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Mitler üzerine yazan bir di¤er üretken yazar da, daha önce Sarah Lawrence Koleji’nde görev yapm›ﬂ karizmatik
bir ö¤retmen olan Joseph Campbell’dir.
Campbell’in mit üzerine yapm›ﬂ oldu¤u
çal›ﬂmalar muhtemelen di¤er bütün mitologlar›nkinden çok daha geniﬂ çapta
okunmuﬂtur. Jung gibi, Campbell’in de
insan konulu bilimler üzerindeki etkisi,
sosyal bilimlerdekinden daha büyüktür
ancak sosyal bilimciler Campbell’in mitlere yaklaﬂ›m›n› neden sevmezler?
Campbell’in bütüncesinden (corpus)
bir tasviri ele alal›m. Campbell, ilk kez
1949’da yay›nlanm›ﬂ olan Binbir Suratl›
Kahraman’da (The Hero with a Thousand Faces), monomit terimi ile (James
Joyce’nin Finnegans Wake isimli eserinden ödünç al›nm›ﬂ olan bir terim) ne demek istedi¤ini anlatmaktad›r. “Monomit”, muhtemelen standart kültürleraras› kahraman yap›s›n› anlatmak için kullan›lan bir terimdir. Campbell, bir dipnotta Otto Rank’›n Kahraman›n Do¤umu Miti (The Myth of the Birth of the
Hero, 1909) adl› eserinden bahsetmiﬂ olmas›na ra¤men, kahraman kal›b›n›n ele
al›nd›¤› daha eski tarihli akademik çal›ﬂmalar›n, örne¤in Johann Georg von
Hahn’›n on dört kahraman›n biyografilerini esas alan “Aryan Expulsion and
Return Formula” (1876) eseri, ya da
Lord Raglan’›n ilk kez Forklore’de (1934)
bir makale olarak ve hemen ard›ndan
The Hero ismiyle (1936) geniﬂletilmiﬂ bir
kitap halinde yay›nlanm›ﬂ olan “The Hero of Tradition” adl› önemli çal›ﬂmas›n›n
isimlerine yer vermemiﬂtir. Raglan’›n
kahraman modeli, belli baﬂl› Hint-Avru*
**

pal› ve Sami kahramanlar›n›n hayatlar›nda yer alan yirmi iki kliﬂeleﬂmiﬂ biyografik ayr›nt›dan oluﬂmaktad›r. Yirmi
bir kahraman›n (Oedipus, Theseus, Perseus, Moses, Arthur vs.) yaﬂamlar›ndan
ç›kar›lm›ﬂ olan bu ayr›nt›lara, “Annesi
sad›k bir bakiredir”, “Gebe kal›nan koﬂullar ola¤an d›ﬂ›d›r”, “Do¤umunda, ço¤u kez babas› taraf›ndan olmak üzere,
kendisini öldürme giriﬂimi gerçekleﬂir”
ve “Uzak bir memlekette üvey ebeveynler
taraf›ndan büyütülür” dahildir. Ancak
Campbell’in çal›ﬂmalar›n›n s›k›nt›s›,
bibliyografik ihmaller de¤ildir.
Campbell çok say›da mit ve efsaneden irili ufakl› parçalar› esas alan karma bir kahraman modeli kurmaktad›r.
Hiçbir efsane edebi aç›dan analiz edilmez. Campbell, modelde yer verilen her
bir unsur için birkaç örnek göstermektedir. Modeldeki unsurlardan birine
Campbell taraf›ndan “Balinan›n Karn›”
(The Belly of the Whale) ad› verilmektedir. Campbell, yutulan birkaç hikaye
kahraman› örne¤inden, mesela Küçük
K›rm›z› Baﬂl›kl› K›z’›n kurt taraf›ndan
yutulmas›n› al›nt› yapmaktad›r. Öncelikle K›rm›z› Baﬂl›kl› K›z erkek de¤il, kad›n kahramand›r; öyküsü bir mit de¤il
(monomit gibi), peri masal›d›r; onu yutan da balina de¤il, kurttur. Bire bir yaln›zca iki adet balina vakas›ndan al›nt›
yap›lm›ﬂt›r; bir Eskimo masal› olan Hilekar Kuzgun ile, Tevrat’taki Yunus vakas›. Campbell’in kahraman modelinin
bu unsuru üzerine yapt›¤› dört sayfal›k
tart›ﬂma ﬂöyle baﬂlar: “Büyülü eﬂi¤in
aç›ld›¤› geçidin yeniden do¤um alemine
bir geçiﬂ oldu¤u fikri, tüm dünyada, ba-
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linan›n karn› ﬂeklindeki rahim görüntüsüyle simgelenmektedir.” Balinan›n karn› görüntüsüne iki örnekten yola ç›k›larak nas›l “dünya çap›nda” denebilir ki?
F 911 A, Yunus: Bal›k (veya su canavar›)
adam› yutar, ayetinin ard›ndan gelen
ayetlere bakarsak, dünya çap›nda bir genellemeye rastlamay›z. Mesela Sahra’n›n
güneyindeki Afrika ya da yerli Avustralya’dan hiç al›nt› yoktur. Daha önce hiç
balina görmemiﬂ halklar›n “balinan›n
karn›ndaki” kahraman›n maceralar›n›
anlatan geleneksel mitleri olur mu? Olacak ﬂey de¤ildir. Campbell Ayetler Dizini’ne baﬂvurmam›ﬂt›r. Ço¤u evrenselci gibi, o da evrenselli¤i belgelemekle u¤raﬂmak yerine, sadece iddias›n› yapmakla
yetinmektedir. Bu, sadece Bat›l› kültürlerden al›nan verilerle insan konulu bilimlerdeki insan›n do¤as› hakk›nda kayg›s›zca konuﬂan, hepsi birbirinin ayn›
ruhlardan bu kadar hoﬂlanmas›n›n bir
sebebidir. Yunus’un hikayesini bilen herkes, Campbell’in balinan›n karn›n›n
dünya çap›nda bir imge oldu¤u iddias›n› benimseyebilir. Bütün insanl›¤›n ortak mitler ve mecazlar› paylaﬂt›¤›n› düﬂünmek ﬂüphe yok ki teselli vericidir, ancak uygulamal› gerçekler böyle bir yan›lsamay› desteklememektedir.
Campbell’in mit hakk›ndaki genelleﬂtirmeleri somutlaﬂt›r›lam›yorsa, ö¤renciler onun çal›ﬂmalar›n› neden göz
önünde bulundurmak zorundad›r? Çünkü o mitolojiyi halka sevdiren çok meﬂhur bir kiﬂidir. Akademi d›ﬂ›nda büyük
bir takipçi güruhunu kendine çekmekte
ve hatta baz› üniversite ö¤rencileri bile
onun evrenselci yaklaﬂ›m›n› merakla izlemektedir. Bundan dolay›, onun mit teorisi üzerine yap›lm›ﬂ olan bir de¤erlendirmeye yer verilmiﬂtir. Louisiana Eyalet
Üniversitesi, Dini Araﬂt›rmalar Bölümü’nden Robert A. Segal, Campbell’in
çal›ﬂmas› üzerine bir eleﬂtiri yazm›ﬂt›r.
Orijinal denemenin ismi “Joseph Campbell’in Mit Teorisi: Çal›ﬂmas› Üzerine Bir
‹nceleme Denemesi”dir. Okuyucular kendileri için Campbell’in yaz›lar›na baﬂvu-

http://www.millifolklor.com

rup, yaklaﬂ›m›n›n geçerlili¤i ve yararl›l›¤› hakk›nda kendi hükümlerine varmak
isteyebilirler. Segal’›n mit hakk›ndaki di¤er yaz›lar› için, “Mitolojiyi Savunmak
‹çin: Ça¤daﬂ Mit Teorilerinin Tarihi”,
Akademi Y›ll›klar› 1 (1980), 3-49. sayfalara bak›n›z. Kahraman modeli hakk›ndaki geniﬂ akademik literatüre dair daha fazla referans için ise Alan Dundes’in
Interpreting Folklore’nin (Bloomington,
Ind., 1980) 223-261. sayfalar›nda yer
alan “Kahraman Modeli ve ‹sa’n›n Hayat›” isimli makalesine bak›n›z.(A. Dundes)
Bir Navaho mitinin metni olan
Where the Two Came to Their Father’in
1943 y›l›nda yap›lan yay›n› (Campbell,
1943), Bollingen Dizisi’nin ilk çal›ﬂmas›na yorumuyla katk›da bulunan Joseph
Campbell’in mit üzerine yapt›¤› ilk çal›ﬂma olarak yerini alm›ﬂt›r. Mythic Image’nin 1974 y›l›nda yap›lan yay›m›
(Campbell, 1974), hem Bollingen Dizisi’nin yüzüncü ve sonuncu çal›ﬂmas›,
hem de Campbell’in ister sonuncu olsun
ister olmas›n, mit üzerine yapt›¤› en
mükemmel çal›ﬂma olarak damgas›n›
vurmuﬂtur. Arada geçen otuz y›lda Bollingen Dizisi’ne dahil çeﬂitli kültürel konular, ama hepsinden önemlisi mit ve
din üzerine olan doksan sekiz çal›ﬂma
daha yay›nlanm›ﬂt›r. Ayn› süre içerisinde Campbell, yine hepsi mit üzerine
olan dört kitap yay›nlam›ﬂt›r. En popüler kitab›, en temel mitler olarak gördü¤ü kahraman mitlerinin bir analizi olan
The Hero with a Thousand Faces (1949)
olmuﬂtur. Dört ciltlik The Masks of God
(1959-68) kitab›nda ilkel, Do¤ulu, Kuzeyli ve “kreatif” mitolojinin izini sürmektedir. Bir denemeler koleksiyonu
olan The Flight of Wild Gander (1969)
ve bir genel dersler dizisi olan Myths to
Live By (1972), ana temalar› aç›klama
vazifesi gören daha küçük çapl› çal›ﬂmalar›d›r. Mit benzeri Finnegans Wake’de
(1944) “‹skelet Anahtar” yaz›s›yla yapt›¤› yard›mc› yazarl›¤›n yan›nda Campbell, baﬂta Heinrich Zimmer’in yaz›lar›
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