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ÖNSÖZ
Morgan Konferansları’nın sayısı gittikçe artan konuşmacıları,
Rochester Üniversitesi’nde Profesör Alfred Harris ve eşi ile misafirperver meslektaşları tarafından şahane bir şekilde ağırlandıkları, bir grup öğrencinin zorlu sorularına maruz kaldıkları ve
(bazen) desteklendikleri o günleri hatırladıkları zaman büyük
bir sevinç hissediyor olmalı. Dile getirdikleri çok sayıda ufuk açıcı fikir için hem öğrencilere hem de fakülte üyelerine son derece
minnettarım, o fikirleri bu kitaba dahil ettim.
Kitabın ilk üç bölümü dört Morgan Konferansı’nın üçünden
oluşuyor. Üzerinde çalıştığım Ndembu avcılık ritüelinin sembolizmi konulu bir monografiye daha uygun olan diğer konferans
yerine iki bölüm ekledim. Bunlar öncelikle, kitabın üçüncü bölümünde ortaya çıkan “eşiktelik” ve “komünitas” kavramlarıyla
ilgilidir. Kitap iki ana kısma ayrılabilir. İlki esas olarak, Ndembu
ritüelinin sembolik yapısını ve bu yapının semantiğini ele alıyor;
üçüncü bölümün ortalarından başlayan ikinci kısımsa ritüelin
eşik evresinin sembolik olmaktan çok toplumsal nitelikteki bazı
özelliklerini araştırmaya çalışıyor. “Komünitas” adını verdiğim,
yapı-dışı yahut yapı-üstü toplumsal karşılıklı ilişki biçimi üstünde özel olarak durdum ve komünitas, yapısal yabancılık ve yapısal bakımdan aşağı olma arasında mevcut olan ve antropoloji
dışında -edebiyatta, politik felsefede ve karmaşık, “evrenselci”
dinlerin pratiğinde- vurgulanmış bağlantıları da araştırdım.
O zamanlar Cornell’deki Antropoloji Bölümü’nün başkanı olan müteveffa Profesör Allan Holmberg’e, Morgan
Konferansları’nı kaleme alırken ders yükümü hafiflettiği için,
dostum Bernd Lambert’a da derslerimin birçoğuna benim yerime girdiği için minnettarım.
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Morgan Konferanları’nı düzeltme ve ek bölümler yazma
işini, Cornell Üniversitesi Beşeri Bilimler Enstitüsü üyesi olduğum sırada üstlenmiştim. Müdür Max Black’e ve enstitü çalışanlarına, derslerime ve idari görevlerime ara verip son Morgan
Konferansı’nda sunduğum düşünceleri geliştirmeme fırsat tanıdıkları için teşekkür ederim. Profesör Black’in göz kamaştırıcı
ama ciddi düşünme tarzı, zekâsı, nezaketi ve çekici kişiliği orada geçen bir yılımın nimetleri oldu. Bunun dışında benim için
önemli bir diğer şey de, enstitünün himayesinde, her seviyeden
ve ilgi alanından öğrencilerle disiplinlerarası bir seminer düzenleyebilmiş olmamdır; bu seminerde ritüel, efsane, edebiyat, politika ve ütopya düşünceleri ve uygulamalarında “eşikler, geçişler
ve marjinler” meselelerinden birçoğunu ele aldık. Seminerde çıkan sonuçlardan bazılarının kitabın son iki bölümünde etkileri
oldu, diğerleri de meyvelerini ileride verecek. Eleştirel ve yaratıcı
katkılarından ötürü seminerin tüm üyelerine en içten teşekkürlerimi sunarım.
Projenin çeşitli evrelerinde, özverili ve hünerli sekreterlik
yardımları için Antropoloji Bölümü Merkez Bürosu’ndan Carolyn Pfohl, Michaeline Culver ve Helen Matt’e ve Beşeri Bilimler
Enstitüsü’nden Olga Vrana ve Betty Tamminen’e teşekkür ederim.
Her zamanki gibi, eşimin editör ve cesaretlendirici olarak
yardım ve destekleri benim için çok önemliydi.
Victor W. Turner
Mayıs 1968
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1
Bir Yaşam ve Ölüm
Ritüelinde Sınıflandırma
Düzlemleri
MORGAN VE DİN
En başta söylemem gereken, Lewis Henry Morgan’ın başka birçok
kişi gibi benim de öğrencilik yıllarımın yol gösterici yıldızlarından
biri olduğudur. Yazdığı her satırda hararetli ama berrak üslubunun
damgasını görürdünüz. Fakat 1966 Morgan Konferansları’nda konuşma yapma görevini üstlendiğim an, elimi kolumu bağlayabilecek nitelikte, büyük bir dezavantajın farkına vardım. Morgan
birçok dini töreni güvenilir bir şekilde kaydetmiş olmakla beraber,
çalışma alanı olarak akrabalık ve siyasete gösterdiği titiz dikkati
din konusuna da gösterme bakımından bariz bir isteksizlik sergilemişti. Oysa dini inanç ve uygulamalar, yapacağım konuşmaların temel konusuydu. Morgan’ın tutumunu özellikle vurgulayan
iki pasajdan biri, ufuk açıcı klasik yapıtı Ancient Society’de* (1877)
yer alır: “Dini düşüncelerin gelişmesi meselesi o kadar büyük içsel
güçlüklerle kuşatılmıştır ki, tam anlamıyla doyurucu bir açıklamaya asla kavuşamayabilir. Din çok geniş ölçüde hayaller ve duygularla, dolayısıyla da belirsizlik taşıyan bilgilerle ilgilendiği için, bütün
ilkel dinler grotesk ve bir ölçüde de anlaşılmazdır” (s. 5). İkincisi,
*

Lewis Henry Morgan, Eski Toplum, çev. Ünsal Oskay, İnkılap Kitabevi,
2015.
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Merle H. Deardorff ’un Yakışıklı Lake’in (Handsome Lake) dinini konu alan akademik çalışmasından bir pasajdır (1951). League
of the Ho-de-no-sau-nee or Iroquois adlı kitabında Morgan’ın Yakışıklı Lake’in sinkretik kutsal kitabına dair anlattıkları, genç Ely
S. Parker’ın (daha sonra General Ulysses S. Grant’in ordu bakanı
olmuş bir Seneka yerlisi) tuttuğu notlara dayanıyordu; bunlar Yakışıklı Lake’in erkek torununun Tonawanda’da ezberden naklettiği
İyi Mesaj metinleri ile çevirilerinden ibaretti. Deardorff ’un ifadeleriyle, “Morgan, peygamberin torunu Jimmy Johnson’ın söylediklerini aktarırken Ely’nin notlarını harfiyen takip etti, ama bu
notlar ve bunların eşlikçisi niteliğindeki törenler üzerine Ely’nin
yorumlarından büyük ölçüde ayrıldı” (s. 98; ayrıca bkz. William
Fenton, 1941, s. 151-157).
Morgan ve Parker arasındaki mektuplaşmadan anlaşıldığına
göre, şayet Morgan Ely’yi daha dikkatli dinlemiş olsaydı, kitabı
“Birlik (League)”i okuyan Senekaların yönelttiği genel eleştiriyi
önleyebilirdi: “Söylediklerinde bir yanlış yok, ama doğru da değiller. Hakkında konuştuğu konuyu aslında anlamıyor.” Senekaların bu sıradışı tespitlerle “asıl” kastettikleri, Morgan’ın İrokua
kültürünün siyasi değil, dini yönleriyle ilgili sözleri gibi görünüyor. Bana kalırsa, bu yorumu yapmalarında Morgan’ın “hayalî ve
duygusal” olana güvenmeyişinin, dinin önemli bir rasyonel boyut da taşıdığını kabul etmekteki isteksizliğinin ve on dokuzuncu yüzyılda yaşayan bir alimin fazlasıyla “evrimleşmiş” bilincine
“grotesk” görünen şeyin sırf bu sebeple genel için de “anlaşılmaz”
olması gerektiğine dair inancının payı olsa gerek. Senekalar böylece Morgan’ın İrokuaların dinsel hayatlarına dair empatik bir
araştırma yapmaya, yetersiz olmasa bile, isteksiz olduğunu da
açığa vurmuş oluyorlar: Charles Hockett’in ifadesiyle, yabancı
bir kültüre “içeriden bakış”, Morgan’ın kavramak ve sunmak yönünde çaba harcamadığı bir tutumdu, oysa bu sayede, o kültürün tuhaf gibi gelen birçok bileşeni ve ilişkilerinin büyük kısmı
pekâlâ makul görünebilirdi. Gerçekten de Morgan, Bachofen’den
12

(1960) aldığı bir mektuptaki şu sözlere kafa yorup sağlıklı bir
sonuca varabilirdi: “Alman uzmanlar Antik Çağ’ı anlaşılabilir
kılmak için onu günümüzün popüler düşüncelerine göre değerlendirmeyi öneriyorlar. Geçmişi yaratırken sadece kendilerini
görüyorlar. Kendimizinkinden farklı bir zihnin yapısına nüfuz
etmek çetin bir iştir” (s. 136). Bu sözler ile ilgili olarak Profesör
Evans-Pritchard (1965b) yakınlarda şöyle bir yorumda bulundu:
“Gerçekten de çetin bir iştir, özellikle de ilkel büyü ve din gibi
zor konularla uğraştığımızda; zira daha basit halkların kavramlarını kendi kavramlarımıza çevirirken onların düşünceleri içine kendi düşüncelerimizi sokuşturmamız işten bile değildir” (s.
109). Bu noktada bir kayıt düşmek isterim: Sanat konularında
olduğu gibi dinsel konularda da “daha basit” halklar diye bir şey
yoktur, sadece bizimkinden daha basit teknolojilere sahip bazı
halklar vardır. İnsanın “hayali” ve “duygusal” hayatı her zaman
ve her yerde zengin ve karmaşıktır. Kabile ritüellerindeki sembolizmin ne kadar zengin ve karmaşık olduğunu göstermek bu
kitaptaki hedeflerimden biri. “Kendimizinkinden farklı bir zihin
yapısı”ndan söz etmek de tam anlamıyla doğru sayılmaz. Söz konusu olan farklı bilişsel yapılar değil, aynı bilişsel yapının büyük
çeşitlilik gösteren kültürel deneyimler ifade etmesidir.
Bir yanda, klinik derinlik psikolojisinin, diğer yanda profesyonel antropolojik saha çalışmasının gelişimi neticesinde,
Morgan’ın deyişiyle doğası itibarıyla “hayali ve duygusal” birçok
ürüne saygı ve dikkat ile bakılmaya, bunlar bilimsel titizlikle
araştırılmaya başlanmıştır. Freud nörotiklerin fantezilerinde,
rüyalardaki imgelemin çokanlamlılıklarında, nükte ve sözcük
oyunlarında ve psikotiklerin muammalı sözlerinde normal ruhun yapısına dair ipuçları buldu. Lévi-Strauss yazısız toplumların
mit ve törenlerini incelerken, bu toplumların altta yatan düşünsel
yapılarında bazı modern felsefecilerin sistemlerinde bulunanlara
benzer özellikler saptadığını ileri sürdü. Morgan’ın döneminden
bu yana, en mükemmel rasyonalist kökenden gelmekle birlikte,
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meslek yaşamlarının onlarca yılını din incelemelerine adamaya değer bulmuş birçok başka uzman ve bilim insanı olmuştur.
Yalnızca şu örnekler bile yeter: Tylor, Robertson-Smith, Frazer
ve Herbert Spencer; Durkheim, Mauss, Lévy-Bruhl, Hubert ve
Herz; van Gennep, Wundt ve Max Weber. Aralarında Boas ve
Lowie, Malinowski ve Radcliffe-Brown, Griaule ve Dieterlen ile
pek çok çağdaşları ve haleflerinin de bulunduğu antropoloji saha
çalışanları yazısız toplumların ritüelleri alanında büyük emek
harcamış, yüzlerce ritüel icrasını titiz ve ayrıntılı şekilde gözlemlemiş, din uzmanlarının aktardığı yerel dildeki mitleri ve duaları
özenle kaydetmişlerdir.
Bu düşünürlerin çoğu dinsel fenomenleri son derece çeşitli,
hatta çelişen tipte psikolojik ve sosyolojik nedenlerin ürünü olarak açıklamak yahut geçiştirmek ve bunlara herhangi bir insanüstü köken yüklemekten kaçınmak gibi zımnî biçimde teolojik
olan bir konum almıştır; ama hiçbiri dinsel inanç ve uygulamaların insana ait toplumsal ve ruhsal yapıların gerek sürdürülmesi
gerekse kökten biçimde dönüştürülmesi bakımından taşıdıkları
olağanüstü büyük önemi yadsımamıştır. Okur, teoloji konularına
girme niyetinde olmadığımı duyunca herhalde rahatlayacaktır;
dinin çeşitli yönlerine dair empirik bir araştırma ile yetinerek,
özellikle Afrika ritüellerinin bazı özelliklerini aydınlatmaya çalışacağım. Disiplinimizdeki derin bilgisine ve itibarına duyduğum
büyük saygıdan dolayı son derece korkarak da olsa, Morgan’ın
sonraki kuşaklara bıraktığı zorlu görevi üstlenecek ve miras aldıkları en iyi kavramsal araçlarla çalışan modern antropologların yazısız toplumlardaki birçok gizemli din fenomenini artık
açıklayabileceklerini göstermeye çalışacağım.

ORTA AFRİKA’DA RİTÜEL İNCELEMELERİ
Aralarında iki buçuk yıl kalarak saha çalışması yaptığım Kuzeybatı Zambiya’nın Ndembuları tarafından uygulanan bir ritüele
yakından bakarak başlayalım. Morgan’ın araştırdığı İrokualar
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