini sürmeye çalışacağız.
Anahtar kelimeler: Vishnu, Avatāra, Hint mitolojisi, Bedenlenme

* Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Hindoloji Anabilim Dalı
hdcan@ankara.edu.tr
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Arapların Cinler Bağlamında Mitolojik İnançları

Saadettin Merdin*

Câhiliye Arapları varlık dünyasının önemli bir bölümünü cinlere (ve bunların
alt türü olan gûl, si‘lât, hîn, şeytan, tecavüzcü ‘adâr/gadar gibi mitolojik varlıklara) tahsis etmişlerdir. Kabileler dahi bu dual taksimattan kurtulamaz;
anlaşma yaptıkları cin kabileleri vardır. Araplar cinlerle evlenmişler, bunlardan melez çocukları olmuştur. İnandıkları mesh teorisi söz konusu bu cin ve
şeytanların istedikleri surete/ biçime girmesine olanak tanır. Yılan bunların
başında gelir. Cân; hem yılan hem de şeytan/İblis demektir. Yılanları bu yüzden öldürmekten korkarlar. Cin ve şeytan olarak nitelemedikleri pek az varlık/
hayvan vardır. Bu teori İsrailoğullarının domuz ve maymuna dönüştürülmesini
de izah eder. Domuz ve maymun etinin yasaklanmasının bir nedeni de budur.
Tabiat olaylarını cinlerle izah ederler. Kum fırtınaları cin kabilelerinin birbirleriyle savaşırken çıkardığı tozdan kaynaklanır. Kasırgayı cin reislerinden Zevbe‘a adlı şeytan çıkarır. Aşağı yukarı tüm biyolojik ve psikolojik rahatsızlıkların
etiyolojisinde mutlaka bu mitolojik varlıklar bulunur. Nazar, veba hep onların
eseridir. Zanlarına göre kızları oğlanlarımıza âşık olursa onları mecnûn; erkekleri kızlarımıza âşık olursa onları da mecnûne etmekteydiler. Şairler şiirlerini,
kâhinler kehanetini onlar vasıtasıyla icra eder. İslâm yeni ontoloji ve epistemoloji getirmediğinden, davetini muhataplarının epistemolojisi /mütearifesi üzerinden yaptığından; Câhiliye cin inancı İslâm sonrası da büyük ölçüde
devam etmiştir. Cinlenme/ şeytan çarpması (domenic possesion), tecavüzcü
şeytanlar, Kur’ân dinleyen cinler, Hz. Süleyman’ın cin ve şeytanlardan oluşan
ordusu, mabet yapımında, denizden inci-mercan çıkarma vb. işlerde cinlerin
istihdamı Kur’ân’da zikredilir.
Anahtar kelimeler: Cin, Şeytan, Câhiliye, Mitolojik evren tasavvuru

* Doktora Öğrencisi, ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri
s-merdin@hotmail.com
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Max Ernest’in “Sessizliğin Gözü” Adlı Eserininin
İkonolojik Çözümlemesi

Umut Kayapınar*

Kuşaktan kuşağa yayılan, toplumun düş gücü etkisiyle zamanla biçim değiştiren, tanrılar, tanrıçalar, evrenin doğuşu vb. ile ilgili imgesel alegorik bir anlatımı olan mitler, toplumunun inancını ve ideallerini yansıtır. Belli zamanlarda
anlatılma, dramatize olma işlevi vardır. İnsanların ilkel nedenselliği mitlerde
görülür; büyük oranda hepsi birer açıklama, ifade etme ve yorumlama çabasıdır. Bir şeylere yanıt verdikleri için kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Yerlerine
daha mantıklı veriler geldiğinde ise bugünkü gibi, gayri ciddi anlamlara gelmiştir. Mitlerde: Görünen dünya görünmeyen bir öte dünya ile desteklenmiştir.
Genel olarak bilinçaltı ve yaşamsal alanın gerekleri üzerinden kurgulanırken,
daha çok belli bir tapınma ve bağlanma isteği duyan insanın hayal gücünün
derinliğine işaret etmektedir. Bu durumda yaşanılan coğrafyada çeşitli kültür
farklılıkları ile birlikte mitolojik hikâyeleri ve tanrıların varlığını betimleme
üzerine kurgulandığını göstermektedir. İnsanoğlu tam olarak farkındalığını
geliştirdiğinden itibaren çevresini kavramaya başlamıştır ve doğaya farklı anlamlarda yorumladığı görülür. Sanatta da mitolojik hikâyeler konu olarak ele
alınmış ve her dönemde kendine yer bulmuştur. Sembollerin etkin biçimde yer
aldığı mitler genel olarak Sembolizm akımını benimseyen sanatçılar tarafından konu edinilmiş ve daha sonra gelen akımların faydalanıldığı bir eleman
olarak kompozisyonlarda yer almıştır. Mitoloji, Gustave Jung ve Sigmund Freud
gibi filozofların ön ayak olduğu akımlarda da etkin biçimde yer alırken; Sürrealizm akımında başta Salvador Dali olmak üzere birçok sanatçının da bu konuyu
ele aldığını görülür. Bu sanatçıların en önde gelenlerden biri de Max Ernst’tir.
Max Ernst, Sessizliğin Gözü, adlı çalışması; hayali manzaraları, akımının en
önemli eserlerinden birtanesidir. Sürrealizmin bütün özelliklerini barındıran
bu peyzajlar, doğada var olamayan bir canlının gözünden nesnelleşmektedir.
Ernst’in bu yapıtındaki gözün anlamı farklılık göstermektedir. Bir yandan gözün yapısına göre insanın doğasından farklı bir tarafa işaret ederken, öte taraftan mitolojik yaratıkları, insan ötesi güçleri akla getirir. Bu çalışmada Max Ernst’in “Sessizliğin Gözü Adlı” yapıtının ikonolojik analizi mit, mitoloji ve sanat
bağlamında ele alınıp çözümlenecektir.
Anahtar kelimeler: Sembolizm, Mit, Mitoloji, Max Ernst

* Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü
umutkayapinar@gmail.com
168

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

Mitolojinin Tekstil Sanatına Yansıması

Yasemin Gümrükçüoğlu Masaracı*

Günümüzde sürekli gelişen ve yenilenen, soyut bir anlatım dili olarak da çağdaş sanatlar içerisinde önemli bir yer edinmiş olan tekstil sanatının, mitolojinin ışığında değerlendirilmesine az rastlanılmaktadır. Mitolojinin tekstil sanatına yansıması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Müzesi’nde açılmış olan
bir sergiden yola çıkılarak incelenmesi bildirinin konusunu oluşturmaktadır.

Bu bağlamda mitolojik anlatıların, tekstil sanatında genellikle kullanılan geleneksel anlatım dilinin yanı sıra, teknik ve malzeme çeşitliliğinden de yararlanılarak yeniden yorumlandığı soyut imgelere dönüşmesinin izleri irdelenecektir.
Anahtar kelimeler: Mitoloji, Tekstil, Sanat

* Müze yöneticisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü
Uzm. Öğr. Gör., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Moda ve
Tekstil Tasarımı Bölümü
ymasaraci@gmail.com
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İtalyan Rönesansı’nda Propaganda Aracı Olarak
Yunan ve Roma Mitolojisi

Duygu Şahin*

Mitler, bir toplumun ya da bütün insanlığın temel hakikatlerini yansıtmakla
birlikte, zaman zaman siyasi söylemlere meşruiyet kazandırma amacıyla da
kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, birkaç örnek üzerinden bazı Antik Yunan
ve Roma mitlerinin İtalyan Rönesansı’nda politik imgeler olarak kullanılabildiğine dikkat çekmektir.
Klasik mitolojinin Rönesans’ta kesin biçimde tanımlanmış tarihsel bir fenomen olarak yeniden doğuşuyla birlikte pek çok İtalyan sanat hamisi Yunan ve
Roma mitlerini konu edinen sanat eserleri sipariş etmiştir. Bu sanat hamilerinden biri de, Floransa’nın siyaset sahnesinde önemli bir rolü olan Medicilerdir.
Rönesans’ın bazı başyapıtlarını finanse eden bu banker ailenin Antonio del
Pollaiuolo’ya (1433-1498) Herakles’in görevlerini betimleyen üç panel sipariş ettiği ve Herakles’i kişisel mühürlerinde tercih ettiği bilinmektedir. Oysa
Herakles figürü, 13. yüzyıldan itibaren Floransa Cumhuriyeti’nin de mühründe yer almakta ve tıpkı Eski Ahit kahramanı Davud gibi “tiranları yenen bir
cumhuriyet sembolü” olarak görülmektedir. Medici ailesi bu imgeyi kullanarak
kendini komünün koruyucusu olarak göstermeye ve Floransa’yı perde arkasından yönettiklerine dair şüpheleri savuşturmaya çalışmıştır.
Mitolojinin buna benzer bir kullanımı Yüksek Rönesans döneminde Roma’da
da görülür. Papalık, Babil Tutsaklığı ve Batı Kilisesi Bölünmesi nedeniyle bir
yüzyıla yakın bir süre boyunca Roma’dan uzak kalmıştır. Reform haraketiyle
birlikte otoriteleri iyiden iyiye sorgulanmaya başlayan papalar Roma’nın soylu
aileleri, Roma yönetimi ve yabancı ülkelerin yöneticileri üstünde tekrar tahakküm kurmak için Roma’nın kuruluşuyla ilgili mitlerden, Remus ve Romulus ile
Aeneas mitlerinden faydalanmış ve bu mitlerle ilgili sanatsal projelere destek
vermişlerdir.
Anahtar kelimeler: Rönesans, Mediciler, Herakles, Remus ve Romulus, Papalık

* Öğr. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat
Tarihi Bölümü, Batı ve Çağdaş Sanatlar Anabilim Dalı
duygu.sahin@msgsu.edu.tr
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Sandro Botticelli’nin Mitoloji Konulu Eserlerine
Genel Bir Bakış

Okan Şahin*

Avrupa resim sanatında Erken Rönesans olarak bilinen dönemde üretimlerini gerçekleştirmiş olan Sandro Botticelli Rönesans ile birlikte başlayan köklü
dönüşüm hareketinin önemli bir aktörü olagelmiştir. Botticelli’nin özellikle
mitoloji konulu eserlerinde bahsedilen bu köklü dönüşümün nüvelerini okumak mümkündür. Bu çalışmalar Rönesans hümanizması ile mitolojik öğelerin
sentezlendiği bir resim anlayışını ortaya koyar.

1445 yılında Floransa’da doğan ve asıl adı Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi olan fakat sanat tarihi literatüründe Il Botticello lakabıyla ya da Sandro
Botticelli ismiyle bilinen sanatçı, bahsedilen lakabı aslında aile meslekleri olan
kuyumculuktan almıştır. Botticelli aynı zamanda sanat yaşamına da kuyumculuk öğrenerek atılır. Fra Filippo Lippi’nin atölyesinde onun öğrencisi olarak
çalışmaya başlayan Botticelli 1470 yılında kendi atölyesini kurar ve bu tarihler
itibariyle ilk tablolarıyla Floransa çevresinde ün kazanmaya başlar. 1481 yılında Papa IV. Sixtus’un davetiyle Roma’da Sistine Şapeli’nin süslemelerinde diğer
Rönesans sanatçılarıyla birlikte çalışmıştır. 1480-90 yılları arasındaki olgunluk döneminde ise Floransa’da Lorenzo di Medici’nin mesenliğinde en önemli
eserlerini ortaya koyar. Bu çalışmalar çoğunlukla Rönesans’ın hümanist değerleriyle işlenen; bununla birlikte Ortaçağ sonrası dönem konularında ortaya konan bir dönüşümün nüvelerini barındırır. Bu konulardan en önemlisi Botticelli
için şüphesiz mitolojidir. Özellikle Yunan sanatının ve kültürünün asli değerlerine dönüş vurgusu Rönesans sanatçıları için çok önemli bir olgudur. Botticelli
de özellikle Yunan Mitolojisi’nin temel konu ve karakterlerini kendi Rönesans
değerleriyle birleştirerek yeni bir resim anlayışı ortaya koyar. Resimlerinde
özellikle mitolojiyi, sembolik ve ikonografik okumalarla düşündürecek şekilde
işlemiş olması bahsedilen mitoloji konulu resimlerini Rönesans’ın yeni anlam
örgüleriyle oldukça farklı bir anlayışla ortaya koyduğunu gösterir.
Bu sunumda Sandro Botticelli resminde bahsedilen Rönesans dönüşümünün
mitolojiyle olan ilgisi aktarılarak, Yunan Mitolojisi’nin Rönesans döneminde
resim aracılığıyla nasıl işlendiği ortaya konacak ve mitolojiyi sanatının merkezine alan Botticelli’nin bu dönüşümdeki rolü işlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Mitoloji, Rönesans, Botticelli, Yunan, Floransa

* Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü
okansahin@artuklu.edu.tr
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Kur’an-ı Kerim’e Göre Psyche Kavramı

Bahanur Malak Akgün*

Kur’an’da bu dünyada insan algılamasının sınırlı olduğu ancak ahirette insanın tüm hakikati kavrayabileceği açıklanmıştır. Bunun için, Kur’an’da şu an bizim algılamamız dışındaki cennet, cehennem, insan fıtratı, doğumu, dirilişi ve
ölümü gibi öğelerin anlatımında tasvirlere yer verilmiştir. İnsan fıtratıyla ilgili
ayetlerde ruh, nefis, kalp gibi ruhsal öğeler ve aralarındaki ilişkiler betimlenmiştir. Literatüre bakıldığında, Carl Gustav Jung da Kur’an’da Kehf suresinde
geçen insan fıtratı ile ilgili temsili açıklamayı fark etmiştir. Bazı sure tefsirlerinde de insan fıtratı Fruedyen açıklamalara benzer şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Kısaca hem kuramcılar hem tefsirciler açıklamalarında birbirlerinin
görüşlerinden yararlanmışlardır. Görüşlerindeki ortak paydalarıysa bir ruhsal
mekanizmanın var olduğu şeklindedir. Açıklamalarından bu ruhsal mekanizmada her bir öğenin belli işlevlere sahip olduğu ve bu öğelerin birbiriyle ilişki
içerisinde çalıştıkları anlaşılmaktadır. Antikçağ filozoflarından Platon’un ruh
anlayışında da ruh üç bölümden oluşmaktadır. Bu bağlamda tüm bu açıklamalar psikiyatri hemşireleri açısından oldukça önemlidir. Çünkü hemşirelik bakımı sunulurken çeşitli kuramlardan ve yaklaşımlardan yararlanılır. Bu süreçte, psikiyatri hemşireliği felsefesinde birey biyolojik, sosyolojik, psikolojik ve
spiritüel olarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda hemşirelik tanıları
konularak bireye hemşirelik bakımı sunulur. Bu çalışma, Kur’an-ı Kerim’e göre
psyche kavramını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu inceleme nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizi kullanarak gerçekleştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kur’an-ı Kerim, Ruh, Psyche, Nefis, Psikiyatri Hemşireliği

* Dr. Öğr. Üyesi, Ardahan Üniversitesi, Rektörlük, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
bahanurmalakakgun@ardahan.edu.tr
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Uydurma Hadislerde Mitik Varlıklar

Fatih Muhammet Yüksel*

Hadis, Peygamber’in söylemiş olduğu sözleri, yaptığı işleri ve onaylarını içerisinde barındıran bir kavramdır. İslam tarihinde Hz. Peygamber’in otoritesinden faydalanmak isteyen kişi veya gruplar zaman zaman onun adına bazı
sözler uydurmuşlardır. Bu uydurma sözleri ortaya atan kimseler ifade edilen
sözlerin hadis olduğunu iddia ettiği için alanın uzmanları, bu sözlere hadis
demiş ama yanı sıra uydurma sözcüğünü kullanmayı ihmal etmemiştir. Kimi
zaman bu sözlere muhtelak, masnu’, apokrif hadis gibi kavramlar da kullanılmaktadır.

Tarih boyunca hadis uydurmanın bir takım farklı sebepleri olmuştur. Bunlar,
herkesin kendi görüşünü destekleyecek delil üretme arzusu, yöneticiler nezdinde şeref ve saygınlık elde edebilme gayesi, zındıkların yani Müslüman görünen ama hakikatte böyle olmayan kimselerin İslam’ı içinden yıkmak istemeleri
olarak sıralanabilir. Bunlara son olarak iyi bir Müslüman görünümü arz eden
ama yaptıkları işin zararını hiç düşünmeyen kimselerin, insanları ibadete teşvik ve günahtan alıkoyma istekleri de eklenmelidir. Bu faaliyeti gerçekleştiren
kimselerin amacı görünüşte iyi bir sebebe dayanmaktaysa da dinî deliller ve
âlimlerin çoğunun haber teorisinde ikinci sırada yer alan sünnete en büyük
zararı vermektedir. Nitekim yanlışın en tehlikelisi doğruya en yakın olanıdır.
İnsanlar bu kişilere güvenmiş, hadis diye rivayet etmiş oldukları uydurma
sözleri kabul edip onlarla amel etmeye çalışmışlardır. Genel olarak zâhid, âbid
kimseler tarafından uydurulan bu hadisler, küçük bir iyiliğe büyük sevaplar
vaat eden ve küçük bir günaha büyük cezalar verileceğini ifade eden bir içeriğe
sahiptir. Mesela bunlardan bir tanesinde “Her kim Lâ ilâhe illallah derse Allah
o kimse için bu sözün kelimeleri adedince cennette kuş yaratır, o kuşun gagası
altından, tüyleri mercandan olur.” şeklinde ifadeler bulunmaktadır.
Sunulacak olan tebliğde bu tarz uydurma hadislerdeki mitsel varlıklar incelenecek ve dönemin hayal dünyasının sınırları gösterilmeye çalışılacaktır. Ayrıca
sosyal hayatın bu varlıkların uydurulmasını nasıl etkilediğine değinilecektir.
Anahtar kelimeler: Uydurma hadis, Mitsel varlık, Sosyal hayat, Zâhid, Sûfî

* Arş. Gör., Ardahan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı
fatihmuhammetyuksel@ardahan.edu.tr
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Mitolojik Bir Figür Olarak ‘Ûc b. ‘Anâk’ın Tefsirlere
Yansıması

Mehmet Zülfi Cennet*

Mitolojinin tarihi, insanın yeryüzüne gönderilişiyle neredeyse yaşıt denilebilecek bir geçmişe sahiptir. Çünkü her toplum, hayata dair duygu ve hislerini dile
getirirken birtakım korkulara ve sevgilere sahip olmuştur. Kendilerini büyük
ölçüde etki altına bırakan bu hisler, kimi zaman gerçek hayatta karşılık bulurken; kimi zaman da bu etkilenme boyutunu tanımlamada zorlandıkları ve
üstesinden gelemedikleri de olmuştur. İşte zamanla toplumsal hafıza, mitlerle
bezenmiş duygu ile reel hayat arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik bazı mistik
ve mitolojik yorumlara gitmiştir. Bu nedenle bütün medeniyetlerin sözlü ve yazılı kültürlerinde mitolojik birtakım unsurlara rastlamak mümkündür.

Mitolojilerin, tarihi gerçekliği olan veya olmayan mitler üzerinden de kurgulandığı görülmektedir. Dini ve edebi metinlerde herhangi bir nesne veya olayın büyüklüğünü ifade etmek için olağanüstü varlıklar üzerinden mitolojik
tasvirler yapılmıştır. Bu anlamda yapılmış mitolojik tasvirlerden biri de ‘Ûc
b. ‘Anâk’tır. O, olağanüstü fiziksel özellikleriyle Arap edebiyatı ve tefsir literatürüne konu olmuş mitolojik bir kişiliktir. Mitolojiye göre ‘Ûc b. ‘Anâk, zalim
devlerden oluşan Şam diyarının Eriha denilen bölgesinde zalim bir kral olarak
hüküm sürmüştür. Hayat serüveni bin asırlarla ifade edilebilecek derece uzun
olduğu, başta Hz. Nuh ve Hz. Musa olmak üzere birçok Peygamber’in devrinde
yaşadığı bildirilmektedir. Bildiriye konu ettiğimiz bu araştırmada söz konusu
kişinin tarihi gerçekliğinin dini metinler açısından otantikliği sorgulanacak ve
ayet yorumlarına yansıma boyutu irdelenecektir.
Anahtar kelimeler: Mitoloji, Tefsir, ‘Ûc b. ‘Anâk, Hz. Nuh

* Dr. Öğr. Üyesi, Bingöl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı
zbhcennet@hotmail.com
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İslam’ın Mitlere Bakışı

Muammer Ayan*

Mit Yunanca mithos (halk anlatıları/söylenceleri) anlamına gelmektedir. Özelikle okuma yazma bilmeyen halklar tarafından uydurulan, efsaneler, masallar,
hikayeler zamanla kemikleşerek o toplumun günlük hayatını etkiler hale gelmiştir. Elbette bu etkiler içerisinde çoğu olumsuz olmakla beraber çok cüz’î de
olsa olumlu yönde etkileyenleri de bulunmaktadır.
Mitleri araştıran bilime de edebiyat anabilim dalı altında bir bilim dalı olarak
Yunaca mithos ve logos kelimelerinden oluşan mitoloji = mitbilimi = söylence, efsane, esâtîr, masal ve hikâye bilimi denilmiştir.
Dünyada hemen her milleti kimi çok kimi az bilinen mitleri vardır. Bunların en
meşhurları Yunan, İran, Arap, Çin ve Hind mitleridir. Bu mitleri mitoloji biliminin tam olarak tespit edebilmesi ise imkansız gibidir.
En meşhur mitlere sahip olan eski Yunanlıların inandığı tanrıların savaşları,
tanrıların kendi kızları ile evlenmeleri gibi efsane ve hikayeler örnek olarak
zikredilebilir.

Çin’de de her yıl 12 hayvan burcundan biri yılın burcu/hayvanı ilan edilerek
bu burcun yaşamlarını etkilediğine inanılır. Bu burçlardan en önemlisi zekayı
temsil eden fare, ikinci sırada çalışkanlığı temsil eden boğadır. Bu ikisi bir araya gelmeden başarı elde edilmeyeceğine inanılır.

Bu mitlerin büyük çoğunluğunun İslam’ın tevhit, ibadet ve ahlak esasları ile
çeliştiği bilinen bir husustur.
Bu sebeple, Kur’an ve sünnet (İslam) ise, kendi ölçü ve metotları doğrultusunda insanların iyi düşünce ve davranışlarını takdir/tasvip, kötü düşünce ve davranışlarını tenkit/iptal için gelmiştir.

Dolayısıyla bizim bu bildirimizdeki hedefimiz, İslam’ın bu mitlere bakışışını
tespit ederek, imkanlar ölçüsünde doğru ve yanlış telakkileri ortaya koymaya
çalışmaktır.
Anahtar kelimeler: Mit, Mitoloji, Efsane, Masal, Astroloji, Kur’an, Sünnet

* Dr. Öğr. Üyesi, Ardahan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
muammerayan@ardahan.edu.tr
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Heft Peyker Mesnevisinde Su

Hanzade Güzeloğlu*

Nizamî Gencevî’nin Hamsesi’nde dördüncü mesnevî olan Heft Peyker, Sasânî
hükümdarı, İran’ın efsanevî şahsiyeti olan Behram V’in (Behram-ı Gur) menkıbevî hayatı, avları, eğlence ve aşk maceralarını konu edinmektedir. Mesnevî,
Behram hikâyesinin ana çerçevesinde 7 ayrı hikâye içermektedir. Hikâyeler,
Behram’ın Havernak köşkünün duvarında resmini görüp âşık olduğu ve daha
sonra getirtip evlendiği 7 iklim padişah kızları için yaptırdığı ve haftanın her
günü sırasıyla ziyaret ettiği, 7 gezegeni temsil eden 7 köşkte 7 prenses tarafından anlatılmaktadır. Hikâyelerin konuları, köşkün rengine, temsil ettiği gezegene ve haftanın 7 gününe uygunluk göstermektedir. Olağanüstü masalımsı
unsurlar bakımından zengin olan bu hikâyelerdeki semboller, işlenen motifler
arasında mitoloji ile bağlantısı olan “su” motifi de yer almaktadır. Hatta mesnevîdeki iki hikâyede “su” konusu önemli bir yer almaktadır. Bu bildiride, Heft
Peyker mesnevîsinde yer alan “Hayr ile Şer” ve “Bişr ile Meliha” hikâyelerinde
önemli bir motif olarak işlenen “su”, “suyu kirletmeme” ve “susuzluk” konusu;
halk kültürü ve mitolojideki suyun kutsiyeti ve kıymeti ile bağdaştırılarak örneklendirilecektir. Ayrıca mesnevîde geçen tabiat unsuru olarak su, dekoratif
unsur olarak havuz, temizlenme işareti olarak havuzda yıkanma ve “su” ile ilgili diğer örnekler üzerinde de durulacaktır. Heft Peyker mesnevîsine yazılan
Türkçe tercümeler arasında 16. yy. şairi Abdî’ye ait ve konu bakımından tamamen Nizamî’ye bağlı olan Heft Peyker mesnevisi örnek alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Nizamî, Heft Peyker mesnevîsi, Su, Suyun kutsiyeti, Mitoloji

* Dr. Öğr. Üyesi, Ardahan Üniversitesi, İnsanî Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü
hanzadeg@yahoo.com
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Mitlerin ve Arketiplerin
Kurgusal Bir Yansıması Olarak: Kırmızı Saçlı Kadın

Hatice Gökçe Aydın*

Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın adlı romanı Yunan ve İran mitolojisinin
başat anlatılarından olan Sophokles’in Kral Oidipus’u ve Firdevsî’nin Şehname’si üzerine temellendirilerek yazılmıştır. Romanda tema ve kurgu iki mitik
metnin temeli üzerine inşa edilirken romandaki kişiler de bu iki mitin kahramanlarına benzer taraflarıyla kurgulanır. Bu benzerliğin yeniden kurgulanması için kullanılan teknik parodidir. Romandaki Cem adlı kahraman Oidipus ve
Rüstem adlı mitik karakterlerle benzer kılınırken, Enver adlı karakter de Şehname’deki Rüstem’in oğlu Sohrap ile paralel kurgudadır. Bu parodi ekseninde
romana ismini veren Kırmızı Saçlı Kadın olarak anılan Gülcihan ise Oidipus’taki İokaste’ye ve Rüstem ile Sohrab hikâyesindeki Tehmine’ye benzemektedir.
Bu çalışmanın merkezini Kırmızı Saçlı Kadın romanındaki kadın karakterin bu
mitik kahramanlara benzeyen yönlerinin araştırılması oluşturmaktadır. Kurgu
bağlamında Gülcihan’ın iki mitik metindeki hikâye ve kahramanlara benzerliği araştırılırken yansıttığı arketipler de irdelenecektir. Bunlar arasında; anne
arketipi, âşık ve baştan çıkaran arketip ve bilge kadın arketipi sayılabilir. Odak
noktamız kadının mitolojideki yerinin edebi eserdeki izdüşümünü imlemektir.
Kırmızı Saçlı Kadın bu bakışa uygun bir zemin hazırlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Orhan Pamuk, Kırmızı Saçlı Kadın, Oidipus, Şehname, Mitoloji

* Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Bölümü
gokceaydin11@gmail.com
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Büyülü Masalların Poetikası

Ibrokhimova Shakhina Boboxonovna*

Halk edebiyatının kamil insanların eğitilmesindeki rölü küçümsenemez. Kültürel ve manevi mirasın önemli bir kısmını oluşturan masallar insanların manevi
duygularının geliştirilmesi, genç nesilleri güzel ideallerle eğitilmesinde büyük
önem arzetmektedir. Halkın gönül aynası olarak masallarda halkın arzu ve
umutları, en iyi niyetleri, duygu ve düşünceleri ifade edilmektedir.

Özbek halk masalları arasında önemli yer tutan ve halk içinde iyi bilinenleri
büyülü masallardır. Sihir, büyü konulu masallar uydurulmuş eserler olma niteliğiyle ayrı yer tutmaktadır. Dolayısıyla büyülü masallarda kahramanlar, olay
ve vaziyetler gayrıtabii, tabir caizse gayrınormal şekilde yorumlanmaktadır.
Büyülü masallardaki her görüntü - kahramanların eylemleri, büyüler, mitolojik tipler, sihir, mucize, hayal, motiv gibi kavramlarla yakından ilgilidir. Büyülü
masalların poetikasında tılsım ve mitolojik tiplerin yeri çok önemlidir. Tılsım
ve tılsımlı olaylar etkileme özelliğini artırarak, masallara özgü olan vaziyeti
meydana getirir, olayların içeriğini ortaya çıkarır. Tılsım masalın önemli süsü,
masalın sanatsal yöntemlerinden biri, ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü sihir, cadı
ve tılsim araçları masal süjetini hareketlendiren araçlardır.
Özbek halk masallarında karşılaşılan tılsımlı nesneler olarak tarak, ayna, kerevet, uçan halı vb. sıralanabilir. Masalların baş kahramanları hayali kahramanların yardımıyla ya da tılsım aracılığı ve desteğiyle zafer kazanır. Masallar kendine özgü yapı özelliğine sahiptir. Özbek halk masallarının her çeşidi gerçek
yaşam, doğaya karşı kendine özgü davranışlarda bulunulmasıyla özellik taşır.
Dolayısıyla fantastik uydurmalar, olmaması gereken olaylar ve hadiselerin tasviri gerçek yaşamın yansıtılmasının masallara özgü sanatsal yorumlama yolu
olarak ortaya çıkar. Bu yüzden de halkın masal hazinesinin daha da gerin incelenmesi büyük manevi, ahlaki, felsefi, eğitimsel mahiyet içeren önem arzetmektedir.
Anahtar kelimeler: Masal, Mit, Büyü, Tılsım, Mitolojik tipler, Cadı, Motiv

* Doç. Dr., Tașkent Devlet Șarkșınaslık Enstitüsü, Türkoloji Bölümü
shibrohimova@mail.ru
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Gelibolulu Âlî’nin Mihr ü Mâh Mesnevisinde
Kozmografik Mitoloji

Fazile Eren Kaya*

İnsanoğlu var olduğu ilk günden beri dünyayı ve gökyüzünü gözlemlemiştir. Güneş ve ay başta olmak üzere yıldızlar ve hareketleri insanın dikkatini
çekmiştir. Gece ve gündüzün oluşumu, mevsimlerin dönüşümü, sıcaklık ve
soğukluk, denizlerin yükselip çekilmesi gibi doğa olaylarının yıldızların etkisinde geliştiğini fark ettiğinden beri de yıldızlara tanrısal özellikler yüklemeye
başlamıştır. Böylece zamanla yıldızların sadece doğayı değil insanları da yönettiği düşüncesi hâkim olmaya başlamıştır. Batlamyus’un dünyayı merkeze
aldığı teorisine göre dünyanın etrafında yedi gezegen vardır. Bunlar dünyaya
en yakın gezegenden başlayarak sırasıyla, mâh (ay), utarid (merkür), zühre
(venüs), şems/mihr (güneş), mirrîh (mars), müşteri (jüpiter) ve zuhal (satürn)’dir. Tanrısal özellikler yüklenen bu gezegenler edebiyatta kendilerine sıkça
yer bulmuştur. Özellikle gece gündüzün en belirleyici iki yıldızı Mihr ile Mâh ve
aynı burçta birbirlerine yaklaşmaları kıran-ı sa’deyn olarak adlandırılan Mihr
ile Müşteri etrafında çeşitli hikâyeler kurgulanmıştır.
Türk edebiyatında Kıyâsî, Gelibolulu Âlî, Zarîfî, Ûdî ve Cebrî’nin Mihr ü Mâh
mesnevileri vardır. Gelibolulu Âlî’nin Mihr ü Mâh’ı Güneş ve Ay’ın birbirlerine
duydukları aşkı, bu aşkın güçlüklerini anlatmasının yanı sıra alegorik olması
nedeniyle de farklı okumalara imkân veren ilgi çekici bir eserdir.

Eser, melek yüzlü, uzun boylu, adaletli, ilim sahibi bir şah olan Mihr’in kendi
güzelliğine hayran olup, Allah’tan bu güzelliğin kıymetini bilecek bir âşık istemesiyle başlar. Allah ona Mâh’ı gönderir. Ayrıca bu şâhın kadısı Bircîs (jüpiter),
silahdarı Mirrih, katibi Utarid, mutribi de Zühre’dir. Bunların yanında pek çok
gök cismi de yardımcı kişiler olarak mesnevide yer alır.
Bildirimizde Mihr ü Mâh mesnevisinde yer alan kozmik unsurların mitolojik
özelliklerini ne kadar yansıttıkları üzerinde durulacaktır.
Anahtar kelimeler: Mihr ü Mâh, Güneş, Ay, Gelibolulu Âlî, Kozmoloji

* Arş. Gör. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
efazile@hacettepe.edu.tr
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Nizami’nin İskendernamesi’nde Geçen
Efsanevi Su: Ab-ı Hayat

Funda Türkben Aydın*

Nizâmî-yi Gencevî, yaklaşık 535-540 (1135-1145) yılları arasında Büyük Selçukluların hâkim olduğu dönemde, Gence’de dünyaya gelmiş ve yaklaşık 597611 (1201-1214) yılları arasında aynı yerde vefat etmiş; Fars, Türk, Arap ve
hatta bütün dünya edebiyatına etki etmiş, ünü dünyaya yayılmış büyük şairlerden biridir.

Hamse geleneğinin kurucusu sayılan şairin son mesnevisi olan İskendernâme,
İskender ya da yaygın bir diğer adıyla İskender-i Zülkarneyn hikâyesine yer
veren bir eserdir. Eserde de önemli bir yer tutan âb-ı hayat, karanlıklar ülkesinde bulunduğuna ve içenlere ya da yıkananlara ölümsüzlük kazandırdığına
inanılan efsanevi sudur. Bir damlası bile içildiğinde insanı ölümsüzleştirdiğine
inanılır. Bu efsanevî su, bütün dünya mitolojilerinde mevcut bir kavramdır. Hayat suyu ve ölümü yenecek ilaçlar düşüncesi en eski dönemlerden beri çeşitli
uygarlıklarda görülmüş, tarihsel ve efsanevî kahramanlar oluşturulmuştur.
Genellikle Hızır ve İskender’e atfedilen bu su, âb-ı Hızır ve âb-ı İskender gibi
isimlerle de anılır. İskender’in hayat suyu arayışı, özellikle İskendernâmelerde
efsane olarak ele alınan ve bütün milletlerin edebiyatında sembol olarak görülen önemli hikâyelerden biridir.
Eserde hayat suyunun karanlıklar ülkesinde olduğundan ve İskender’in onu
bulmak için çok zahmet çektiğinden bahsedilir. Bu nedenle hayat suyu, çoğunlukla İskender ile birlikte anılır. Şair, arzularını sıraladığı bir şiirinde, karanlıklar içinde hayat suyunu zahmet çekmeden bulup ondan içmeyi arzular. Hayat
suyunu arayan İskender’i de bu bağlamda anar. Nizâmî-yi Gencevî’nin Farsça
kaleme almış olduğu İskendernâme’de geçen bu efsanevi su, şairin edebi dehasıyla yazmış olduğu örnek beyitlerle açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Nizâmî-yi Gencevî, İskender, İskendernâme, Âb-I Hayat

* Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü
fudaturkben@artuklu.edu.tr
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Hilmi Yavuz’un Narkissos’a Ağıt ve Mevlana ile
Şems Şiirlerinde Mitolojik Unsurlar

Gönül Yonar Şişman*

Mitoloji şiirin beslenme kaynaklarından birisidir. Şiirde mitoloji iki şekilde
var olur. Birincisi; doğrudan göndermeli mitik unsurlar şekinde, ikincisi şiirin
derin yapısında, imge, simge ya da metaforlar yoluyla dolaylı olarak bulunur.
Modern Türk şiiri mitleri ele alırken iki yolu da kullanır.
Modern Türk şiirinin temsilcilerinden Hilmi Yavuz da şiirlerinde açık ve kapalı
göndermelerle mitolojiye yer verir. Hilmi Yavuz şiirleri, mitolojik okumaya elverişli olmasına rağmen bu bağlamda kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Bu
çalışmanın amacı, Hilmi Yavuz’un ‘’Söylen Şiirleri’’ (1989) içinde yer alan ‘‘Narkissos’a Ağıt’’ ve ‘‘Mevlana ile Şems’’ şiirlerinde doğrudan ve dolaylı kullandığı
mitolojik unsurların tespitidir. Çalışmada şiirler arketipal eleştiri yöntemiyle
incelenmiştir. Arketipal eleştiri metne yönelik bir eleştiri yöntemidir. Bu yöntem bir yandan edebi metinde yer alan mitolojik unsurları ortaya çıkarırken,
öte yandan imge, simge ya da metaforlar yoluyla bu unsurların hangi anlamlara gelebileceğini tespit eder. Çalışma sonucunda, belirtilen şiirlerde, Batı mitolojisine ve Doğu tasavvuf anlatılarına ait mitik unsurların doğrudan ve dolaylı
olarak kullanıldığı görülmüştür. Yunan mitolojisine ait bazı mitik karakterler
ve Doğu dünyasının bazı tasavvufi karakterlerinin etrafında zamanla oluşmuş
mitik anlatılara göndermeler yapıldığı tespit edilmiştir.
Çalışma, daha önce incelenmemiş bir konu olarak Hilmi Yavuz’un şiir dünyasının mitolojik kaynaklarına inmek bakımından devam araştırmalara katkı sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: Modern Türk Şiiri, Mitoloji, Hilmi Yavuz, Narkissos’a Ağıt,
Mevlana ile Şems

* Doktora Öğrencisi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
gonul_yonar@hotmail.com
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Modern Filistin Şiirinde Mito-Poetik Direniş

Zafer Ceylan*

Filistin topraklarına 1890’larda başlayan Yahudi göçü, 1917’de Balfour Deklarasyonu’nun yayımlanmasının ve bölgenin 1920’de İngiliz manda idaresi
altına girmesinin ardından büyük bir artış gösterir. Siyonistlerle Araplar arasındaki düşmanlığın 1929 yılında kanlı çatışmalara dönüşmesi, edebiyatta da
bir tepkimeye yol açar ve Filistin direniş şiirinin ilk örnekleri bu süreçte ortaya çıkar. İsrail Devleti’nin kurulduğu 1948 yılından 1967’de yaşanan Altı Gün
Savaşları’na dek geçen sürede bütün bir Arap coğrafyasındaki şairlerin şiirlerinde Filistin’e dair bir atfı, desteği, direniş vurgusunu görmek mümkündür.
Ancak hezimetle sonlanan Altı Gün Savaşları’nın ardından bu edebi direniş,
çoğunlukla sadece Filistinli şairler özelinde kalmıştır. Modern Filistin edebiyatına yönelik Türkiye’de yapılan çalışmalarda bu direniş edebiyatı ön plana
çıksa da bunun ele alınış yöntemi açısından irdelenmesi oldukça yetersizdir.
1940’lardan itibaren Arap şiirinde sistematik olarak kullanılmaya başlanan şiirde mit yaratma ve efsane kullanma metodu (mito-poetik), Filistinli şairlerin
eserlerinde de önemli bir yer işgal eder. İçinde bulundukları siyasi ve sosyal
koşulların olumsuz anlamda zirveye ulaştığı bu süreçte Filistinli şairler, kendileri için çıkış yolunu diriliş mitlerinde bulur. Onların nazarında, 1948 trajedisi sonucunda bir ölüm ve uyku haline girmiş Araplar, bahar yağmurlarıyla
tekrar dirilen mitolojik kahramanlar gibi gün gelecek tekrar dirilecek ve eski
şaşalı günlerine kavuşacaktır. Cebrâ İbrâhîm Cebrâ, Fedvâ Tûkân ve Mahmûd
Dervîş’in şiirlerinden örnekler sunacağımız bu çalışmada, Filistin direniş edebiyatının mitolojiyle olan birlikteliği üzerinde durulacak ve bunun nedenleri
incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Modern Filistin Şiiri, Mito-Poetik, Direniş şiiri

* Dr. Öğr. Üyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arapça Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı
zaferceylan@kmu.edu.tr
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Abdülhak Hamit Tarhan’ın Şiirlerinde
Theos, Mitos, Logos

Esra Akpınar*

1800’lü yıllardan itibaren yönünü Batı’ya dönen Türk aydın ve sanatkârları
Batı’nın felsefesi, sanatı ve dünya görüşünü benimsemeye başlayarak bunları
eserlerine yansıtmışlardır. Bu dönemde atılmaya başlanan Modern Türk Edebiyatının temel taşları felsefe, psikoloji, antropoloji, sosyoloji vb. bilim dallarını
da özümseyerek değişim ve dönüşümle günümüze kadar ulaşmıştır.

Tanzimat dönemi aydınlarından olan Abdülhak Hamit Tarhan, edebiyat ve
felsefeyi birleştirmiş, evrene, dünyaya, tabiata, Tanrı’ya bakış açısını, ölüm ve
ölüm sonrası hayat inancını, şimdiye kadar var olan mistik dünya algısı karşısındaki akli sorgulamaları ve bu süreçte mitostan logosa ulaşma merhalelerini
şiirlerinde işlemiştir. Bu çalışmada Abdülhak Hamit Tarhan’ın kitaplaşmış tüm
şiirlerinde Tanrı, ölüm ve hiçlik algısı, mitostan logosa ulaşma çabaları hermenutik inceleme yöntemiyle ele alınacaktır.
Çalışmanın giriş bölümünde mitos, logos ve theos kavramları üzerine kısa bilgi
verildikten sonra felsefede ve edebiyatta söz konusu kavramların ele alınış ve
edebi eserlerde işleniş biçimlerinden, Tanzimat Dönemi olarak adlandırılan
1860’dan 1900lü yıllara kadar olan süreçte karşılaşılan fikri ve kültürel yapıdan söz edilecektir. İnceleme bölümünde Abdülhak Hamit Tarhan’ın kitaplaşmış tüm şiirlerinden elde edilen bulgulardan genel olarak söz edilecek ve ilgili
alanlarda örneklemler sunulacaktır. Sonuç bölümünde ise A.H.Tarhan şahsında o dönemin aydınlarında yaşanan fikri ve edebi anlamda kırılma noktaları,
bakış açısının değişimi ve değişme sebepleri bunun edebiyatımıza yansımasının doğurduğu sonuçlardan söz edilecektir.
Anahtar kelimeler: Theos, Mitos, Logos, Şiir, Abdülhak Hamit Tarhan

* Öğr. Gör., Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türkçe Öğretim Birimi
esraakpinar0@gmail.com
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Klasik Türk Şiirindeki “Beş Beş Doğurmak”
Söyleyiş Kalıbı Üzerine

Esra Kılıç*

Mitoloji, bir şeyin nasıl yaratıldığını; nasıl var olmaya başladığını anlatır. Hayvanlar, bitkiler ve insanın kökenine dair bilgiler sunar. Mitler her ne kadar
anlaşılmaz ifadelerle örülü gibi gözükse de sembolik şifrelerle doludur. İnsan
zihni bilmediğini tanımlamak için semboller üretir. Rakamlar da sembolik anlamlar kazanmışlar ve bu anlamları günümüze kadar taşımışlardır. Sayı sembolizminde beş rakamı mükemmel insanın sembolüdür. Beş rakamı, evlilik ve
tamamlanmanın yanı sıra Jung tarafından da benimsenmiş bir yorum olarak
doğurgan bir yaşamı ve erotik aşkı sembolize eder.

Klasik Türk şiirinde yer alan “beş beş doğurmak” söyleyiş kalıbı divanlarda tarandığı zaman, beyitlerde bu ibarenin doğurganlıkla ilgili kelimelerle birlikte
kullanıldığı gözlemlenmiştir. Çoğunlukla “dürr-i yektâ”, “mâder-i dünya/mâder-i gerdûn”, “püser”, “melek” vb. kelimelerle birlikte yer alır.
İnsan beş köşeli bir yıldız olan bir pentagramla sembolize edilmiştir ve gücünü
topraktan aldığına inanılmıştır. Beş rakamının Ana Tanrıçalar (İştar, Venüs vb)
ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Beş köşeli yıldız, gökyüzü ile yeryüzünün
birleşme noktasının sembolüdür. Yunan mitolojisinde Pontos (deniz) ve Gaia’dan (toprak/Ana Tanrıça) Nereus, Thaumas, Phorkys, Keto ve Euryebie doğar. Klasik Türk şiirinde yer alan “mâder-i dünya/mâder-i gerdûn” Ana Tanrıça’yı, “dürr-i yektâ”, “püser”, “melek” Ana Tanrıça tarafından döllenen yavruyu
temsil eder. “Beş beş doğurmak” söyleyiş kalıbındaki beş rakamının sembolik
ifadesine dair veriler toplandığında, bu ibarenin doğurganlıkla ilgili kelimelerle neden birlikte yer aldığı daha iyi anlaşılmaktadır.
Bu yüzden bu çalışmada Klasik Türk şiirindeki beyitlerden hareketle “beş beş
doğurmak” söyleyiş kalıbının kökenine dair bazı tespitler sunulacaktır.

Anahtar kelimeler: Mitoloji, Sayı sembolizmi, Beş beş doğurmak, Klasik Türk
şiiri

* Doktora Öğrencisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
esra_k1905@hotmail.com
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Bursalı İbrahim Râzî Divanı’ndaki
Mitolojik ve Efsanevî Unsurlar

Mehmet Elaldı*

Mitolojik ve efsanevi unsurlar, başlangıcından itibaren Divan edebiyatını muhteva açısından besleyen önemli kaynaklar olmuşlardır. Doğu mitolojisinden,
özellikle de Fars mitolojisinden istifade eden Divan şairleri, buradan aldıkları
mitolojik ve efsanevî unsurları kendi anlam dünyalarında harmanlayıp telmih,
teşbih ve kıyaslarla çağrışım gücü yüksek ve zengin manalı mısralar ortaya
koymuşlardır. 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başında yaşayan ve kaynaklarda kendisine dair herhangi bir bilgiye rastlanmayan Bursalı İbrahim Râzî’nin
tarafımızdan çalışılan Divan’ı da mitolojik ve efsanevî unsurlar açısından oldukça zengindir. Râzî Divanı’nda görülen mitolojik ve efsanevi unsurların şiirdeki anlamsal estetiğe çeşitli sanatlarla ustaca dahil edilmesi ve söz konusu unsurların şiire kazandırdığı anlamsal açılım, bize klasik Türk şiirinin son
yüzyılında vardığı kültürel zenginliği göstermesi açısından da önemli bilgiler
sunmaktadır. Bursalı İbrahim Râzî Divanı’nın mitolojik, efsanevî ve tarihî kişilikler bağlamında incelenmesi, şairin bu unsurları hangi özellikleriyle ve hangi
yöntemlerle şiirine dahil ettiğinin bilinmesi bize şairin bu husustaki becerisini
klasik Türk şiiri içerisinde değerlendirme imkanı tanıyacaktır.
Anahtar kelimeler: Divan edebiyatı, Bursalı İbrahim Râzî Divanı, Mitolojik ve
efsanevî unsurlar, Doğu mitolojisi

* Dr. Öğr. Üyesi, Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
elaldimehmet@hotmail.com
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Antigone’nin Dayanılmaz İhtişamı

Melike Molacı*

George Steiner Antigone’nin kültür tarihi boyunca şairler, filozoflar ve uzmanlar tarafından ne şekilde ele alındığına ilişkin kanonik kitabında, çeşitli tarih
aralıklarını vurgular. 1790 ile 1905 yılları arasında Yunan dünyasına olan ilginin özellikle Sofokles’in Antigone’sine ve Antigone figürüne yoğunlaştığını
belirten Steiner, bu ilginin nedenlerine ilişkin detaylı bir soruşturmayla işe
başlar. Fransız Devrimi’nden Oidipus kompleksinin Freud tarafından kuramsallaştırılmasına kadar geçen sürenin ifadesi olan bu aralıkta, Antigone’ye dair
pek çok farklı okuma ortaya çıkar. Romantisizmin ve trajik felsefi sistemlerin
ölüm, varoluş ve insanlık ilgileri doğrultusunda konumlandırdıkları Antigone,
insan doğasının/bedeninin gizil gücünü barındıran bir figür olarak hep el altında bulunur. 1905 yılında Freud Oidipus kompleksi aracılığıyla radikal arzuyu yataydan dikeye aktardığında ise Antigone gözden yiter ve yerini babası
ve ağabeyi olan Oidipus’a bırakır. Tam da bu noktada “psikanaliz çıkış noktası
olarak Oidipus yerine Antigone’yi alsaydı ne olurdu?” sorusunu soran Steiner,
Antigone’den hareket eden bir psikanalizi düşünmeyi olanaklı kılar.

Bu çalışma bu provakatif soruyu Freud’un en sadık haleflerinden olan Lacan’ın
Antigone üzerine olan müstakil okumasından hareketle tartışmayı ve Antigone’nin arzusundan yola çıkacak bir psikanalizin ne gibi olanaklara kapı araladığını tartışmayı amaçlamaktadır. Nitekim Lacan için Antigone bir yandan otonom bir özne olarak simgesele başkaldırmayı öte yandan arzusunun saflığında
jouissance’ı dizginlemeyi salık verir ve psikanaliz etiğinin kategorik imperatifinin yani “arzunu terk etme” düsturunun anlaşılmasını sağlar. Bu haliyle “Antigone’nin arzusu” ya da “dayanılmaz ihtişamı” etik ve politik olanaklara dair
önemli sonuçlar çıkarmayı sağlar. Kuşkusuz hareket noktası olarak Antigone’yi
alacak olan bir psikanaliz ölüm, varoluş ve insanlık ilgilerini de kapsayan, fakat
daha ziyade kadınlığın ve arzunun ön planda olduğu bir okuma tarzına işaret
eder. Feminist ve psikanalitik ilgiler doğrultusunda Antigone artık etik ve siyaset içinde kadın cinselliğinin ve dişil arzunun göstereni olarak anlaşılır.
Anahtar kelimeler: Antigone, Lacan, Psikanaliz, Arzu, Arzu etiği

* Arş. Gör. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBBF, Felsefe Bölümü
melikemolaci@gmail.com
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Deliliğin Trajedisi: Medeia vs. Herakles

Melike Molacı*

Trajik karakterleri yıkıma götüren bir durum olarak pek çok tragedyanın merkezi teması olan delilik, kendinde trajik bir haldir. Herakles, Orestes, Medeia, Oidipus, Eteokles, Aias ve pek çok kahraman çeşitli delilik halleriyle kimi
zaman kendilerini kimi zaman da en yakınlarını katletmişlerdir. Trajik yıkımı meydana getiren bütün bu delilik hallerinde kahraman, suçunun bedelini
akıldışı eylemleriyle öder. Bu haliyle delilik, suçtan doğan zararın tazmini için
tanrılar tarafından kullanılan bir tür cezalandırma aracı olarak düşünülür ve
kahramanı yıkıma sürükleyecek olan son eylemin yani asli kabahatin (hamartia) başlatıcısı olarak sahneye çıkar. O halde trajik delilik teması ne insani kusurlardan ne de tanrıların işlerinden ayrı düşünülebilir.
Delilik, ölüm, suç, ceza, insanlık ve tanrısallık arasındaki çetrefilli bağlantılara
dair trajik çözüm çeşitlemeleri gözden geçirildiğinde, mezkur kavramlar arasındaki ilişkiyi aydınlatabilecek ayrıcalıklı iki karaktere odaklanmak, stratejik
bir hareket noktasına işaret eder. Bu bakımdan tragedya külliyatının delilik
kutupları yani Medeia ve Herakles, bütün benzerlikleri ve farklılıklarıyla bu
çalışmanın konusunu oluşturmaktadırlar. Tanrısal bir soydan gelen Medeia ve
tanrının oğlu Herakles’in müşterek eylemlerinin (çocuk katli) asli nedeni, tanrılara saygısızlıktır. Bununla birlikte “akıllı” Medeia ile “mecnun” Herakles delilik dereceleri bakımından iki kutba karşılık gelirler. Medeia içsel hesaplaşmaları, ikna (peitho) yöntemleri ve amaçlı cinayet planlarıyla bütün insani dostluk
(philia) yeminlerini “kurnazca” bozup tanrısallaşırken; Hera’nın kumpası sonucu kendinden geçen “masum” Herakles, Zeus yerine bir insanı babası beller
ve erdemi tanrısallığa yeğler. Bu haliyle bu çalışmada Medeia ve Herakles’in
eylemleri ve söylemlerinde açığa çıkan tanrı-insan, gelenek-yasa, kadın-erkek,
güç-erdem vb. çatışmalara getirilen trajik çözümlerin yanı sıra adalet, dostluk,
ölüm vb. problemlere verilen yanıtlar tartışılmaktadır. Bu izlekler aracılığıyla
amaçlanan, yalnızca delilerin değil aynı zamanda deliliğin trajedisini ortaya
koymaktır ve bu trajedi aracılığıyla bir toplumda cari ve acil sorunlara getirilmiş çözüm önerilerinin ne anlama gelebileceğine dair sonuçlar çıkarmaktır.
Anahtar kelimeler: Medeia, Herakles, Delilik, İnsanlık, Tanrısallık

* Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBBF, Felsefe Bölümü
melikemolaci@gmail.com
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Mitos – Logos Ayrımında
Heidegger’le İnsanlığa Bakmak

Melodi Çakın*

Heidegger endüstri toplumuna dair eleştirisinde, insanlığın varlığa yaklaşım
tarzının “mitos” ile “logos” ayrımına dayanmasından, bu yol ayrımının ulaştırdığı çıkmaz sokaktan ve bunun sebep olduğu varoluşsal problemlerden söz
eder. Böylesi bir varlık anlayışında insan otantikliğini ve köklerini yitirmiş,
yersiz yurtsuzlaşmıştır. Buna karşılık Heidegger, yeni bir yol arayışına geçer
ve düşünme biçiminde keşfedilebilecek yeni bir patikanın olanağını sorgular.
Bu uğurda atılacak ilk adım, çıkmaza götüren sapmanın hangi noktada gerçekleştiğine tanıklık etmek amacıyla kat edilen yolu fenomenolojik ontoloji yöntemiyle gerisin geri yürümek olmalıdır. Sanatın sunabileceği başkalık deneyimi
de bu konuda bize yeni bir bakış kazandırabilir.
“Mitos” ile “logos”un birlikteliğinde gerçekleştirilecek bir “köklü düşünme”,
kendi suretinden ibaret bir dünyaya kendini kapatan insanın bu kapanışa bir
son verip varlık, yaşam ve dünyayla farklı bağlar kurmasını sağlayabilir. Anlam
ve değerlerin hızla tüketildiği günümüz toplumunda mitos eşliğinde felsefi düşünüm çabası, mitosun kökeninde yer alan sanatsal bakış açısı sayesinde bizi
Başka ile tanıştırarak bize yeni ufuklar açabilir.
Anahtar kelimeler: Mitos, Logos, Sanat, Varlık, Düşünme

* Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü
melodicakin@gmail.com
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Geleneksel İslam Din Anlayışında Mitlerin Rolü
(Hazaralar Örneği)

Abdullah Mohammadi*

İnsanoğlu her zaman kutsal bir varlık inancına ihtiyaç duymuştur. Söz konusu
olan bu yüce varlık anlayışı bulundukları kültürlere, çağlara ve şartlara göre
dini bir form içinde değişerek günümüze kadar varlığını sürdürebilmiştir. Bu
bağlamda mitoslar her çağda etkisini sürdürerek bireylere dini bir zihniyet
vermeye çalışmıştır.

Mitolojiler, inançların yorumlanmasında önemli katkıları olmuştur. Zira inananların bazı dini yorumlamalarını kendi hayatlarında somutlaştırma ihtiyacı
duymuştur. Dolayısıyla inançların soyut kısımlarını mitoslarla anlaşılır hale
getirmenin bir sonucu olarak mitolojiler ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda mitolojiler, dinlerde insan figürü olarak açıklanmaya ve algılanmaya daha elveriş
olmuştur. Bu durum Yahudi ve Hıristiyan dinlerinin kutsal kitaplarında bariz
bir şekilde görmek mümkündür. Ancak İslam dininin kutsal kitabında böyle bir
mitolojinin olmamasına rağmen halk inançlarında pek çok mitoloji figürlerine
rastlanılmaktadır.
Bu çalışmada temel amaç, geleneksel İslam anlayışında veya başka bir deyişle
halk inançlarında mitolojinin nasıl geliştiği, ne ölçüde önemli olduğu ve bireylerin hayatlarını ne yönde etkilediği konuları din sosyolojisi disiplini çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Afganistan, İslam, Mitoloji, Halk İnançları ve Hazaralar

* Doç. Dr., Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü
abdullahmoh2000@gmail.com
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Mitolojide Kadın, Toprak ve Kötücül Kadın İmgesi

Cemile Akyıldız Ercan*

Yunan mitolojisi, diğer mitolojilerin aksine evrensel bir ün kazanmıştır. Başlangıçta Kaos vardı diye başlayan Yunan mitolojisinde titanlarla tanrıların
yaratılmaları anlatılır. Kaos denilen bu boşluktan ilk üç ölümsüz varlık ortaya
çıkar. Bunlar Toprak Ana denilen Gaia, yeraltının en karanlık ve derin bölgesini
yaratan Tartaros ile pek çok tanrının yaratılmasına esin kaynağı olan Eros’dur.
Ve Gaia, Hermaphrodit (eril/dişil cins) gibi kendisinden Uranos’u (Gökyüzü
Baba), sonrasında Ourea (Dağlar) ve Pontos’ u (Deniz) doğurur.
Kadının doğurganlığı ilk çağlardan bu yana hep toprağın doğurganlığına ve bereketine benzetilmiştir ve bundan dolayı da kadın toprak gibi üretken olarak
kabul görmüştür. Tüm yaşamın/doğurganlığın ve bütün yaratıkların hayvanların bitkilerin ilk anası olarak bilinen topraktır.

Örneğin Yunan mitolojisinde bereket tanrıçası Demeter ve kızı Kore (yeraltındaki ismi Persephone) ilişkisi, Şarap tanrısı Dionysos’un ölüp tekrar canlanması gibi evrende dönemsel özelliklerine göre düzenli olarak canlılığını yitirip
ölüp tekrar yeniden doğmaktadır. Çalışmamızda Gaia, Demeter, Persephone
gibi örneklerle kadın, toprak bağlantısına yer vereceğiz. Hem yeniden doğumu
hem de ölümü içinde barındıran toprak aynı zamanda masallarda da hem karanlığı hem de toprak ana gibi kucaklamasıyla kendini gösterir. Bu bağlamda
biz toprak, kadın ilişkisini mitolojiden yola çıkarak ortaya koymaya çalışacağız.
Anahtar kelimeler: Kadın, Toprak, Ölüm, Doğum, Gaia, Demeter, Persephone

* Doç. Dr., Cemile Akyıldız Ercan, Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı, ERZURUM
yildizercan@atauni.edu.tr
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Mitolojik Anlatım Geleneğinde İnsanoğlundan
Saklanan Besinler

Ali Güveloğlu*

Bu bildiride mitolojik anlatım sisteminde başlayıp kitabi dinlerde devam eden
insanoğlundan saklanan besinler teması incelenecektir. Yunan Mitolojisindeki nectar ve ambrossia ile kitabi dinlerdeki anlatımda cennette bulunduğuna
inanılan ve cennetten kovulmaya neden olan meyve bu konuda akla gelen ilk
örneklerdir. İnsanların kutsal günlerde geçici süreliğine uzak durduğu besinler
ile Yahudilerin ve Müslümanların inançları gereği yemeyi reddettiği besinler
de bu kapsamda ele alınabilir. Ne var ki; bu tür uzak durmalar, kaçınmalar ve
yasaklamalar insanların yalnızca manevi dünyalarını değil, fiziki dünyalarını
da etkilemişti. Yunan mitolojisinde tanrılar ambrossiayı kendilerine saklarken
insanlara tahıl tarımını öğretmesi için tanrıça Demeter’i, nectar yerine içecek
olarak şarabı ve bağcılığı öğretmesi için de tanrı Dionysios’u görevlendirmişlerdi. Yahudilik ve Müslümanlıkta nelerin temiz sayıldığı ve bunların ne zaman
ne şekilde tüketileceği tamamen kutsal metinlere göre düzenlenmekte idi.
Demeter’in kızı Persephone örneğinde anlatıldığı gibi ölüler diyarında bir şey
yiyip içmenin sonucu sonsuza dek orada kalmak demekti. Herakles’e nectar
ve ambrossia sunulması bu türden saklanmış yiyeceklerin tam anlamıyla yasaklanmadığını, yalnızca olağanüstü durumlarda insanlarla paylaşılabileceğini
gösterir. Sonuç olarak bu tür kaçınmalar ve yasaklamalar insanoğlunun besin
alışkanlıklarının şekillenmesinde doğrudan etkili olmuştu. Tarım kültürüne
alınacak ve kaçınılacak besinler mitolojik anlatılara göre belirlenmiş oldu.
Anahtar kelimeler: Tahıl, Mitoloji, Besin, Ambrossia, Nectar

* Doç. Dr., Ali Güveloğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Eskiçağ Tarihi) Öğretim Üyesi, RİZE
guveloglu@hotmail.com
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Anadolu Kökenli Bir Hitit Efsanesi: “İlluyanka”

Betül Tercan*

Eski Anadolu’da eskiçağlardan bu yana birçok toplum yaşamıştır. Günümüze
bu toplumlardan çok sayıda kültürel miras ulaşmıştır. M.Ö. II. binyılda Orta
Anadolu’da başkenti Hattuša (Boğazköy) olan Hitit Devleti kurulmuştur. Hitit
Devleti’ni daha yakından tanımamızı ve bilgi sahibi olmamızı sağlayan en büyük şans hiç kuşkusuz, çok zengin bir çiviyazılı tablet arşivine sahip olmasıdır.
Sözünü ettiğimiz bu arşiv, çok çeşitli konular içermektedir. Mitolojik metinler
de arşiv içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bunlardan biri de “İlluyanka Mitosu ya da Söylencesi” olarak bilinen metindir. Hititler, bu mitosu kendilerinden önce Anadolu’da yaşamış olan Hattilerden almışlardır. Bu mitosun, iki
versiyonu vardır. Birinci versiyonda, yeraltından çıkan bir yılan (ejder) vardır.
Güçten düşürülmüş Fırtına Tanrısı bir şölene çağrılır. Tanrıça İnara ve yılanı
hileyle güçsüzleştiren bir ölümlü olan Ḫupašiya mitosun kahramanlarıdır.
Mitosun ikinci versiyonunda ise karakterler ad almazlar, fakat “fakir adamın
kızı” ve “Fırtına Tanrı’sının oğlu” olarak tanımlanmışlardır. Bu mitos, ayrıca
Hititlerin ilkbaharda kutlamış oldukları purulli(ya) Bayramı ile de yakından
ilgilidir. Mitosta purulli(ya) Bayramı’nın “ülkenin gelişmesi, refaha ermesi ve
korunmuş olması” için kutlandığı açık bir şekilde belirtilmektedir. Ayrıca mitosun başkahramanı İlluyanka’nın kış, diğer kahramanı Fırtına Tanrı’sının ise
bahar mevsiminin temsili olarak düşünülmekte, dolayısıyla İlluyanka ile Fırtına Tanrı’sının mücadelesi kış mevsiminin bitişi ve ilkbaharın gelişi olarak
yorumlanmaktadır. Bildiride tüm bu konular ayrıntılı olarak değerlendirilerek
ele alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Hitit, İlluyanka, Hupašiya, İlkbahar, Purulli(ya)

* Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Anabilim
Dalı, Hititoloji Bilim Dalı
betultercan_06@hotmail.com
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Kayıp Tanrı Mitosları:
Kraliçe Aşmunikal’in Kaybolan Fırtına Tanrısı

Nazan Özdemir*

Hititlerin çiviyazılı metinleri arasında yer alan Kayıp Tanrı mitleri Anadolu’nun yerli halkı olarak kabul edilen (Proto) Hattilere aittir. Kraliçe Aşmunikal’in Kaybolan Fırtına Tanrısı dışında yine tanrının kaybolmasını ele alan
ancak farklı tanrı ve kahramanları içeren birçok mitolojik anlatının çiviyazılı
belgeleri bulunmaktadır. Belirli bir tanrının kaybolmasını işleyen bu anlatılar,
genellikle toplumda yaşanan kıtlık, doğal afetler veya salgın hastalıklarla ilişkilendirilmektedir. Tanrının bazı olaylara kızıp ortadan kaybolması ülkede çeşitli
doğaüstü anormalliklerin yaşanmasına yol açmakta, kızgınlığı geçip geri geldiğinde yaşam normal haline dönmektedir. Kendilerini “bin tanrılı” bir toplum
olarak adlandıran Hititlerin, tarıma dayalı ekonomilerinde yaşanan bir aksaklığın sebebini tanrıların onlara kızmış olmasında aramak gerekir.

Burada verilecek Kayıp Tanrı mitleri de Antikçağ insanının günlük yaşamına
etki etmiş birtakım olayların yansımasıdır. Orta Hitit dönemi kraliçelerinden
Aşmunikal’in şahsi Fırtına Tanrısı’nın kaybolmasının sonucunda yaşanan
olumsuzlukların ise daha çok kraliçeye atfedilen ve Hitit toplumunun adetlerine uymayan bazı kusurlar sebebiyle gerçekleştiği düşünülmektedir. Ayrıca bu
dönemde Hitit devletine karşı yapılan yağmacı saldırılar doğrudan toplumun
ekonomisini etkilediği için, Hitit panteonunun baş tanrısı olan Fırtına Tanrısı’nın ülkeyi terk edip toprakları bereketsiz bırakması şeklinde algılanmış ve
bu mitolojinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Bu çalışmada öncelikle Aşmunikal’in Kaybolan Fırtına Tanrısı metni temel alınıp, benzer mitolojik anlatılara yer verilerek Kayıp Tanrı mitlerinin bereketle
ilişkisi bağlamında Hitit toplumunda ne anlam ifade ettiği sorusu cevaplanmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra diğer kültürlerdeki benzer mitoslardan örnekler verilip bunlar ile Hitit mitolojisi arasında analoji yapılması amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Hititler, Kayıp Tanrılar, Mitoloji, Kraliçe Aşmunikal, Fırtına Tanrısı

* Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve
Kültürleri Bölümü Hititoloji Anabilim Dalı Doktora Proramı
nznzdmr@gmail.com
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Hititlerde Mitoloji ve Ritüel

Z. Nihan Kırçıl*

Mitos, tanrıların yaşamlarını, kahramanların serüvenlerini anlatan ve bir toplumun inançlarını, duygularını yansıtan hayal ürünü anlatılardır. Hitit mitosları, Hitit dini ve Hitit panteonunu oluşturan tanrı ve tanrıçalar hakkında bilgi
veren önemli kaynakların başında gelmektedir. Anadolu kökenli mitosların
özelliği, mitlerin ritüel usullerine ve dini törendeki sıraya bağlı olarak ortaya
çıkmasıdır. Bunun yanı sıra bu mitlerin kült ve ritüelle de yakından bağlantılı
olduğu açıkça görülmektedir. Mitlerdeki bu ritüellerin görevi, bozulan günlük
yaşamın istikrarını yeniden sağlamaktır. İnanç sistemi içinde yer alan bu ritüellerin din olgusundan ayrı düşünülemeyeceği de göz önüne alınmalıdır.
Bu çalışmada, Hititlerde mitoloji ile ritüel arasındaki ilişkiyi Anadolu mitoslarından örnekler ile açıklamak ve Hitit inanç sisteminde mit-ritüel kavramının
yakın ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Hitit, Mitoloji, Ritüel, Din, Panteon

* Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri
Bölümü, Hititoloji Anabilim Dalı
nhn066@gmail.com
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Türk Kültürüyle Şekillenen Macar Efsaneleri

Mesude Şenol*

Macarların kadim tarihi bilinmezlerle doludur. Bu nedenle çeşitli tarihi kaynaklarda isimleri geçene kadar olan dönem varsayımlar üzerine kuruludur. Günümüz resmi Macar tarih anlayışına göre Macarlar binlerce yıl önce Fin-Ugor
atalarından ayrılmışlar, içlerinde Macarların da olduğu Ugor kolu ana kütleden
yaklaşık 2500-3000 yıl önce koparak Ural Dağları civarına yerleşmişlerdir.
Macarlar, ilk kadim yurtlarından bugünkü yurtlarının bulunduğu Karpat Havzası’na gelinceye kadar, hatta geldikten sonra da başta Onogur, Sabir, Hazar,
Peçenek, Kuman, gibi pek çok Türk kavmiyle daima yakın ilişki halinde olmuşlardır. Öyle ki, bu yakınlık Macarların başta dil olmak üzere, tüm yaşam tarzını
etkilemiştir. Bu nedenle başta Bizans kaynakları olmak üzere pek çok tarihi
kaynakta Türk olarak anılmışlardır.

Macarlar, IX. yüzyılda bugünkü Macaristan sahasına gelip de burada yurt tuttuktan sonra bu yaşam tarzlarını sürdürmüşler ancak Hristiyan kavimlerin
egemenliği altındaki Avrupa’da ayakta kalabilmek amacıyla siyasi bir manevrayla Hristiyanlığı seçmek zorunda kalmışlardır.
Macarlar, X. yüzyıldaki ilk kroniklerinden XV. yüzyıldaki son kroniklerine kadar kendilerinin Hunlardan ve Attila’dan geldiklerini kabul etmişlerdir. Bu
kroniklerde bilinmezlerle dolu kadim tarihlerini Türk kökenli efsanelerle süslemişler, bu efsaneler onların gurur kaynağı olan kadim tarihlerine adeta birer
kopmaz bağ olmuştur. Bu bildiride Türk kültüründe önemli kültürel motiflerin,
Türk-Macar etkileşimi sonucu Macar tarihi açısından nasıl ele alındığı ve bunların neler olduğu, Türk tarihi ile karşılaştırılarak son Macar kroniği Chronica
Hungarorum’un izinde ortaya konulacaktır. Türk kültüründe yer alan geyiğin
Macarlara sihirli geyik efsanesiyle nasıl öncülük ettiği, Macarların krallık hanedanına soy verecek olan Árpád hanedanının nasıl turul (toğrul) kuşundan
geldiği, Lehel’in Borusu efsanesiyle Macarların Türklüğe özgü inançlarını nasıl
devam ettirdiği anlatılacaktır.
Anahtar kelimeler: Türk, Macar, Efsane, Chronica Hungarorum, Gelenek

* Hungarolog, Genel Türk Tarihi Bölümü, Yüksek Lisans
senolmesude@gmail.com
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Trakya ve Traklarla İlgili Mitosları Değerlendirme

Sema Sandalcı*

Bu çalışmada, eskiçağ tarihi metinleri geçen Trakya ve Traklarla ilgili özellikleri kısaca tanıtılarak, mitolojik anlatılar aracılığıyla bölge ve halklarıyla ilgili
öykülerin sınıflandırılması takdim edilecektir. Ayrıca zaman içinde mitolojik
imgeye dönüşen Trak tiplemeleri olan Pan, Amazon kadın, Kheiron ve Satyros’un bölgeye özgü nitelikleri üzerinde durulacaktır. Böylece çalışmamızdaki
verilerle, çoğu mitosun uydurulmuş öyküler olmadığı hususuna dikkat çekilecektir. Ozan geleneğinin ürünleri olan mitoslar, yazının olmadığı dönemlerde
inançların, önemli ata işlerinin, kahramanlıklarının ve sosyal yaşam izlerinin
kuşaktan kuşağa aktarılmaya yarayan anlatılardır. Akıl, mantık, din ve hayal
gücüyle şekillenen bu kurgusal anlatılar, hem inanç hem de tarih vazifesini görmekteydi
Anahtar kelimeler: Mitoloji, Traklar, Sınıflandırma, Yerel imgeler

* Doç. Dr., Trakya Üniversitesi, Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
sandalcis@yahoo.com
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Uygur Sihir Masallarındaki Olağanüstü
Düşmanların Mitik Kökeni

Fatoş Yalçınkaya*

Tarihi dönemlerden günümüze dek Çin’in Türkistan topraklarını yurt edinen
Uygurlar, geleneklerini yaşatma ve bunları genç kuşaklara aktarma alanında
oldukça başarılıdırlar. Bu gelenekler gündelik hayatın her aşamasında rahatlıkla görülebilmektedir. Günümüzde geleneğin aktarımında yazılı kaynaklar da
kullanılmaktadır.
Geçmişte özellikle sözlü anlatı türleri yaşlı aile bireyleri tarafından gençlere
aktarılırken artık bu aktarımda yazılı kaynakların da kullanıldığı görülmektedir. Özellikle Uygur masallarının derlenmesi ve yazıya geçirilmesi alanında
önemli çalışmalar yapılmıştır.

Uygur masaları toplumun en eski kültür katmanlarının yanı sıra çağdaş dünyayı da içine almaktadır. Bu masallarda bazen tek tanrılı İslam inancı bazen de
geçmiş inanç sisteminin kalıntıları rahatlıkla görülebilmektedir.
Uygur masallarında yer alan ejderha, Yalmavuz ve dev tipleri geçmişin inanç
unsurlarını yansıtmaktadır. Bildirimizde genel olarak Uygur sihir masallarının
tip yapısı ve bu masallarda yer alan mitik karakterlerin işlevleri ve tanımları
üzerinde durulmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Uygur, Masal, Mit, Olağanüstü, Düşman

* Dr., Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı
fatos-yalcinkaya@hotmail.com
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Türk Yaratılış Mitlerinde “Su”

Mehmet Emin Bars*

Mit, ilk insanların kendilerini ve dünyayı anlamlandırmak için sordukları sorulara verdikleri cevaplardır. Bu cevaplar insan davranışları için birer model
oluşturmaktadır. Mitler ortaya çıktıkları bağlamlarda kutsal ve gerçek olarak
kabul edilen öykülerdir. Mit, kozmos veya onun bir parçasının (bir bitki, bir
davranış, bir nesne) yaşama geçiş hikâyesidir. Bu niteliğiyle her mit, bir yaratılış öyküsüdür. Bu yaratılış öyküsü eşsiz bir niteliğe sahip başlangıçta meydana
gelmiştir. Başlangıçtaki olaylar, insana ait anlamlı davranış örneklerini oluşturur. Mitleri bilmekle insan, nesnelerin kökenini öğrenir ve böylece onlara egemen olur. Mitler konuları bakımından çeşitlere ayrılmaktadır. Bunlar arasında
evrenin yaratılışını anlatan mitler (kozmogoni) önemli yer tutmaktadır.

Bu çalışma suyun Türk yaratılış mitlerindeki anlamı ve sonraki dönemlerde
Türk halk inançlarındaki görünümlerini incelemektedir. İncelemede Radloff
ile Verbitskiy tarafından derlenen Altay yaratılış metinleri temel alınmıştır. Altay yaratılış mitleri Türk düşünce sistemiyle ilgili önemli veriler içermektedir.
Türk mitolojisinde dünyanın yaratılışı doğrudan suyla ilişkilidir. Türk mitolojik dünya modelinde su, ebedi bir başlangıcı bildirmektedir. Bu başlangıç bir
kaosu sembolize etmektedir. Sudan çıkan toprakla evren yaratılmış ve kaos
kozmosa dönüşmüştür. Sonraki dönemlerde su, Türk kültüründe farklı nitelikleriyle bir “kült” haline gelmiştir.

Yaratılışta kaos olan su, yaratıcı ve başlangıçtır. Bu düşünce hayat suyunda diriliği, ebedi yaşamı ve ölümsüzlüğü anlatır. Dede Korkut ölümsüz bir yer ararken
suların üstünü seçer. Köroğlu, üç su köpüğünü içerek şairlik gücü kazanır. Su,
hayat verici bir başlangıç olarak ana rahminin sembolüdür. Çocuksuz kadınlar
sudan evlat dilemiş, mağaraların tavanlarından damlayan sudan içmiş, duvarlardan akan suya karınlarını sürmüştür. Su, çeşitli hastalıkların tedavisinde
kullanılmıştır. Su, hayat veren güçtür. Dünya onunla yenilenmekte, canlanmaktadır. Birçok inanışa göre sularda yaşayan varlıklar yaşlanmaz, hastalanmaz,
ölmez. Ama su, aynı zamanda ölümü de getirmektedir. Dünyanın sonu birçok
mitte sellerle olmaktadır. Su, bir sınırdır. Bu dünya ile öbür dünyayı ayırır. Her
varlığın bir iyesi olduğu gibi suyun da bir iyesi vardır.
Anahtar kelimeler: Türk, Yaratılış, Mit, Su, Kaos

* Dr. Öğr. Üyesi, Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
mebars@bingol.edu.tr
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