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Masallar her zaman mutlu sonla bi-
ter. Ne var ki, Mircae Eliade’nin de be-
lirtti¤i gibi, masal›n “as›l içeri¤i son de-
rece ciddi bir gerçekle ilgilidir: bu ger-
çek, inisiyasyon1 yani simgesel bir ölüm
ve bir dirilme arac›l›¤›yla bilgisizlik[ten]
ve [haml›ktan] yetiflkin insan›n ak›l ça-
¤›na geçifltir” (2001: 245). Eliade’nin in-
san zihninin iflleyiflinden yola ç›karak
tüm dünya masallar›n› kapsamaya uy-
gun bir de¤erlendirme biçiminde öne
sürdü¤ü bu düflünce, Türk masallar›n›n
yorumlanmas›na da kaynakl›k etmekte-
dir. Masallar› karfl›laflt›rmal› yöntemle

incelemek, ortak motiflerin bulunmas›-
na ve kültürler aras› di¤er ortakl›klar›n
sorgulanmas›na yard›mc›d›r. Ayn› za-
manda, bu motiflerin nas›l farkl› ifllendi-
¤ine bak›larak, özgün kültür yap›lar›n›
da ortaya koymak olas›d›r. Bu çal›flmada
Alkestis, Dumrul, ‹nanna ve Savitri an-
lat›lar› inisiyasyon kuram› ba¤lam›nda
karfl›laflt›rmal› olarak irdelenecek, bu
yolla kültürler aras› benzerlikler ve ay-
r›mlar sorgulanacakt›r. 

Anlat›lar›n incelenmesine geçme-
den önce inisiyasyon kavram› ve masalla
olan iliflkisi üzerinde dural›m. Peter Gi-
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let, Vladimir Propp’un kuram›n› tart›flt›-
¤› yap›t›nda, inisiyasyon töresinin tan›-
m›n› flöyle yapmaktad›r: kiflide, onu bel-
li bir toplulu¤a dahil edecek bir de¤iflime
yol açan törensel davran›fl (1998: 134).
Gerçekten de, ister ergenlikten yetiflkin-
li¤e geçifl, ister özel bir meslekî uzmanl›k
elde edilmesi amac›yla olsun inisiyas-
yon, en yal›n biçimiyle simgesel bir
ölümle gelen kiflisel bir de¤iflim ve bu de-
¤iflimin sonucundaki yeni hâliyle kiflinin
toplumsal kabul görmesi olarak aç›kla-
nabilir. 

Eliade’ye göre “masal inisiyasyonu
yeniden ele al›r ve imgeler düzleminde
sürdürür” (2001: 245). Masallardaki “
kahramanlar›n geçtikleri çetin s›navla-
r›n ve at›ld›klar› maceralar›n neredeyse
her zaman inisiyasyona ait simgelere dö-
nüfltürülebilece¤ini yads›mak olanaks›z-
d›r” (1975: 126). Burada incelenecek dört
anlat›da da ortak motif, ölüme bir çeflit
meydan okumayla birlikte yaflan›lan de-
¤iflimdir; bu da inisiyasyon kavram›yla
örtüflmektedir. Tarih boyunca birbirle-
riyle etkileflim içerisinde olmufl kültür-
lerden seçilmifl bu anlat›lar›n çat›s›n›
oluflturan inisiyasyon motifinin nas›l ifl-
lendi¤ine bakarak kültürel özellikleri
yorumlamak, insan›n zihin süreçlerinin
ortak iflleyiflini ortaya koymaya da yar-
d›mc› olacakt›r.

I. Savitri’nin Ölüm Tanr›s›’yla
Pazarl›¤›

Kendini Hindu kad›nlar›n›n e¤iti-
mine adam›fl ‹rlanda kökenli Hindu bir
rahibe olan Elizabeth Noble’›n “Hint Al-
kestis, Savitri” bafll›¤›yla derledi¤i ma-
sal, kökeninde mitle ba¤lant›s› olan bir
Hint halk masal›d›r. Savitri, Sanskrit-
çe’de “sabah duas›” anlam›na gelmekte-
dir. Buna uygun olarak, Savitri’nin do-
¤umu ana babas›na Hint duas›n›n koru-
yucu tini olan tanr›ça taraf›ndan müjde-
lenmifltir. Evlilik ça¤›na geldi¤inde Sa-

vitri, eflini bulmak ve bir prenses olarak
görgüsünü artt›rmak amac›yla saraydan
ayr›larak bir hac yolculu¤una ç›kar. Yol-
da, krall›¤›n› yitirmifl bir hükümdar›n
o¤lu olan oduncu Satyavan’la karfl›lafl›r.
Genç adam›n daha önceki yaflamlar›nda
birleflti¤i kifli oldu¤unu anlar ve onunla
evlenmeye karar verir.

Karar›n› aç›klamak için babas›n›n
saray›na döndü¤ünde Savitri, seçti¤i
adam›n bir y›l sonra ölmeye yazg›l› oldu-
¤unu ö¤renir. Ne var ki, bu olumsuz du-
rum genç kad›n› karar›ndan döndürmez.
Savitri ve Satyavan evlenerek, Satya-
van’›n ormanda yaflayan ailesinin yan›n-
da yaflamaya bafllarlar. Kocas›n›n ölüm
günü yaklaflt›¤›nda Savitri, “üç gün üç
gece nöbeti” denilen, hiç yemek yemedi¤i
ve uyumad›¤› bir ibadeti uygular. Günü
geldi¤inde de Satyavan’la birlikte orma-
na gitmek için kocas›n›n ana babas›ndan
izin ister. Ormanda güçsüz düflen Satya-
van, genç kad›n›n dizinde uyuyakal›r.
Bu s›rada, Ölüm ve Do¤ruluk Tanr›s› Ya-
ma gelir, genç adam›n ruhunu alarak or-
man›n derinliklerine dalar. 

Savitri, uygulad›¤› ibadet sayesinde
Ölüm Tanr›s›’n› görebilmektedir. Tanr›y›
takip eder. Yama, izlendi¤ini anlay›nca
flafl›r›r ve sinirlenir. Genç kad›n› bafl›n-
dan savmak için ona dilek haklar› verir.
Her dile¤inde Savitri, kay›npederine
krall›¤›n›n geri verilmesi gibi, yeni gelin
gitti¤i ev için bir fleyler ister. Sonunda
Yama, Savitri’den kendisi için kocas›n›
geri istemek d›fl›nda son bir dilekte bu-
lunmas›n› ve evine dönmesini ister. Sa-
vitri, Yama’dan kendine birçok erkek ev-
lat bahfletmesini ve ölmeden önce onla-
r›n çocuklar›n›n mutlulu¤unu görmeyi
diler. Bu, Yama’n›n hofluna gider ve tan-
r› genç kad›n›n dile¤ini kabul eder. Ne
var ki, Savitri’nin yeniden evlenmesi ve
kocas› olmadan da çocuk do¤urmas› ola-
naks›zd›r. Bunun üzerine ayn› zamanda
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Do¤ruluk Tanr›s› olan Yama, sözünü tut-
mak zorunda kal›r ve Satyavan’›n ruhu-
nu serbest b›rak›r (Noble 1997: 51-63). 

Kad›n ba¤l›l›¤›n›n ve yüreklili¤inin
vurguland›¤› bu masalda inisiyasyonla
örtüflen iki motif bulunmaktad›r. Bun-
lardan ilki, Savitri’nin hac yolculu¤u için
babas›n›n saray›ndan ayr›larak ormana
gitmesidir. Eliade, bundan “kiflinin vah-
fli do¤aya çekilerek koruyucu tinini ara-
d›¤›” inisiyasyon uygulamas› olarak söz
etmektedir (1975: 130). Masalda koruyu-
cu tinin yerini “koca” alm›flt›r. Bu, Hindu
kültüründe evlili¤e ve kad›n-erkek ilifl-
kilerine bak›fl aç›s› hakk›nda fikir ver-
mektedir. Hindularda evlili¤in kutsal sa-
y›ld›¤› ve kar› kocan›n görevlerinin s›k›
kurallarla belirlendi¤i bilinmektedir. 

A. S. Altekar’›n ayr›nt›l› bir çal›fl-
mayla ortaya koydu¤u üzere, Hindis-
tan’da evlenmek, Vedik dönemden beri
bir gereklilik say›lmakta, sosyal olarak
tamamlanma anlam›na gelmektedir
(1991: 31-32). “Hindu evlilik kurumunun
amac›, efllerin olgunlaflmas›na yard›mc›
olmak, böylece yeni kuflaklar üretmek ve
onlar›n e¤itimlerini karfl›lamak iflini
çiftlerin sorumlulu¤una vererek toplu-
mun ve kültürün korunmas›n› ve ilerle-
mesini sa¤lamakt›r”. Bu nedenle, anne-
lik her Hindu kad›n›n›n idealidir. Erkek
evlat sahibi olmak bir kad›n›n sosyal
statüsünü yükseltir. Evlilik töreninde
çiftlere erkek evlat ve erkek torun sahibi
olmalar› dile¤inde bulunulur (1991:
100). Geleneksel Hindu ailesinin ideal
portresi böyle oldu¤una göre, Savitri’nin
Ölüm Tanr›s›’ndan neden özellikle erkek
evlat istedi¤i de aç›kl›¤a kavuflmaktad›r. 

Hindu ailesinde kad›na düflen gö-
rev, evlilik yeminine ba¤l› kalmak, koca-
s›n›n mutlulu¤u için çal›flmak ve ona ita-
at etmektir. ‹yi bir efl, ba¤l›l›¤›n›n karfl›-
l›¤›nda kocas›ndan sayg› görür (Altekar
1991: 93-98). Ne var ki, Hindularda evli-

lik her anlamda kar› kocan›n eflit hakla-
ra ya da konuma sahip oldu¤u bir denge
içermemektedir. Altekar’›n da belirtti¤i
gibi, Vedik dönemden itibaren, belirli
yüzy›llarda kad›n›n, boflanma ya da ko-
cas›n›n ölümü karfl›s›ndaki konumu de-
¤iflkenlik gösterse de kad›n hep evlili¤i-
ne ba¤l› kalan taraf olmak zorunda b›ra-
k›lm›flt›r. Dönem dönem, kocas›n›n ölü-
münde onunla birlikte yak›lan kad›n›n,
bu hunharca gelenek uygulanmad›¤› za-
manlarda bile boflanma ya da kocas›n›n
ölümünden sonra yeniden evlenme hak-
k› ya hiç olmam›fl ya da bu hak toplum-
sal yapt›r›ma karfl› güçlükle kazan›lm›fl-
t›r (1991: 83-86). 

Bu kültürel özellikler, Savitri’nin
masal›nda deneyimlenen inisiyasyonla-
r›n önemini vurgulamaktad›r. Öncelikle,
Savitri’nin kendine efl seçmesi yaflam›-
n›n geri kalan›n› belirlemede önemli bir
ad›m anlam›na gelmektedir. Kendine efl
seçecek olgunlu¤a eriflmesi için genç ka-
d›n›n evinden uzaklaflmas›, uzun ve teh-
likeli bir yolculu¤u göze almas› ve bu
yolculu¤u baflar›yla tamamlamas› gerek-
mifltir. Ne var ki, seçti¤i efle lay›k oldu-
¤unu göstermesi için Savitri’nin bir ini-
siyasyondan daha geçmesi gerekmekte-
dir. Müstakbel kocas›n›n ölece¤ini ö¤re-
nen kad›n›n buna karfl›n evlenme kara-
r›ndan vazgeçmemesi ve evlili¤i için ölü-
mü göze almas›, onun iyi bir efl olarak
kabul görmesini sa¤layacakt›r. 

Savitri’nin, Ölüm Tanr›s› Yama’y›
takip ediflinde simgesel ölüm motifleri
bulunmaktad›r. Her fleyden önce,
Ölüm’le karfl›lafl›lan ve onun izlendi¤i
yer yine vahfli, ormanl›k arazidir. Baflka
bir kaynakta, Yama’n›n “yaflam ve ölüm
aras›ndaki ›fl›ks›z k›rl›kta” yürüdü¤ün-
den söz edilmektedir (Knappert 1991:
218-19). Bununla birlikte, genç kad›n,
Ölüm’le karfl›laflmadan önce yerine ge-
tirdi¤i zor ibadetle sembolik bir ölümü
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deneyimlemifltir. Bu deneyim, ona yeni
bir bilgi, Ölüm’ü görme gücü kazand›r-
m›flt›r. Ölüm’ü takip ederek Savitri, bir
anlamda ona meydan okumaktad›r; gös-
terdi¤i sab›r ve yüreklilikle en sonunda
Ölüm’ü alt edecektir de. Satyavan’›n ru-
hunu geri kazanan ve di¤er dilekleriyle
birlikte kocas›n›n ailesini eski zengin ve
gönençli günlerine kavuflturan Savitri,
hem kusursuz bir efl hem de kusursuz
bir gelin oldu¤unu böylece kan›tlamak-
tad›r. Bir ölümün ve yeniden diriliflin söz
konusu oldu¤u bu inisiyasyon modeli,
Savitri’nin geçti¤i ilk inisiyasyonun da
bütünleyicisi niteli¤indedir. Kendine
ölüme mahkum bir efl seçtikten sonra
toplumsal konumunu sa¤altmak için Sa-
vitri’nin vermesi zorunlu s›navlard›r
bunlar. S›nav›n› baflar›yla geçen genç
kad›n›n yüceltildi¤i bu anlat›daki Savit-
ri imgesi, Hindu toplumu için geleneksel
kad›n imgesinin kusursuz örne¤ini olufl-
turmaktad›r. 

II. Deli Dumrul’un Azrail’e Mey-
dan Okumas›

‹lk yaz›ya geçirildi¤i biçimiyle Dede
Korkut Kitab›’ndaki epizotlardan biri
olarak karfl›m›za ç›kan Deli Dumrul an-
lat›s›n›n halk aras›nda masallaflt›¤› hâ-
liyle de yayg›n oldu¤u bilinmektedir.
Muharrem Ergin’in aktard›¤› biçimiyle
Dumrul anlat›s›n›n özeti flöyledir: 

Deli Dumrul, kuru bir çay›n üzerine
bir köprü yapt›r›r, köprüsünden geçen-
den de geçmeyenden de haraç keser. Bir
gün köprüsünün yan›na konan bir obada
bir yi¤idin öldü¤ünü ö¤renir. Genç yafl›n-
da yi¤idin can›n› alan›n kim oldu¤unu
merak eder, Azrail oldu¤unu ö¤renince
de ona meydan okur. 

Dumrul’un meydan okumas› Al-
lah’›n gücüne gider; Azrail’i, Dumrul’un
can›n› almaya gönderir. Ölüm mele¤i,
Dumrul’un karfl›s›na ç›kt›¤›nda genç
adam sersemler, güçten düfler. Yine de

k›l›c›n› çeker ve Azrail’le savaflmaya
davran›r. Azrail, güvercin olur, uçup gi-
der. Dumrul buna sevinir, Azrail’in ken-
disinden korktu¤u için kaçt›¤›n› düflü-
nür, cesaretlenir. Ne var ki, Azrail tekrar
karfl›s›na ç›kar ve Dumrul’u güçten dü-
flürür. Ölece¤ini anlayan Dumrul, Azra-
il’den aman diler. Azrail kendisinin de
bir emir kulu oldu¤unu, asl›nda Al-
lah’tan aman dilemesi gerekti¤ini söyler.
Allah’a, O’nun birli¤ini ve gücünü tan›-
d›¤›n› belirten sözlerle yakaran Dumrul,
Allah taraf›ndan ba¤›fllan›r, can› yerine
can bulmas› karfl›l›¤›nda yaflam› kendi-
sine geri verilir. 

Deli Dumrul, kendi yerine ölmesini
istemek için önce babas›na, sonra anne-
sine gider. ‹kisi de “tatl› canlar›n›” o¤ul-
lar› için vermek istemezler. Bunun üze-
rine Dumrul, kar›s›n› son bir kez görmek
ister. Ona o¤ullar›na iyi bakmas›n›, ken-
dinden sonra onlara baba olacak uygun
biriyle evlenmesini söyler. Ana babas›
canlar›n› feda etmedikleri için kocas›n›n
ölece¤ini ö¤renen kad›n, kocas› için can›-
n› vermeye raz› olur. Azrail, kar›s›n›n ca-
n›n› almaya geldi¤inde Dumrul, Allah’a
bir kez daha yalvar›r. Sözleri Allah’›n ho-
fluna gider. Allah, Dumrul’un ve kar›s›-
n›n canlar›n› ba¤›fllar, onlara yüz k›rk y›l
ömür verir, yerine ihtiyar ana baban›n
canlar›n› al›r (Ergin 2000: 112-22). 

Bu anlat›da da, Savitri’nin anlat›-
s›nda oldu¤u gibi, ölümü temsil eden bir
karakter bulunmaktad›r: Azrail. Baflka
bir deyiflle, ölüm kiflilefltirilmifltir ve bafl
karakterler, masal karakterlerinden biri
olan Ölüm/Azrail ile iliflki içerisine gire-
rek inisiyasyonlar›n› gerçeklefltirmekte-
dirler. Dumrul’un deneyimledi¤i inisi-
yasyon, ergenlik dönemi inisiyasyon tö-
resiyle koflut özelliktedir. Mant›ks›z ve
düflünmeden hareket eden karakter
özelli¤i gösterdi¤inden ve iflini kaba kuv-
vetle çözmeyi seçti¤inden “Deli” lakab›n›
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alm›fl olan Dumrul, evli ve evlat sahibi
olmas›na karfl›n, yetiflkin bir insan gibi
davranmamaktad›r. Genç yi¤idin ölü-
müyle karfl›laflmak, Dumrul’u yaflam ko-
nusunda sorular sormaya ve ölüme mey-
dan okumaya yöneltir. 

Azrail’le kavgas›nda yar› ölü duru-
ma geçerek sembolik ölümü deneyimle-
yen Dumrul, bunun sonucunda kendisi-
ni olgunlaflt›racak bilgiyi edinir. Meydan
okuyarak de¤il, yakararak ve akl›n› kul-
lanarak kazanabilece¤ini ö¤renir. Eli-
ade, inisiyasyon sonucunda elde edilen
bilgiyi, “öte taraf”›n ayn› zamanda bir
bilgi ve bilgelik yeri olarak görülmesiyle
aç›klamaktad›r (1975: 62). Bir önceki
masalda da Savitri’nin, Ölüm’ü akl›n›
kullanarak alt etti¤i burada bir kez daha
hat›rlanmal›d›r. 

Ölümle karfl›laflan ve onu yenmenin
ancak Allah’a s›¤›nmakla mümkün ola-
bilece¤ini ö¤renen Dumrul, böylece ken-
di s›n›rlar›n›n da fark›na varm›fl olmak-
ta, yetiflkinlerin dünyas›na “gerçek bir
insan” olarak ad›m atmaktad›r. Dum-
rul’un inisiyasyonu ayn› zamanda ana
babas›n›n ve kar›s›n›n da inisiyasyonu-
dur. Ana baba, canlar›n› vermeyi kabul
etmeyerek, s›navdan geçemezler. Öte
yandan, Dumrul’un kar›s›, kocas› öner-
mifl olsa bile, onun ölümünden sonra ye-
niden evlenmeyi reddederek ve kocas›
u¤runa ölümü göze alarak kocas›na ba¤-
l›l›¤›n› kan›tlamaktad›r. Böylece, t›pk›
Savitri gibi, varl›¤›n› kocas›na göre an-
lamland›rmakta, kendini ona göre ko-
numlamaktad›r. 

Emel Do¤ramac›, Türkiye’de kad›-
n›n konumunu sorgulad›¤› çal›flmas›nda,
Türk kad›n›n› tarih dönemleri içerisinde
de¤erlendirmektedir. Do¤ramac›’ya göre,
‹slâmiyet’ten önce göçebe kültüründe
kad›n, devirin erkek tipine yak›nd›r,
devlet yönetiminde söz sahibidir, ailede
kocas›yla sorumlulu¤u paylaflmaktad›r

(1989: 1-2). Deli Dumrul masal›nda çizi-
len kad›n tipi bu özellikleri tafl›makta-
d›r. Dumrul’un kar›s›n›n ölümü kabul-
lenmek karfl›s›nda yürekli tavr›, onun
erkeklere atfedilen dayan›kl›l›k, gözü
peklik gibi özellikleri tafl›d›¤›n› göster-
mektedir. Dumrul’un kendi ölümünden
sonra kar›s›na yeniden evlenmede özgür
oldu¤unu söylemesiyse, kad›n›n evlilikte
kocas›yla olan denk konumuna iflaret et-
mektedir. Savitri’nin durumunda anlat›,
kad›n›n yeniden evlenemeyece¤i üzerine
kurulurken, Dumrul’un masal›nda kad›-
n›n özgür iradesiyle seçim yapmas› söz
konusudur. 

‹slâmiyet’le birlikte, yerleflik uygar-
l›k de¤erlerinin Türkler taraf›ndan be-
nimsendi¤i gözlemlenmektedir. Do¤ra-
mac›’ya göre, Türkler, Müslümanl›¤› se-
kizinci yüzy›ldan itibaren kabul etmeye
bafllam›fllard›r. Ne var ki, Müslüman ol-
duktan sonra da halk, uzun bir süre eski
gelenek ve göreneklerine ba¤l› yaflamay›
sürdürmüfltür (1989: 3). Bu durum,
Dumrul’un masal›nda, Azrail ve Allah
gibi çok temel Müslüman de¤erlerinin
onlarla denk güçte pagan de¤erlerle bir
arada bulunmas›n› aç›klamaktad›r. M.
Bilgin Saydam bunu, “Deli Dumrul’un
flahs›nda, tektanr›l› bir din olan ‹slâm’›n
inanç dizgesi ve ‹slâmiyet’in zorlay›c›
gücüyle karfl›laflan, animist-flamanist
eski Türk topluluklar›n›n yaflad›¤› sanc›-
l›/coflkulu geçifl sürecinin” izlerinin bu-
lunmas› olarak de¤erlendirmektedir
(al›nt›layan Dündar 2001: 48). Bu ba¤-
lamda, Dumrul’un inisiyasyonunun top-
lumsal bir izdüflümü oldu¤u öne sürüle-
bilir. Saydam’a göre, “bireysel psikoloji
aç›s›ndan ergenlik dönemine ait narsi-
sistik bir sars›lma olarak” kabul edilebi-
lecek bu durum, “sosyo-kültürel aç›dan
flamanistik/animistik Türk’ün do¤a yan-
l›/ana-c›l bilincinin, mutlak tinselli¤in
temsilcisi, baba-c›l ‹slâmiyet’le karfl›lafl-
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mas›” olarak yorumlanabilir (Dündar
2001: 49). 

Bu durumda, Dumrul’un inisiyasyo-
nunda deneyimledi¤i travma, ayn› za-
manda toplumsal bir krize de iflaret et-
mektedir. Bu krizin afl›labilmesiyse, ge-
lene¤in ‹slâm kurallar›yla birlikte yeni-
den yorumlanarak yaflama geçirilmesiy-
le olanakl› k›l›nm›flt›r. Baflka bir deyiflle,
halk, Azrail ile Han Erlik’i, Allah ile
Tengri’yi uzlaflt›rmay› “ö¤renmifl”, “öte
taraf›n” bilgisini elde ederek inisiyasyo-
nunu gerçeklefltirmifltir. 

III. Alkestis’in Kocas› U¤runa
Kendini Feda Etmesi

fiimdiye kadar ele al›nan anlat›lar-
da inisiyasyondaki simgesel ölüm, kifli-
lefltirilmifl ölümle karfl›laflma olarak de-
neyimlenmekteydi. Alkestis’in anlat›s›n-
da ise inisiyasyonun yer alt›ndaki ölüm
ülkesine iniflle gerçekleflmesi söz konu-
sudur. Edith Hamilton’›n aktard›¤› Euri-
pides yorumuna göre Alkestis’in masal›
flöyle özetlenebilir:

Apollon, Kyklop’lar› öldürdü¤ü için
Zeus taraf›ndan Kral Admetos’a bir y›l
boyunca çobanl›k etmek üzere cezaland›-
r›l›r. Apollon, hizmetkârl›¤› s›ras›nda
Admetos ve kar›s› Alkestis’le dost olur.
Kader tanr›çalar› Moiralar’dan, Adme-
tos’un yak›nda ölece¤ini ö¤renen tanr›,
arkadafl›n› kurtarmak için Moiralar’la
konuflur, onun yaflam ipli¤inin kesilme-
sini geciktirir. Admetos’un kendi yerine
ölecek birini bulmas› durumundaysa ya-
flam›n›n ba¤›fllanaca¤›na dair söz al›r.
Bunu da Admetos’a anlat›r. 

Admetos ilk önce ana babas›na gi-
der, ikisi de o¤ullar›n›n yerine ölmeyi ka-
bul etmez. Daha sonra arkadafllar›na gi-
der, onlardan da kimse can›n› vermeyi
istemez. Üzüntü içinde eve dönen kral,
olanlar› kar›s›na anlat›r. Alkestis, koca-
s›n›n yerine ölmeyi kabul eder. Moiralar,
kad›n›n yaflam ipini keserler. Admetos

yas tutar. Bu s›rada, Herakles saraya ge-
lir. Admetos, üzüntüsünü gizlemek ister
ve gerçekte kimin öldü¤ünü aç›klamaz.
Geceyi e¤lenceyle geçiren Herakles, bir
hizmetkârdan durumu ö¤renince e¤len-
mesinin ne kadar yanl›fl oldu¤unu anlar.
Kendini ba¤›fllatmak için Ölüm’le güre-
flir ve Alkestis’i geri getirir (Hamilton
1990: 25-28). 

Anlat›n›n bir “efl metni”ne2 göre,
Herakles masalda yer almamaktad›r. Al-
kestis, yeralt›na indi¤inde Persepho-
ne’nin ya da tanr›lar›n, onun ba¤l›l›¤›n›n
derecesi ve cesareti karfl›s›nda yumufla-
y›p Alkestis’i yeryüzüne geri gönderdik-
leri anlat›lmaktad›r. Yine bu efl metne
göre, Apollon, Admetos’un Alkestis ile
evlenmesine yard›mc› olmufltur. Evlilik
için gereken zorlu görevi, arabaya vahfli
hayvanlar›n koflulmas› iflini, Apollon
üstlenmifltir. fiefik Can’›n aktard›¤› efl
metinde buna ek olarak, Admetos’un
gerdek odas›n›n y›lanlarla kapl› oldu¤u
ve bunlar› Apollon’un temizledi¤i anla-
t›lmaktad›r (Can 1970: 54-55; Peterich
1946: 61-62).

Her iki metinde de inisiyasyon de-
neyimi söz konusudur. Hamilton’›n ak-
tard›¤› metinde Herakles’in deneyimi
Alkestis’inkinden ön plandad›r; ne var
ki, bunun bir inisiyasyon deneyimi olup
olmad›¤› sorgulanmal›d›r. T›pk› Deli
Dumrul gibi düflüncesizce davranan ve
kaba kuvvetine güvenen Herakles, ken-
dini arkadafl›na ba¤›fllatmak için
Ölüm’le güreflir ve Alkestis’i geri al›r.
Yaln›z, burada ölümle karfl›laflma karak-
terin bir dönüflüm sürecinden geçti¤ini
imleyen simgeleri tafl›mamaktad›r. He-
rakles için eski konumun de¤iflti¤i bilgi
edinmeyle gelen bir olgunlaflma yerine,
bozulan eski konumun tekrar kazan›ld›-
¤› olgunlaflma içermeyen bir deneyim
söz konusudur. 

Bunun karfl›s›nda Alkestis, kocas›-
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n›n yerine ölümü göze alarak, yani bir
anlamda ölüme meydan okuyarak, t›pk›
Savitri ve Dumrul’un kar›s› gibi ba¤l›l›-
¤›n s›nand›¤› bir inisiyasyondan geçmek-
tedir. Efl olarak görevini kusursuzca ye-
rine getirmesiyse, tanr›lar taraf›ndan ya
da Herakles’in yard›m›yla yeniden yer-
yüzüne gönderilmekle ödüllendirilir. Bu
noktada, Nicole Loraux’nun yapt›¤› de-
¤erlendirmeleri anmak konuyu irdele-
mede yeni aç›l›mlar sa¤layacakt›r. 

Loraux, Klasik Yunan trajedilerin-
de kad›n›n ölümle karfl›laflt›¤› konumun
ayn› zamanda yaflamlar›n›n da bir sim-
gesi oldu¤unu söylemektedir. Bu, yafla-
m›n kendisini benlik d›fl›nda var etti¤i
ve yaln›zca kad›n› do¤rudan erke¤in
dünyas›na ve yaflam›na ba¤layan evlilik
ve annelik kurumlar›nda gerçek anlam›-
n› buldu¤u bir konumdur. Yazar, ayn› za-
manda, kad›nlar›n erkeklerin elinden ya
da erkekler u¤runa öldüklerine dikkat
çekmektedir. Loraux’ya göre, kad›nlar
yaln›zca ölümlerinde gerçek efllerdir,
“çünkü yaln›z kendi ölümleri onlara ait-
tir ve ölerek evliliklerinin as›l gere¤ini
yerine getirmifl olurlar” (1987: 23-28).

Loraux’nun buna ba¤l› olarak iflaret
etti¤i bir baflka nokta da kad›n›n ölümü
gö¤üsleyiflindeki yüreklili¤in do¤urdu¤u
sonuçtur. Alkestis örne¤inde, kendini
adam›fl, sevecen ve erdemli bir eflle kar-
fl› karfl›yay›zd›r; ama o “flanl› ölümünü”
ancak erkeksi özellikler olan yüreklilik
ve dayan›kl›l›kla elde etmektedir. ‹yi bir
ölüm “erkekçe” oldu¤una ve sad›k efl de
erke¤in yerini ald›¤›na göre, çok sevilen
koca beklenmedik biçimde kad›ns›lafl-
maktad›r. Koca, “çocuklar›na hem anal›k
hem babal›k yapma durumunda kalm›fl,
kar›s›n›n erkekçe kahramanl›kla özdefl-
leflmifl aç›kl›k alanlarda ölümü karfl›la-
mak için terk ederek gitti¤i sarayda bun-
dan böyle bir bakire gibi münzevî ya da

bir yeni gelin gibi iffetli yaflamaya mah-
kum edilmifltir” (1987: 28-29).

Gerçekten de, Alkestis anlat›s›nda
Admetos edilgen bir konumdad›r. Her
fleyden önce, Admetos’un evlilik için geç-
mesi gereken s›navlar›, kendi yerine
Apollon geçmektedir. Böylece, asl›nda
Alkestis’le evlenmeye gerçekten hak ka-
zanan Admetos de¤ildir. Daha önce de¤i-
nildi¤i üzere, gerdek odas›n› y›lanlardan
Admetos’un yerine Apollon temizlemifl-
tir. Burada, gözü pek tanr›n›n yard›mse-
verli¤i ön plana ç›kar›l›rken, Adme-
tos’un evlenmeye ne kadar uygun oldu¤u
da sorgulanmaktad›r. Kar›s›n›n kendi
yerine ölümü kabul etmesi karfl›s›nday-
sa Admetos, yine edilgen bir tav›rla yal-
n›zca yas tutmaktad›r. Üstelik, belki de
bu konuda hiçbir fley yapmam›fl olman›n
verdi¤i suçluluk duygusunu bast›rmak
amac›yla kar›s›n›n ölümünü unutmak ve
unutturmak ister gibi, yak›n arkadafl›
Herakles’le bunu paylaflmamaktad›r. Bu
nedenle, Alkestis’in cesareti ve dayan›k-
l›l›¤›, Admetos’un edilgen karakter özel-
liklerini iyice belirginleflmektedir. 

IV. ‹nanna’n›n Yer Alt›na ‹nifli
Bir önceki bölümde de¤inilen “et-

kin” kad›nlar ve “edilgen” kocalar izle¤i
Sümerlere ait bir mit olan ‹nanna’n›n
yer alt›na iniflinde de bulunmaktad›r.
Ayn› zamanda, Robert Garland, Yunan
anlat›lar›ndaki yer alt› dünyas›na inifl
motifinin (katabasis) bu mit kökenli an-
lat›ya dayand›r›labilece¤ini öne sürmek-
tedir (1985: 150). Bu nedenle, mitolojik
bir kaynak olarak kabul edilebilecek bu
anlat›ya de¤inmek yerinde olacakt›r.
‹nanna anlat›s› flöyle özetlenebilir:

Göklerin Kraliçesi olan ‹nanna, gü-
cünü geniflletmek, cehennemde de hü-
küm sürmek istemektedir. Ölüler diyar›-
na inmeye karar verir. Buran›n sahibi,
ablas› Ereflkigal’d›r. Hükümdarl›¤›na
girdi¤inde ablas›n›n kendisini öldürece-
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¤inden korkan ‹nanna hizmetkâr›na üç
gün sonra dönmezse tanr›lara haber ver-
mesini söyler. ‹nanna ölüler diyar›na in-
di¤inde Ereflkigal onu bir cesede çevirir
ve bir kaz›¤a diker. 

Üç gün sonra, han›m›n›n gelmedi¤i-
ni gören hizmetkâr, tanr›lara gider. Tan-
r› Enlil ve Nanna yard›m etmeyi redde-
derler; Enki, kabul eder. ‹nanna’y› kur-
tarmak için iki yarat›¤a can verir. Onla-
ra, ölüler diyar›na inmelerini, Ereflki-
gal’›n ac›lar›na ortak olmalar›n›, ‹nan-
na’y› yaflama döndürecek olan yiyece¤i
ve suyu cesede dökmelerini buyurur. Ya-
rat›klar tanr›n›n buyru¤unu yerine geti-
rirler. ‹nanna canlan›r. Ne var ki, ölüler
diyar›n›n kural› gere¤ince ancak kendi
yerine bir can bulabilirse yeryüzünde
kalmas›na izin verilir. ‹blislerle birlikte
yeryüzüne gönderilir. 

‹nanna yeryüzünde kendi yerine ib-
lislere verece¤i kifliyi arar. Karfl›laflt›¤›
herkes ondan korkmakta ve onun için
yas tutmaktad›r, biri d›fl›nda: kocas› Du-
muzi. Bayraml›klar›na kuflanm›fl, gurur-
la tahtta oturan eskinin çoban›, flimdi-
nin kral›, kocas› Dumuzi’yi gören ‹nanna
ç›lg›na döner. Onu cinlere teslim eder.
Dumuzi, ‹nanna’n›n kardefli günefl tan-
r›s› Utu’ya kendini kurtarmas› için ya-
kar›r. Utu yard›m eder, Dumuzi iblisler-
den tanr›n›n yard›m›yla kurtulur, sakla-
n›r. Sakland›¤› yeri bir arkadafl› iblislere
bildirir. Böylece arkadafl ihanetine u¤ra-
m›fl olan Dumuzi, yer alt›na götürülür.
Bu arada, Dumuzi’nin kardefli Gefltinan-
na yas tutmaktad›r. ‹nanna da, h›rs›n›n
sonucu olarak mutlulu¤unu feda etti¤ini
anlar ve Gefltinanna ile Dumuzi’yi dönü-
flümlü olarak alt› ayl›k süreler boyunca
yer alt›na yollamaya karar verir (Evers
1995: 72-78; Kramer 1999: 196-210). 

Anlat›da, ‹nanna’n›n kararl› tavr›
karfl›s›nda Dumuzi’nin edilgen tutumu
dikkat çekmektedir. Anlat›n›n üç efl met-

nini bir arada inceleyen John D. Evers,
‹nanna’n›n yer alt›na iniflini bilgi arzusu
olarak de¤erlendirmektedir (1995:80).
Dolay›s›yla, ‹nanna’n›n ölümü ve yeni-
den dirilifli, inisiyasyon simgeleri olarak
kabul edilmelidir. Kar›s›n›n yer alt›na
iniflinden sonra onun için endiflelenme-
yen ve taht›n sahibi olman›n keyfini ç›-
kar›yormufl gibi gözüken Dumuzi’nin an-
lat›daki rolü ise, Evers’e göre, temel ola-
rak kendi kad›ns› yönlerini keflfetmek-
tir. Bu da Dumuzi’nin inisiyasyonu ola-
rak de¤erlendirilebilir. Böylece, anlat›da
“erkek-difli dengesinin kuruldu¤u bir
model” de oluflturulur (1995:80). 

Anlat›da erkek-difli dengesiyle bir-
likte olumlu-olumsuz dengesi de bulun-
maktad›r ve bunlar kardefl iliflkilerinde
aç›¤a ç›kmaktad›r. Diane Wolkstein’a gö-
re, ‹nanna ve Ereflkigal, bir insan›n iki
yar›s› gibidirler. ‹nanna’n›n yer alt›na
inifli, öbür yar›s›yla tan›flmak ve bir an-
lamda bütünlenmek olarak da yorumla-
nabilir. ‹nanna’n›n inifliyle yukar›dan
yani bilinçten, afla¤›ya yani bilinçd›fl›na
aç›lan geçidin kapanmamas› gereklidir,
bu nedenle ‹nanna’n›n bir parças› afla¤›-
ya geri dönmelidir. ‹nanna, d›fllanm›fl ve
yaln›z kalm›fl ablas›n› hat›rlamal›d›r
(aktaran Evers 1995: 81).

Evers, ‹nanna’n›n yer alt›na inifli
anlat›s›n›n bir mit anlat›s› oldu¤una
dikkat çekerek, ‹nanna-Ereflkigal iliflki-
sini evrensel denge aç›s›ndan ele almak-
tad›r. Buna göre, ‹nanna’n›n inifli evren-
sel dengeyi bozmufltur. Dumuzi ve Geflti-
nanna’n›n onun yerine dönüflümlü ola-
rak yer alt›na inmeleri, dengenin yeni-
den kurulmas›n› sa¤lamaktad›r (1995:
95). Burada, kar›-koca iliflkisinden fark-
l› bir kad›n-erkek iliflkisi vard›r. Evren-
sel dengenin kutuplar›nda birbirleriyle
kan ba¤› olan bir difli ilke ile bir erkek il-
ke bulunmaktad›r. Mevsimler, bular›n
devinimine göre oluflmaktad›r. Bu iki il-
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kenin, birbirlerine hiç kavuflamayacak-
lar›n› bilerek yine de birbirleri için yerin
alt› ve üstü aras›nda gezinmeleri yaflam-
sal devinimi sürekli k›lmaktad›r. 

Bu anlat›da birden fazla inisiyasyon
gerçekleflmektedir. ‹nanna, Dumuzi ve
Gefltinanna inisiyasyondan geçerek ken-
di yaflamlar›n› de¤ifltirirken, mit olma
özelliklerinden dolay› evrenin düzenine
de etki ederler. Evers, tüm bu inisiyas-
yonlar›n temelinde “sevgi” oldu¤u dikka-
ti çekmekte ve bunu flöyle dile getirmek-
tedir: “bu, sevginin ve onun yaflam ve
ölümle iliflkisinin biçimlerinin, nitelikle-
rinin ve olanaklar›n›n araflt›r›ld›¤› bir
anlat›[d›r] (1995:95). Evers’in çözümle-
mesine göre, anlat›, ilk hareketini abla-
ya karfl› duyulan sevgi yoklu¤undan al-
maktad›r. ‹nanna’y› yer alt›ndan ç›ka-
ran hizmetkâr›n›n ve Tanr› Enki’nin ilgi-
si ve yard›m›d›r. Enki’nin yarat›klar›n›n
Ereflkigal’›n ac›lar› karfl›s›nda gösterdik-
leri yak›nl›kla onu yumuflatmalar› anla-
t›n›n sevgi izle¤i üzerine kuruldu¤unu
gösteren bir baflka ilgi çekici noktad›r.
Dumuzi’nin felaketi, kar›s›na karfl› ka-
y›ts›zl›¤›n›n bir sonucudur. Genç kral,
k›z kardeflinin yo¤un sevgisi ve kar›s›n›n
ona duydu¤u sevginin de¤erini anlamas›
sayesinde kurtulmaktad›r (1995: 95). 

“Sevgi”nin—ya da sevgi eksikli¤i-
nin—inisiyasyonun temel ö¤esi oldu¤u,
bu çal›flmada incelenen tüm di¤er anlat›-
larda da gözlemlenebilir. Savitri, kocas›-
na duydu¤u sevgi sayesinde ölüme mey-
dan okuyacak gücü kendinde bulmakta-
d›r. Dumrul, öncelikle kendini ve yaflam›
sevdi¤i için ölüme meydan okur. Ana ba-
bas›n›n sevgisizli¤i inisiyasyonunun
önemli bir aflamas›n› oluflturur. Kar›s›y-
la karfl›l›kl› birbirlerine duyduklar› sev-
gi ve özellikle Allah sevgisi de inisiyasyo-
nu baflarmas›na yard›mc› olur. Adme-
tos’un evlilik s›nav›n› geçmesini sa¤la-
yan Apollo’nun ona duydu¤u arkadaflça

sevgidir. Ayn› sevgi, Admetos’un hayat›-
n› kurtarmada da rol oynamaktad›r. Ad-
metos’u as›l kurtaran ise Alkestis’in sev-
gisidir. Bir efl metne göre, bu sevginin
gücüyle Alkestis, tanr›lardan onay ala-
rak, baflka bir efl metne göreyse Herak-
les’in Admetos’a duydu¤u arkadafl sevgi-
si yard›m›yla, inisiyasyonunu gerçeklefl-
tirmektedir. 

Tüm bu anlat›lar›n temelinde, ölüm
gerçe¤inden kurtulman›n olanaks›zl›¤›
düflüncesi yatmaktad›r. Ne var ki, bu
olanaks›zl›¤› aflmak için yollar öneril-
mifltir. Evers’›n da belirtti¤i gibi, “sevgi,
yaflam› destekler ve sevgiden yeni ya-
flam do¤ar”. Bu sonsuz bir döngüdür. Bu
döngü ölümü de içermektedir; ama
ölüm, bir sonlanmadan daha çok sonlan-
mayla gelen yeni bir bafllang›ç niteli¤in-
dedir. “Bu anlat›[lar›n] kökeninde sevgi
vard›r çünkü bu anlat›[lar] sevgiyi yafla-
m›n kökenine yerlefltirmektedir (1995:
96).

* * *
Görülüyor ki, masallar, inisiyasyon

kodlar›n› çeflitli biçimlerde kamufle ede-
rek, onlar› de¤iflik göndergelere dönüfl-
türerek modern ça¤a, modern insan›n
be¤enisine tafl›maktad›rlar. Mircae Eli-
ade’ye göre, inisiyasyon kal›plar› tören-
sel gerçekliklerini yitirdiklerinde ruhsal
mesajlar›n› farkl› bir insanî düzlemde,
do¤rudan düfl gücüne hitap ederek edebî
motiflere dönüfltürmüfllerdir. Masallar
bu biçimi ald›¤›ndan beri, insan, ister il-
kel ister uygar olsun onlar› tekrar ve
tekrar dinlemekten büyük zevk duyagel-
mifltir. Bu, inisiyasyon kal›plar›n›n, ma-
sallardaki gibi gizlenmifl olsa dahi, insa-
no¤lunun ruhunun derinliklerindeki bir
ihtiyaca cevap veren psikolojik bir ifllev
üstlendi¤ini göstermektedir (1975: 126). 

Masal›n modern ça¤da da geçerli¤i-
ni koruyan, özellikle çocuklar›n ve genç-
lerin e¤itiminde önemli rol oynayan bir
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halk anlat›s› oldu¤u do¤rudur. Ayn› za-
manda, masal›n ola¤anüstü motiflerin-
den beslenen ve kurgu çat›s›n› hemen
her zaman bir inisiyasyon modelinin
oluflturdu¤u fantastik edebiyat ve bilim
kurgu edebiyat›, günümüzde en çok ra¤-
bet gören edebî türlerdendir. Sineman›n
da bu türleri yayg›n olarak kullanmas›,
“modern masallar” olarak adland›r›labi-
lecek bu anlat›lar›n oluflturdu¤u edebî
ve sanatsal be¤eniyi, modern yaflam›n
vazgeçilmezlerinden biri hâline getir-
mifltir. 

‹nsan›n “modern masallar”a göster-
di¤i bu ilgi, Eliade’nin öne sürdü¤ü, “ini-
siyasyonun insan yaflam›n›n özünde yat-
t›¤›” sav›n› da desteklemektedir. Eli-
ade’nin de belirtti¤i gibi, bir dinlenme ya
da e¤lence arac› oluflturan bu anlat›lar
modern insan›n basitlefltirilmifl bilincine
hitap etmektedir. “Derinlerdeki psikede,
inisiyasyon senaryolar› önemini ko-
ru[makta] ve mesajlar›n› aktarmay›, de-
¤iflmeler gerçeklefltirmeyi sürdürür
[mektedirler]”. Modern insan hiç fark›na
varmadan masallar›n getirdi¤i bu düflsel
inisiyasyondan yararlanmaktad›r. Bu da
gösteriyor ki, Eliade’nin önemle üzerin-
de durdu¤u gibi, “günümüzde ‘inisiyas-
yon’ olarak adland›r›lan fleyin, insanl›k
durumuyla birlikte var oldu¤unun, her
yaflam›n, her varoluflun, kesintisiz bir
dizi ‘s›namalar’, ‘ölümler’ ve ‘dirilme-
ler’den olufltu¤unun fark›na var›lmaya
bafllanm›flt›r” (2001: 245-46). 

NOTLAR
1 Kavram, Türkçe’de “geçifl töreni”, “geçifl kut-

töreni” olarak karfl›lanabilir. Bu yaz›da “inisiyas-
yon” kullan›m› benimsenmifltir.

2 “efl metin” terimi, Öcal O¤uz’un önerdi¤i gi-
bi, “varyant” terimi yerine kullan›lm›flt›r (bkz. O¤uz
2000: 23-28).
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