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Mircea Eliade’nin Mitlerin Özellik-
leri adl› monografisini, kuram›, yöntemi
ve kaynaklar› bak›m›ndan incelemeyi
amaçlayan bu çal›flmada, önemli bir din
tarihçisi ve filozof olan Eliade’nin bu
özellikleri göz önünde bulunduruldu¤un-
da, söz konuflu monografiye Antropolo-
jik/Gösterimci kuram aç›s›ndan yaklafl-
mak ve yap›t›n yöneldi¤i konular› arka-
ikçi bir bak›fl aç›s›yla incelemek gerek-
mektedir. Yap›ta yaklafl›lan kuram gere-
¤i, Eliade’nin özgeçmifli de önem kazan-
maktad›r. Rumen bir akademisyen olan
Eliade, hayat›n› evrensel dini motiflerin,
mitlerin ve arkaik toplum ve inançlar-
dan günümüze uzanan yolun arflt›r›lma-
s›na adam›flt›r.

“Mit” (myth) kavram›n›n tan›mlan-

mas› en zor kavramlardan biri oluflu, ko-
nuya belli bir yaklafl›m› zorunlu k›lmak-
tad›r. Bu ba¤lamda Eliade’nin monogra-
fisini, akademik çal›flma çerçevesi için-
de, klasikleri, karfl›laflt›rmal› mitolojiyi,
dini araflt›rmalar›, edebi elefltiriyi ve
hatta fenomenolojiyi de kapsayacak bi-
çimde yapm›fl oldu¤u söylenebilir. Te-
melde “mit” kavram›na getirdi¤i aç›kla-
malar, Eliade’nin “mit” kavram›n› tek
bir tan›ma indirgedi¤i anlam›na gelme-
mektedir. Eliade’nin söz konusu kavra-
ma yaklafl›m›n› flöyle özetlemek müm-
kün: “Mit kutsal bir öyküyü anlat›r; en
eski zamanda, ‘bafllang›çtaki’ masallara
özgü zamanda olup bitmifl bir olay› anla-
t›r[...]Demek ki mit, herzaman bir ‘yara-
t›l›fl›n’ öyküsüdür” (16). Bu tan›mlamaya
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ra¤men Eliade, mitlere farkl› biçimlerde
yaklafl›labilece¤ini vurgular ve “...tüm
arkaik ve geleneksel toplumlardaki mit-
lerin bütün tür ve ifllevlerini içerebilecek
bir tek tan›m bulmak olanakl› m›d›r?”
sorusunu yöneltir (16). Bu sorudan da
görülebilece¤i gibi Eliade, bu soruna çok
boyutlu ve elefltirel yaklaflmaktad›r ki
bu da yap›t›n içeriksel de¤erini artt›r-
maktad›r. Kendisi de Antropolojik ku-
ramdan faydalanan Eliade’nin yap›t›
pek çok meslektafllar›n›nkinden farkl›
olarak, sadece araflt›rma temelli de¤il-
dir. Eliade, özellikle kiflisel deneyim, ye-
rinde inceleme, zaman, mekan ve anla-
t›m ortam› (context) ba¤›nt›l› tespitlerde
bulunur. Ancak Eliade, bunlar›n yan› s›-
ra, otantik bir biçimde, “mit” kavram›n›
kendi önsezileri ile iliflkilendirmifltir. Bu
durum elefltirilebilecek bir nokta gibi gö-
rünmekteyse de “kesin do¤ru” anlay›fl›-
n›n mitler ba¤lam›ndaki belirleyicili¤i
de göz ard› edilmemelidir. Yani, bir mitin
(yada dini inan›fl›n), bir birey veya toplu-
luk üzerindeki belirleyicili¤ini tam anla-
m›yla bilmek mümkün olmad›¤› gibi, ar-
kaik kökenine inildi¤i taktirde de “do¤-
ru” veya “yalan(c›)” olduklar› konusunda
kesin bir yorum yapmak da olanakl› de-
¤ildir. Ancak gözleme dayal› genelleme-
ler yap›larak spekülasyonlar üretilebilir.
Dolay›s›yla bir “yarat›l›fl›n” öyküsü ola-
rak tan›mlanan mit herfleyin ötesinde,
öncelikle “öykü”nün gücü ve büyüsü ba¤-
lam›nda, Eliade’nin öykünün “gerçekli-
¤i” kavram› ile örtüflmektedir. Bu do¤-
rultuda da Eliade’nin yöntemi yanl›fl gö-
rünmemektedir. Eliade, ayr›ca mitin eti-
olojik yüzünün göz ard› edilmemesi ko-
nusunda ›srarla durmaktad›r. Eliade’ye
göre, fleylerin nas›l varolduklar›n› aç›k-
lamak, bir anlamda-dolayl› da olsa-onla-

r› aç›klamak anlam›na gelmektedir. Ne
var ki bu noktada önemli bir soru iflare-
ti oluflmaktad›r; mitlerin temelindeki
“önemli bir mesaj” m›d›r yoksa yaln›zca
“iyi bir hikaye”den mi ibarettir? Genifl
aç›dan bak›ld›¤›nda mitlerin do¤as› ge-
re¤i her iki yan›t da önemli ve aç›kça bir-
biriyle iliflkilidir. Bunun fark›ndal›¤›yla
Eliade, bir mitin hem istisnai bir öykü
gücünü bar›nd›rmas›, hem de e¤lendir-
menin ötesinde, hayat›n herhangi bir yö-
nüyle aç›k ve ifllevsel biçimde ilgili olma-
s› gerekti¤ini vurgulamaktad›r. Bu do¤-
rultuda mitler; pozitif retorik ayg›tlar,
yani yap›c› ve destekleyici olarak görül-
mektedirler. Tüm bu aç›klamalarda gö-
rüldü¤ü gibi Eliade, çal›flmas›n› perfor-
mans teorisi do¤rultusunda ilerletmifl ve
baz› olgular› “apriori” olarak kabul et-
mifltir. Kuramsal aç›dan tutarl›l›k göste-
ren yap›t, belli bir sistematik dahilinde
ilerler.

Eliade’nin, Antropolojik kuram do¤-
rultusunda yürüttü¤ü bu çal›flma, fikir-
lerin aktar›labilmesi aç›s›ndan belli bir
sistemati¤e oturtulmufltur. Ancak Eli-
ade’nin tümevar›m yönteminin daha iyi
anlafl›labilmesi aç›s›ndan yazar›n yafla-
d›¤› dönem içindeki bak›fl aç›lar›n›n, ya-
zar›n kendisi de dahil olmak üzere
inançlar›n ve apriori kabul edilen bilgile-
rin göz ard› edilmemesi gerekir.

Eliade, söz edildi¤i üzere, baz› ön
kabullerden yola ç›kmaktad›r. Ancak
Mitlerin Özellikleri adl› yap›t aç›s›ndan
söz edilebilecek en önemli ön kabul, Eli-
ade’nin deyimiyle, fludur: mit’in say›s›z
tan›mlar› karfl›s›nda hepsinin ortak yö-
nü, Yunan mitolojisi (çözümlemeleri)ne
dayanmalar›d›r. Bu aç›klama, günümüz-
de geçerlili¤ini biraz yitirmifl olsa da Eli-
ade’nin metnini ilk ortaya koydu¤u dö-
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nemde (1963), neredeyse sorgulanama-
yacak bir ön kabul idi. Buna karfl›n Eli-
ade, çal›flmas›nda “Do¤u dinlerinde dün-
yan›n sonu”, “Farkl›l›klar ve benzerlik-
ler”, “Gnostisizm ve Hint felsefesi” gibi
konu bafll›klar›n›n yan› s›ra pek çok kül-
tür ve toplulu¤un arkaik inan›fllar›na ve
bu do¤rultudaki ritüellerine yer vermifl-
tir. Bu anlamda, Eliade’nin bir “s›n›flan-
d›rma” yöntemine baflvurdu¤unu ve bir
ön kabulden yola ç›karak, bireysel dene-
yimlerle edindi¤i bilgileri (farkl› kültür-
ler aras›) karfl›laflt›rd›¤›n› söylemek
mümkündür. 19. yy Avrupal›lar› taraf›n-
dan, mitlerin do¤a ve meteorolojik olay-
lara (fenomenlere) yönelik basit birer
aç›klama olduklar›na inanmak, sorunun
ilk akla gelen cevab› idi. Bu durum Eli-
ade’yi flafl›rtmakla beraber 19. yy’›n, mit-
lerin do¤an›n aç›klamas› oluflu inanc›n›n
dahi yeniden mitlerle iliflkilendiriliyor
olmas›, ona hiç “gerçekçi” gelmemekte
idi. Herfleyden önce, Eliade mitlerin “ya-
lan” veya “fable” anlam›nda de¤il, “se-
mantik bir miras” olarak al›mlanmalar›
gerekti¤i ve H›ristiyan dünyan›n pagan-
l›¤a karfl› yürüttü¤ü bir polemik haline
getirilmemesi gerekti¤i inanc›ndayd›.
Yöntem olarak s›n›fland›rmaya gitmesi-
nin en önemli nedenlerinden biri bu du-
rum olsa gerektir. Sonuçta, Eliade’nin
kastetti¤i mitsel “gerçeklik”, tarihsel
gerçeklikten farkl›d›r. Ne var ki Göste-
rimci kuram ba¤lam›nda düflünüldü¤ün-
de, dönemin en kat› H›ristiyanlar› dahi
inançlar›n›n tarihsel gerçe¤e dayand›¤›
genel geçerlilik olsa bile, her H›ristiyan
mitinin tarihsel gerçeklik ile örtüflmeye-
ce¤inin bilincindedir. Fakat örnekte be-
lirlenen durum pek çok kez “Ehl-i Kitap”

dinler için göz önünde bulundurulmad›-
¤›ndan mitsel “gerçeklik” anlay›fl›n›n de-
tayl› aç›klamas›na, Eliade’nin yap›t›n›n
anlafl›l›r k›l›nmas› aç›s›ndan geniflçe yer
verilmifltir. Buradan anlafl›ld›¤› üzere
Eliade, bir kavram kargaflas›n› önlemek
için, arketipçi elefltiriden yararland›¤›
kadar toplumcu-gerçekçilikten de yarar-
lanm›flt›r.

Mitlerin Özellikleri baflar›l› k›lan en
önemli özelliklerden biri, tan›mlanan
ve/veya aktar›lan “fley”lerin her birinin
bir di¤er “fley” ba¤lam›nda aç›klanm›fl
olmas›d›r ki, bu da eserin anlam bütün-
lü¤ünü sa¤lamaktad›r. Bu durum mit’in
aç›klanmas› sürecinde oluflturulan ba¤-
lam çerçevesini de tatmin edici ve “kabul
edilir” hale getirmektedir.

Son kertede Eliade’nin tüm mitleri
kapsamaya yönelik çal›flmas›, büyük bir
yan›lg› olarak düflünülmemelidir. Eli-
ade’nin göze çarpan yegane “aç›¤›” ise;
kendisinin çok önemsedi¤i (bir bak›ma
inand›¤›) belli bir gurup anlat›ya (öykü-
lemeye) s›n›fland›rma getirmemifl olma-
s›d›r. Akademik çerçevede de olsa, belir-
lenen analitik s›n›fland›rman›n de¤er-
den düflmemesi için, baz› “adaylar›n” mi-
toloji s›n›f›na dahil edilmemesi anlafl›la-
bilir bir durumdur. Ne var ki bu durum,
Eliade’nin kendi inançlar›n›-biraz da ol-
sa-mitoloji kapsam›n›n d›fl›nda tutmas›-
na sebep olmufltur. Dolay›s›yla da yap›-
t›n ana konusunun “mitler” olmas› gere-
kirken, daha çok “baflkalar›n›n mitleri”
olarak karfl›m›za ç›kt›¤›m söylemek
mümkündür. Di¤er bir deyiflle, metnin
nesnelli¤i elefltiriye aç›k durumdad›r.


