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(Campbell, 1946-55) ve Eranos-Jahrbücher’in seçme yaz›lar› (Campbell, 195464) olmak üzere birçok çal›ﬂmaya editörlük yapm›ﬂt›r. Tüm bu gayretlerin ortak
yan› yaln›zca konular›n mite dair olmas›
de¤il, ayn› zamanda genel olarak Jungçu bir yaklaﬂ›ma baﬂvurulmas›d›r; bu
yaklaﬂ›m tarz›, ad› Jung ekolüyle birlikte an›lan pek çok yazar›n da bulundu¤u
ve gerçekte ad›n› Jung’un inzivaya çekildi¤i ‹sviçre köyünden alm›ﬂ olan Bollingen Dizisi’nce de, hiç de rastlant› sonucu
olmaks›z›n paylaﬂ›lmaktad›r.
The Mythic Image’daki mitlere bak›ﬂ aç›s› Campbell’in geçmiﬂteki yaklaﬂ›m›ndan hiçbir farkl›l›k göstermemiﬂ ve
bu yaklaﬂ›m metodu ilk kitab›ndan beri
temelde hiçbir de¤iﬂikli¤e u¤ramadan
devam etmiﬂtir. The Mythic Image’nin
farkl› yönü, sanatsal yönüdür. Campbell’in kariyeri boyunca sözel olarak anlatt›¤› temalar›n ayn›s›n›, görsel olarak
anlatmaktad›r. Görsel olmakla birlikte
Campbell’in ömür boyu savundu¤u görüﬂlerin bir özeti niteli¤inde oldu¤undan
dolay›, ele al›nmas›n›n en uygun yolu,
bu görüﬂlerin göz önünde bulundurulmas› gibi görünmektedir.
Campbell tüm yaz›lar›nda, kulak
verildi¤i takdirde ça¤daﬂ insan› umutsuzluktan kurtarabilecek tam bir ayd›nlanma sunmaktad›r. Campbell bu ayd›nlanmay› tutkuyla, ama ayn› zamanda
tevazuyla sunmaktad›r, zira bu yeni bir
ﬂey de¤ildir. ‹lkel ve eski insan›n bilgeli¤idir ve bulunaca¤› yer de, ça¤daﬂ insan›n yanl›ﬂ anlad›¤› için körlükle göz ard›
etti¤i mitlerdir. Do¤ru anlaﬂ›ld›klar›
takdirde, insan› manevi felaketten kurtarabilirler.
Myths to Live By’dan al›nan aﬂa¤›daki metin, Campbell’in mesaj›n› en iyi
ﬂekilde yakalamaktad›r:
Art›k her yerdeki bütün büyük medeniyetlerin halklar›, kendi sembolik ﬂekillerini edebi yönden yorumlama e¤ilimine girmiﬂtir... Bununla birlikte, günümüzde böyle iddialar›n anaokulu e¤itimiyle s›n›rl› birisi taraf›ndan bile ciddi-
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ye al›nmas› art›k mümkün de¤ildir. ‹ﬂte
burada ciddi bir tehlike söz konusudur.
Zira sadece kendi sembollerini edebi aç›dan yorumlamak halklar›n takip etti¤i
yol olmakla kalmam›ﬂ, ayn› zamanda
böyle edebi aç›dan okunan simgeler, ait
olduklar› medeniyetlerin ve bunlar›n
manevi düzenleri, birlikleri, devaml›l›klar› ve kreatif güçlerinin de destekleri
olmuﬂtur. Mitolojik temelli eski tabular›m›z›n kendi ça¤daﬂ bilimlerimiz vas›tas›yla rahats›z edilmesiyle birlikte, medeni dünyan›n her yerinde ahlaks›zl›k ve
suç olaylar›, ak›l hastal›klar›, intiharlar
ve uyuﬂturucu ba¤›ml›l›klar›, y›k›lan yuvalar, sokak çocuklar›, ﬂiddet, cinayet ve
umutsuzluk h›zla artmaktad›r... Vicdan
sahibi ö¤retmen... önce medeniyetimizin
destekleyici mitlerine mi, yoksa ilminin
“gerçekçileﬂtirilmiﬂ” hakikatlerine mi
ba¤l› olmal›d›r? Bu ikisi taban tabana
z›t m›d›r?... ﬁimdi, eski moda unsurlar›n› eleﬂtirirken gerekliliklerini yanl›ﬂ
yans›t›p hor görmeyecek ﬂekilde, bilimsel olarak mitlerin yaﬂam› destekleyen
do¤as›n› anlamam›z›n mümkün olup olmad›¤› sorusunu sormal›y›z... Geleneksel olarak... mitsel varl›klar ve olaylara
gerçekler olarak bak›l›r ve böyle ö¤retilirler... Gerçi bu hikayeler tarihi gerçeklerin bildirileri de¤il, sadece tarihe yans›t›lm›ﬂ olan hayali epizotlar olarak yorumland›¤›nda... kazanç belirgin hale
gelir; yani, yanl›ﬂ olsalar ve hakiki tarihin kay›tlar› olarak görülmeleri reddedilse de, evrensel itibar gören böyle mitsel hayal gücü ürünleri akl›n gerçeklerini temsil etmelidir... Freud’un görüﬂüne
göre mitler, psikolojik hayal düzenine
aittir... Kanaatince, her ikisi de bebeklik
dönemindeki ensest isteklerin bast›r›lmas›n›n birer göstergesidir... Ve bu yüzden Frazier gibi Freud da mit, büyü ve
din dünyalar›n› olumsuz bir ﬂekilde; çürütülecek, aﬂ›lacak ve nihayetinde yeri
bilim taraf›ndan al›nacak yanl›ﬂl›klar
olarak yarg›lam›ﬂt›r... Tamamen farkl›
bir yaklaﬂ›m da Jung taraf›ndan ortaya
konmuﬂ olup, onun görüﬂüne göre mito-

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2006, Y›l 18, Say› 70

lojideki söz sanatlar› olumlu, hayat verici amaçlara hizmet etmektedir... Bize resim dilinde, varl›¤› kabul edilip hayatlar›m›zla bütünleﬂtirilmesi gereken ruhsal
güçleri anlatmaktad›rlar; o güçler ki, insan ruhunda daima ortak olmuﬂ ve insan›n biny›llar boyu evrimleﬂirken geride
b›rakt›¤› türlerin irfan›n› temsil eder.
Dolay›s›yla, daha ziyade d›ﬂ dünya ile
iliﬂkili olan bilimsel bulgular taraf›ndan
yerlerinden edilmemiﬂlerdir ve asla edilemezler de... (1972, 8-13)
Özetle, Campbell’in iddialar› ﬂunlard›r: 1) ça¤daﬂ toplumun kargaﬂa içinde oldu¤u; 2) kargaﬂan›n nedeninin ça¤daﬂ insan›n, hayat› manas›z bulmas› oldu¤u; 3) ça¤daﬂ insan›n hayat› manas›z
bulmas›n›n, hayata anlam kazand›racak
yegane unsur olan mitlerden yoksun
kalmas›ndan kaynakland›¤›; 4) ça¤daﬂ
insan›n mitlerden yoksun kalmas›n›n,
ça¤daﬂ insan› neredeyse tamamen tan›mlayan inanç olan bilimin, edebi aç›dan al›nm›ﬂ olan mitleri çürütmüﬂ olmas›ndan kaynakland›¤›; 5) bununla birlikte, mitin gerçek anlam›n›n birebir de¤il,
sembolik oldu¤u; 6) mitin sembolik manas›n›n psikolojik oldu¤u; 7) mitin psikolojik manas›n›n Jungçu oldu¤u; 8)
sembolik, psikolojik ve Jungçu tarzda
okundu¤u takdirde, mitin bilimle uyumlu oldu¤u ve ça¤daﬂ insan›n bunu kabul
edebilece¤i; 9) kabul edildi¤i takdirde
de, mitin hayata anlam kazand›rd›¤› ve
böylelikle toplum huzurunu yeniden
sa¤layabilece¤i.
Bu iddialar›n her birini s›rayla incelemek yararl› olur. Campbell’in ilk sözüne göre, modern toplum kargaﬂa içindedir. Delil olarak da ﬂunu göstermektedir:
“...ahlaks›zl›k ve suç olaylar›, ak›l hastal›klar›, intiharlar ve uyuﬂturucu ba¤›ml›l›klar›, y›k›lan yuvalar, sokak çocuklar›,
ﬂiddet, cinayet ve umutsuzluk h›zla artmaktad›r.” Modern toplumda gerçekten
de artan bir kargaﬂa durumunun söz konusu oldu¤unu farz edelim. Campbell,
ikinci s›rada, bunun nedeninin ça¤daﬂ
insan›n yaﬂad›¤› anlams›zl›k hissi oldu-
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¤unu belirtmektedir. Bununla birlikte,
insanlar›n mitlere inand›¤› ve böylelikle
muhtemelen anlams›zl›k yaﬂamam›ﬂ oldu¤u ça¤lara da ayn› ölçüde, belki de daha fazla kargaﬂa hakim olmuﬂtur. O halde, neden mevcut kargaﬂan›n sebebi insan›n varoluﬂuna dair s›k›nt›s› olsun?
Kargaﬂa toplumsal oldu¤una göre, toplumsal bir sebebinin olmas› daha muhtemel de¤il midir? Sebebin ola¤an olmak
yerine yüce oldu¤unu varsayman›n bir
manas› var m›d›r? Olsa bile, bu kadar
yüce bir sebep ile bu kadar s›radan bir
sonuç aras›ndaki iliﬂki tam olarak nedir?
Campbell bu sorular›n hiçbirine yan›t
sunmamaktad›r. Sadece sebep-sonuç iliﬂkisini oldu¤u gibi almaktad›r.
Campbell bir sonraki iddias›nda,
insan›n yaﬂam› anlams›z bulmas›n›n,
mitlerinin olmamas›ndan kaynakland›¤›n› savunmaktad›r. O halde Campbell
neden sadece mitleri ön plana ç›karmaktad›r? ‹nsan›n derdi, mesela ayinlerin ya
da genel olarak dinin eksikli¤inden kaynaklan›yor olamaz m›? Mitler tek baﬂ›na
anlam sa¤larlar m›?
Do¤ruluk pay›n›n artmas› için
Campbell, mitlerle ayinler aras›nda iliﬂki kurmakta ve genellikle mitlerle dini
birbirine ba¤lamaktad›r. Söylediklerine
bak›l›rsa, ayinler “mitlerin yaﬂanm›ﬂ
halleridir ve kiﬂi, ayine kat›lmak suretiyle mite de kat›lmakta ve dolay›s›yla
kendi ruhu içerisindeki münasip yap› ve
ilkeleri etkinleﬂtirmektedir. Bir çeﬂit
ayin eylemi olmadan, kiﬂinin sistemin
etkin taraf›na ulaﬂma gayreti bütünüyle
boﬂa ç›kar...” (Kisly 1976, 75). Ayinler,
mitlerle yak›ndan iliﬂkili olmalar›na
ra¤men, hala sadece manay› bar›nd›ran
mitleri aﬂ›laman›n bir yoludurlar. Alternatif ayin görüﬂleri mevcut oldu¤undan
dolay› (örne¤in William Robertson
Smith [1889] için mit ayine hizmet eder,
tersi olmaz; Mary Douglas’a [1966,
1970] göre ise, hayata anlam veren mit
de¤il, ayindir), Campbell’in ayini mitin
ast› olarak kabul etme fikri kan›t gerektirmekte ve o da bunu sunmamaktad›r.
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Genel olarak dinde de ayinle ayn›
durum söz konusudur: Campbell bunu
tipik olarak mite ba¤lamakta, ancak mitin alt kademesinde tutmaktad›r. Ça¤daﬂ insan›n umutsuzlu¤u, dini bütün
olarak kaybetmekten de¤il, yaln›zca miti kaybetmekten kaynaklanmaktad›r. Yine alternatif din görüﬂleri mevcut oldu¤undan dolay› (örne¤in Mircea Eliade’ye
[1959] göre hayata anlam veren sadece
mit de¤il, dinin bütünüdür), Campbell
kendi görüﬂünü kan›tlarla desteklemelidir, ancak yine bunu yapmamaktad›r.
Campbell’e göre ça¤daﬂ insan›n
mitlerinin olmamas›, bilimin bunlara
edebi aç›dan inanmay› imkans›z k›lm›ﬂ
olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Çünkü
birebir al›nan mit, ilkel bilim; gerçek
dünyan›n zaman› geçmiﬂ, do¤aüstü bir
ﬂekilde izahat› demektir. Bununla birlikte, bizzat Campbell, mitleri hiçbir ﬂekilde do¤aüstü unsurlar içermeyen temalar ve ideolojiler olarak kabul etmektedir; örnek olarak Amerika s›n›r› miti,
Aryan egemenli¤i miti ve Marksizm. Dolay›s›yla bu mitler bilimle uyumlu de¤il
midir? O halde neden ça¤daﬂ insan için
do¤aüstü unsurlar içeren mitlere edebi
alternatifler teﬂkil edemezler? Campbell
bu soruya cevap vermemektedir.
Yine de, bütün mitlerin do¤aüstü
unsurlar içerdi¤ini ve bundan dolay› bilimin bunlar›n birebir kabulünün önüne
geçti¤ini farz edelim. Bu, tan›d›k bir durumdur ve klasik aç›klamas›n› Rudolf
Bultmann’da (1953, 1958) bulmaktad›r.
Campbell bu görüﬂü çekinmeden dile getirmektedir: “O zaman ﬂunu soral›m:
Modern bilimin ›ﬂ›¤›nda (edebi yönden
al›nd›¤›nda) hatal›, felsefi aç›dan yanl›ﬂ,
saçma, hatta resmen delice kabul edilmesi gereken bir mitolojik görüﬂün ne
de¤eri ya da anlam› olabilir?” (1969,
126).
Ça¤daﬂ insan›n bilimsel bak›ﬂ›na
göre makul olabilmesi için, mitin sembolik olarak yorumlanmas› gerekmektedir.
Ne var ki Campbell, sembolik yorumu
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pragmatik zeminde ispatlamamaktad›r:
mitin modern insanla ba¤daﬂmas› gerekti¤i. Aksine, t›pk› Bultmann gibi o da
hakl›l›¤› konusunda bast›rmakla yetinmektedir ve bu bask› onun s›radaki iddias›, yani mitin as›l anlam›n›n sembolik
oldu¤udur: “Ne zaman bir mit edebi aç›dan al›nd›ysa, manas›n›n sapt›r›ld›¤› kabul edilmelidir...” (1959, 27). Campbell
ve Bultmann’›n her ikisi için de, mit ile
bilim aras›ndaki çeliﬂki, yahut olas› çeliﬂki, mitin yeniden yorumlanmas› için
hakl› bir sebep de¤il, bir f›rsat sunmaktad›r. Hakl› sebep ise, bizzat mitin tabiat›d›r.
Campbell ile Bultmann aras›ndaki
önemli bir fark, Campbell’in mitin hakiki tabiat›n›n sembolik oldu¤unu kabul
etmek için hiçbir hakl› sebep sunmamas›d›r. Sembolik okumay› hakl› ç›karmak
için mitin as›l anlam›na meyletmek baﬂka, sembolik okumay› hakikat olarak
göstermek baﬂkad›r. Bultmann’›n, özel
olarak kendi ‹ncil tefsiri için gösterdi¤i
hakl› sebepler pek ikna edici de¤ildir, lakin en az›ndan kendisi bir ﬂeyler ortaya
koymaktad›r. Campbell ise hiçbir ﬂey
sunmamaktad›r. Bir kez daha iddias›n›
oldu¤u gibi ortada b›rakmaktad›r.
Campbell, mitin anlam›n›n sembolik oldu¤u yönündeki iddias›n› hakl› gösterebilseydi bile, mitin özel sembolik anlam›n›n psikolojik oldu¤u yönündeki di¤er iddias›n› da hakl› göstermesi gerekecekti. Campbell burada Bultmann gibidir, ondan farkl› de¤ildir. Bultmann, ikna edici olsun ya da olmas›n, mitin anlam›n›n sembolik oldu¤una dair iddialar
öne sürüyor olabilir, ancak mitin sembolik manas›n›n kendi düﬂüncesine göre
varoluﬂsal oldu¤una dair hiçbir iddia
öne sürmemektedir. Campbell da ayn›n›
yapmakta, sadece mitin sembolik manas›n›n psikolojik oldu¤unu belirtmekle
yetinmektedir: “Gerçi bu hikayeler tarihi gerçeklerin bildirileri de¤il, sadece tarihe yans›t›lm›ﬂ olan hayali epizotlar
olarak yorumland›¤›nda... kazanç belir-
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gin hale gelir; yani, yanl›ﬂ olsalar ve hakiki tarihin kay›tlar› olarak görülmeleri
reddedilse de, evrensel itibar gören böyle mitsel hayal gücü ürünleri akl›n gerçeklerini temsil etmelidir...” (1972, 10).
Campbell mitin anlam›n›n sembolik
ve mitin sembolik anlam›n›n psikolojik
oldu¤u yönündeki iddias›n› hakl› gösterebilseydi bile, mitin özel psikolojik manas›n›n Jungçu oldu¤u yönündeki bir
baﬂka iddias›n› da hakl› göstermesi gerekecekti. ‹ﬂin asl›, en baﬂta al›nt›lanan
uzun pasajda Campbell, mitin psikolojik
manas›n›n Jungçu oldu¤unu aç›k aç›k
söylememektedir. Bunun yerine, Freud’un mitte buldu¤u olumsuz manay›
Jung’un buldu¤u olumlu mana ile karﬂ›laﬂt›rmaktad›r. Freud, kendince miti,
bast›r›lm›ﬂ cinsel arzular›n k›l›k de¤iﬂtirmiﬂ biçimde doyurulmas› olarak aç›klamaktad›r. Jung ise aksine, miti tan›nmam›ﬂ ruhsal arzular›n gizli ifadesi olarak görmektedir. Bununla birlikte, aç›kças› Campbell’in mit fikri Jung’unkine
çok benzemektedir. Her ikisi için de mitler yaln›zca Freud’un belirtti¤i gibi dünyadan ziyade insan› ilgilendirmekle kalmaz, ayn› zamanda insan›n ruhsal yan›n› da ilgilendirir ve hayata anlam katar.
Campbell bazen Jung’un mit yorumuna neredeyse aç›k aç›k destek vermektedir. Örne¤in, kendi mit yorumunda mitleri arketipler ya da evrensel modeller olarak adland›r›rken, “Bunlar› en
iyi ele alan, en iyi tarif eden ve en iyi yorumlayan psikolog, Carl Jung’dur...” demektedir (1972, 216). Sadece The Portable Jung (Campbell, 1971), EranosJahrbücher’den yaz›lar ve Heinrich Zimmer’in yaz›lar›ndaki editörlü¤üne bak›l›rsa Campbell muhtemelen Jungçu gibi
görünecektir. Yine de, yap›lan al›nt›da
oldu¤u gibi genellikle Jung’la ittifak
kurmak yerine onu övmek suretiyle, sürekli olarak Jung ile aras›na mesafe
koymaktad›r.
S›n›rl› da olsa, Campbell’in Jungçu
duruﬂu ifﬂa edilmekten ziyade hakl› sebepler gerektirmektedir. Neden Jungçu
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bir mit yorumu, gayet göze batacak ﬂekilde Freudçu bir yoruma tercih edilmektedir? Campbell’e göre Freud’un yorumu yetersizdir ve yetersiz olmas›n›n
sebebi de mitin inananlar için anlam›n›
göz ard› etmesidir:
Çal›ﬂ›r vaziyetteki hiçbir mitolojik
sistem, kendisini oluﬂturan evrensel imgeler esas›nda aç›klanamaz. Bu imgeler
büyük ölçüde, daha yeni gözden geçirdi¤imiz ve sadece mitin hammaddesinden
meydana gelmiﬂ olanlar kadar çocukça
iﬂaretlerden geliﬂtirilmiﬂlerdir. ‹nsan ruhunun enerjilerini mitolojik kontekste
taﬂ›makta ve bunlar›, sembollerin ruhu
küçük Oedipus’un neﬂe ve hüznü, arzular› ve korkular›na geri ça¤›ran geçmiﬂe
yönelik bir ça¤r› olarak de¤il,... daha ziyade enerjileri serbest b›rak›p yetiﬂkinli¤in tecrübe ve performans› alan›na yönelten unsurlar olarak görev yapt›¤› tarihi toplum göreviyle bütünleﬂtirmektedirler. (1959, 91)
Baﬂka bir deyiﬂle, Freud’un miti çocukça cinsel kökenlerine indirgemesi,
onun inananlar için taﬂ›d›¤› olgun ruhsal anlam› için geçerli de¤ildir.
Tart›ﬂmas›z Freud, Jung’un aksine,
mitin inananlar için taﬂ›d›¤› olgun ruhsal anlam› göz ard› etmektedir; gerçi anlam hem Jung, hem de Freud için bilinçalt›ndad›r. Bununla birlikte, Campbell’in göz ard› etti¤i mesele, mitin olgun
ruhsal anlam›n›n gerçek anlam› olup olmad›¤›d›r. Campbell bunun böyle oldu¤unu düﬂünüyor olabilir, ancak öyle oldu¤unu ispat etmesi gerekir. Yine burada da iddias›n› öylece ortaya atmamal›d›r. Freud’un teorisini çürütmesi laz›md›r.
Ne var ki, t›pk› Jung’un di¤er bütün rakiplerinin teorilerine yapt›¤› gibi
bunu da inkar etmektedir. Hepsinin de
mitin anlam›n› evrensel olmaktan çok,
kendi ça¤ ya da toplumlar›na has olarak
gördü¤ünü söyledi¤i tarihçiler ve antropologlar›n teorilerini inkar etmektedir.
Mitin anlam›n› evrensel, ancak edebi
olarak kabul eden teorileri, örne¤in is-
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mini vermemekle birlikte Eliade’nin
(1954, 1963) teorisini inkar etmektedir.
Mitin anlam›n›n evrensel ve sembolik
oldu¤unu, ancak psikolojik olmad›¤›n›
kabul eden teorileri de, mesela Edward
Taylor (1871), Bultmann ve Claude LéviStrauss’un (1955, 1969-73) teorilerini inkar etmektedir. Campbell’in Jungçu yorumu tabii ki do¤ru olabilir, ancak bunu,
alternatif teorilerin yetersiz, Jung’unkinin ise yeterli oldu¤unu kan›tlamak suretiyle ispatlamas› gerekmektedir.
Yine de Campbell, sadece özel olarak kendi Jungçu mit yorumu üzerine
de¤il, ayn› zamanda yorumu ne olursa
olsun, miti yorumlama hususundaki
kendi genel kapasitesi üzerine bir iddiada daha bulunmaktad›r. Mit üzerine
ömrü boyunca yapt›¤› k›yaslamac› çal›ﬂman›n, kendisine miti anlamak için hem
gerekli, hem de yeterli bir perspektif kazand›rd›¤›n› öne sürmektedir: “Kanaatim, dünyan›n farkl› yöreleri ve de¤iﬂik
geleneklerden birçok miti karﬂ›laﬂt›rmak suretiyle, bunlar›n gücü, kayna¤›
ve muhtemel manas›n› anlamak mümkün olabilir” (1972, 24). Özellikle arketiplerden bahsederken, daha da cesurca,
“Bir mitoloji ö¤rencisi olarak bütün hayat›m boyunca bu arketipler üzerinde
çal›ﬂt›m ve diyebilir diyebilirim ki, bunlar gerçekten de mevcuttur ve bütün
dünyada birbirinin ayn›d›r” demektedir
(1972, 216).
Dünya çap›nda bir olgu üzerine yap›lan çal›ﬂman›n olgunun anlam›n›n
anahtar›n› kazand›r›yor olmas› k›yaslamac›lar›n standart görüﬂüdür, ancak
mant›ks›z bir görüﬂtür. Bir olgu üzerinde yap›lan çal›ﬂman›n kendisinin, o olgunun manas›n› ortaya ç›kard›¤›n› söylemek, bunun olgu içerisinde var oldu¤unu ve keﬂfedilmeyi bekledi¤ini aç›klayan teoriyi kabul etmeyi gerektirir. Aksi
takdirde, olgu üzerine yap›lan çal›ﬂma
tek baﬂ›na bir sonuca ba¤lanmayacakt›r.
Bununla birlikte, gerçekte bir olguyu
aç›klayacak farazi bir hipotez öne sürülür ve s›nan›r. Olgudan hipotez türetil-
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mez, kald› ki imtiyazl› eriﬂim hakk›ndaki k›yaslamac› iddiada kabul edildi¤i gibi kendili¤inden do¤rulans›n.
Campbell’in ortaya koydu¤u k›yaslamac› prosedürün mant›ks›zl›¤›n› göstermenin birçok yolu vard›r. Birincisi,
bütün dünyadan mitlerin toplanmas›,
mitin anlam›n›n evrensel oldu¤unu kabul etmeyi gerektirir. Campbell’e göre
mitler üzerine yapt›¤› dünya çap›ndaki
araﬂt›rman›n bunlar›n manas›n› aç›¤a
ç›kard›¤›n› iddia etmek, esas sorunun
cevab›n› aramakt›r: anlamlar›n›n evrensel olup olmad›¤›. Ona göre buna cevaben mitler aras›ndaki evrensel benzerliklere yönelmek de ayn› soruya yan›t
aramakt›r ve bu soru, bu benzerliklerin
mevcut olup olmad›¤› de¤il, bunlar›n
farkl›l›klardan ziyade mitin anlam›n›
bar›nd›r›p bar›nd›rmad›klar›d›r.
‹kincisi, di¤er k›yaslamac›lar›n mitler üzerinde yapt›klar› dünya çap›ndaki
araﬂt›rmalar, Campbell’inkilerden tamamen farkl› teoriler meydana getirmiﬂtir;
mesela Eliade, Tylor, Lévi-Strauss ve
Freud’un teorileri. Mitler üzerine yap›lan titiz çal›ﬂma, yahut farzen titiz çal›ﬂma, çeﬂitli ve ço¤u kez birbirine uymayan teoriler ortaya ç›kard›¤›ndan dolay›,
bu yol aç›kça görüldü¤ü üzere hakikat›
ortaya ç›karmaya yeterli de¤ildir. O halde, dünya çap›ndaki mit çal›ﬂmas›, do¤ru mit teorisini kesin olarak ortaya koymak için gerekli olmayabilir, ancak ayn›
zamanda kesinlikle yetersizdir. Dahas›,
ayn› genel kaynaklardan bu kadar çok
say›da farkl› teorinin ç›kar›lmas›, ortaya
konan teorilerin türetilmiﬂ de¤il, empoze edilmiﬂ olduklar›n› göstermekte, hatta belki de kan›tlamaktad›r.
Üçüncüsü, rakip teorilerin varl›¤›
bir yana, Campbell’in kendi teorisi bile
sadece mitler çal›ﬂmas›ndan türetilebilecek neticeleri fazlas›yla aﬂmaktad›r. Bizzat mitler, kendi anlamlar›n›n sadece
evrensel de¤il, ayn› zamanda sembolik,
psikolojik ve Jungçu oldu¤unu da ortaya
koymamaktad›r. Campbell, mitler üzerine ömür boyu yapt›¤› çal›ﬂman›n kendi-
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sini arketiplerin var oldu¤una ina etti¤ini söylemektedir. Ancak elbette ki mitler
çal›ﬂmas›n›n kendisi, evrensel benzerliklerin varl›¤›n› ancak edebiyat, öykü düzeyinde ortaya koymaktad›r. Bunlar›n
sembolik, psikolojik ve ruhsal do¤as›n›,
Jungçu “arketipler” manas›nda aç›klamamaktad›r. Bunu sadece tahminler
aç›klamaktad›r ve tahminler çal›ﬂman›n
önüne geçmektedir.
Son olarak, yal›n haliyle mitler çal›ﬂmas› sonuç olarak sadece ve sadece
Campbell’in teorisini vermiﬂ olsayd› bile,
kendisinin hala bunu s›namak suretiyle
do¤rulamas› gerekecekti. Ne var ki kendisi, teorinin bizzat mitlerden türedi¤ini
öne sürmekle kalmamakta, kendi kendini do¤rulad›¤›n› da iddia etmektedir.
Karﬂ› teorilerin mevcudiyeti, sadece bunu do¤rulaman›n gerekli olmas›n› sa¤lamaktad›r.
Mitin anlam›n›n evrensel, sembolik, psikolojik ve Jungçu oldu¤unu öne
süren Campbell, son iddias›na do¤ru, bu
ﬂekilde anlaﬂ›ld›¤› takdirde mitin bilimle uyumlu ve dolay›s›yla ça¤daﬂ insan
nezdinde makul oldu¤unu savunmaktad›r. Campbell için mit gerçekten de dünyadan ziyade insan hakk›nda oldu¤u gibi, bilime de z›t de¤ildir ve bu nedenle
muhtemelen onunla uyumludur. Ancak
mit, insan›n ruhsal taraf›yla alakal› oldu¤u gibi, bilimsel güvenilirli¤i de zay›ft›r.
Bununla birlikte, Campbell’in teorisinin bilimsel aç›dan kabul edilebilece¤ini farz edelim. Nihai iddias›, mitin do¤ru anlaﬂ›ld›¤› takdirde sadece ça¤daﬂ insan›n gözünde kabul edilebilir oldu¤u
de¤il, ayn› zamanda kabul edildi¤i takdirde hayata anlam katt›¤› ve böylelikle
modern toplumun yüz yüze oldu¤u kargaﬂay› sona erdirebilece¤idir. Sosyal huzursuzlu¤un sebebinin insan›n anlams›zl›k içinde olmas›n›n gerekti¤i ve hatta
olabilece¤i nas›l belli de¤ilse, bunun çözümünün anlam› geri kazanmak olmas›
gerekti¤i, yahut daha da önemlisi, olabilece¤i de ayn› ﬂekilde belli olmaktan
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uzakt›r. Campbell, Eliade ve Bronislaw
Malinowski (1926) gibi miti edebi yönden, dünyan›n bir aç›klamas› ve hatta
ispat› olarak alm›ﬂ olsayd›, bunun toplumsal problemleri çözme kapasitesini
kavramak daha kolay olurdu. Bununla
birlikte, kendisi mitin sembolik oldu¤unda ›srar etti¤inden ve d›ﬂ gerçeklikle
iliﬂkili oldu¤unu tümüyle inkar etti¤inden dolay›, mit ile mitin hafifletmesi gereken sorunlar aras›ndaki uçurum, derinli¤ini korumaktad›r.
Buraya kadar yaz›lanlar› özetlersek, Campbell mit hakk›nda birçok cesur iddia ortaya atmakta, ancak bunlardan herhangi birini do¤rulamamaktad›r.
Do¤ru anlaﬂ›ld›¤› takdirde, mitin modern toplumdaki kargaﬂaya panzehir
olaca¤›n› belirtmekte, fakat modern toplumdaki kargaﬂan›n görülmemiﬂ düzeyde oldu¤unu; modern toplumun kargaﬂa
içinde olmas›n›n, ça¤daﬂ insan›n hayat›
anlams›z bulmas›ndan kaynakland›¤›n›;
ça¤daﬂ insan›n hayat› anlams›z bulmas›n›n, mitlerinin olmamas›ndan kaynakland›¤›n›; mitlerin tek baﬂ›na hayata anlam kazand›rd›¤›n›; ça¤daﬂ insan›n mitlere sahip olmamas›n›n, bilime inanmas›n›n bunlar› edebi düzeyde kabul etmesini engellemesinden kaynakland›¤›n›;
bununla birlikte mitin gerçek anlam›n›n
edebi de¤il, sembolik oldu¤unu; mitin
sembolik anlam›n›n psikolojik oldu¤unu;
mitin psikolojik anlam›n›n Jungçu oldu¤unu; mitin bu ﬂekilde anlaﬂ›ld›¤› takdirde bilimle uyuﬂtu¤unu ve dolay›s›yla
ça¤daﬂ insan taraf›ndan kabul edilebilece¤ini; ve son olarak, kabul edilmesi halinde mitin hayata anlam kazand›rd›¤›n›
ve böylelikle modern toplumdaki kargaﬂay› dindirebilece¤ini ispatlayamamaktad›r. Campbell, tezler yerine sözler öne
sürmektedir.
Campbell’in dogmac›l›¤› kadar, hatta daha da usand›r›c› bir di¤er husus,
bunu bizzat ihlal etmesidir. Mitin anlam›n›n sembolik oldu¤u yönündeki ifadesini hiç desteklememekte, ancak bu
sembolik manan›n, hangi hususi psiko-
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lojiyle ilgili olursa olsun psikolojik oldu¤u yönündeki tutars›z görünen ifadesini
pekala desteklemektedir. Sundu¤u kan›tlar yaz›lar›n›n hepsinde, ço¤u zaman
da ayn› kitap içerisinde yer ald›¤›ndan,
düﬂüncesindeki hiçbir de¤iﬂiklik bunlardan sorumlu olamaz.
Bir yandan Campbell sürekli olarak,
giriﬂteki al›nt›da oldu¤u gibi, mitin as›l
anlam›n›n psikolojik oldu¤unu bildirmektedir. Miti anlamak, konusunun dünya
de¤il, insan; insan›n ﬂuuru de¤il, bilinçalt› oldu¤unu kabul etmek demektir:
Çünkü mitler tarihsel de¤ildir. Bu
kadar› aç›kt›r. Bundan dolay›, d›ﬂar›da
olup bitenlerden de¤il, hayalgücünün temalar›ndan bahsederler... K›saca, bu
kutsal masallar ve bunlar›n imgeleri,
ruhun gün›ﬂ›¤› alt›ndaki normal ﬂuurun
bilmedi¤i meskeninden bilinçli zihne
gönderilen mesajlard›r ve zaman ve mekan içerisinde vuku bulan olaylara istinaden yaz›ld›klar› düﬂünülerek okunduklar› takdirde... yanl›ﬂ okunmuﬂ olacaklar ve güçlerinden faydalan›lamayacakt›r... (1972, 24)
Mitin anlam›n› psikolojik olarak
kabul ederken Campbell, manan›n sadece d›ﬂsal olmaktan ziyade içsel oldu¤unu
de¤il, ayn› zamanda hususi olmaktan ziyade evrensel oldu¤unu da düﬂünmektedir. Bundan dolay›, manas›n›n tarihçi ya
da antropologlar taraf›ndan anlaﬂ›labilece¤ine karﬂ› ç›kmaktad›r:
Mitolojik arketiplerin... bu kültürel
çevrelerin s›n›rlar›n› aﬂ›p geçti¤i gerçe¤ini gözden kaç›rmamak en üst düzeyde
önem taﬂ›maktad›r... M›s›r, Aztek, Hottentot ve Çeroke canavar avc›lar› (mitlerdeki) aras›ndaki farklar aras›nda ne
kadar k›l k›rk yar›l›rsa yar›ls›n, buradaki as›l meselenin tarihi ya da etnolojik
de¤il, psikolojik, hatta biyolojik oldu¤u,
yani kültürel usuller fenomenolojisinden
önce geldi¤i gerçe¤i gizlenemez; ayn› ﬂekilde, hiçbir akademik jargon ya da yöntem, basit tarihçi veya antropologun meseleyle ilgileniyormuﬂ gibi görünmesini
sa¤layamaz. (1969, 47-48)
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Öte yandan Campbell defalarca,
mitin anlam›n›n ya evrensel, ya da hususi oldu¤unu, bu durumda tarihçi ya da
antropologun bu anlamlardan birinin
s›rr›na erebilece¤ini söylemektedir:
Bundan dolay›, her türlü mit ya da
ayini ya insan do¤as›nda neyin kal›c› ya
da evrensel olabilece¤ine dair bir ipucu
(bu durumda iﬂin psikolojik, hatta belki
de metafiziksel yönü vurgulanmal›d›r),
ya da di¤er taraftan söz konusu halk›n
yerel ortam, zemin, tarih ve sosyolojisine ba¤l› bir fonksiyon olarak düﬂünebiliriz (bu durumda ise yaklaﬂ›m›m›z etnolojik ya da tarihsel olacakt›r). (1959,
461)
Bazen Campbell, mitin ancak hem
hususi, hem de evrensel olarak anlaﬂ›labilece¤ini söylemektedir (1959, 462).
Hatta do¤rudan “belli bir tarih alan›ndan soyutlanm›ﬂ, ‘‹nsan’ diye ba¤›ms›z
bir insan psikolojisi... diye bir ﬂey yoktur” ﬂeklinde ifadelere yer vermekte
olup (1969, 104), bu da halihaz›rda yer
vermiﬂ oldu¤umuz iddias›ndan oldukça
geniﬂ aç›l› bir sapmad›r ve ayn› kitab›nda ﬂöyle bir ifade de yer almaktad›r:
“hiçbir akademik jargon ya da yöntem,
basit tarihçi veya antropologun meseleyle ilgileniyormuﬂ gibi görünmesini sa¤layamaz” (1969, 48).
O halde Campbell nas›l genel olarak mitin anlam›n› tarihi ya da antropolojik olmaktan ziyade psikolojik olarak
görüyor ve bir yandan da bazen bu anlam›n psikolojik olman›n yan›nda tarihi
ya da antropolojik de oldu¤unu kabul
ediyorsa, ayn› ﬂekilde genel olarak mitin
anlam›n› metafiziksel olmaktan ziyade
psikolojik olarak görmekte, ama bir yandan da bazen bu anlam›n psikolojik olman›n yan›nda metafiziksel de oldu¤unu da kabul etmektedir. Bir yandan mitin edebi aç›dan okunmas›n› reddi her
türlü d›ﬂsal anlam›n reddini teﬂkil etmektedir. Ancak, örne¤in “mitolojiler insan ruhundan gelip insan ruhuna döner” ve “iradesinin derinliklerine ciddi
ciddi dalan herkes, asl›nda kendine yö-
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nelik referanslar› yeniden keﬂfeder”
(1972, 266) dedi¤inde, kesinlikle mitin
manas›n›n sadece psikolojik oldu¤unu
ima etmektedir.
Di¤er yandan Campbell birkaç defa, mitin manas›n›n hem psikolojik, hem
de metafiziksel oldu¤unu söylemektedir.
Di¤er bir deyiﬂle mit, sadece insana de¤il, dünyaya da dairdir:
Böylece, bize ulaﬂan mitolojik eserlerin de¤erini tam olarak kavramak için,
sadece bilinçalt›n›n belirtileri de¤il... ayn› zamanda, insanl›k tarihi boyunca bizzat insan fizi¤inin biçimi ve sinir yap›s›
olarak sabit kalm›ﬂ olan baz› ruhsal ilkelerin kontrollü ve kas›tl› ifadeleri de
olduklar›n› anlamam›z gerekir. K›saca
aç›klamak gerekirse, evrensel doktrin
dünyadaki bütün görünür yap›lar›n
(tüm nesneler ve varl›klar), bunlara
kaynak teﬂkil eden... ve eninde sonunda
dönmek zorunda olduklar› evrensel bir
gücün sonuçlar› oldu¤unu ö¤retir. (1949,
257)
Bu nedenle mit, sadece aksi takdirde varsay›laca¤› gibi insan bilinçalt›nda
de¤il, ayn› zamanda bizzat gerçekli¤in
görünmez özünde de kendini göstermektedir.
Miti tarihi ya da antropolojik olmaktan ziyade psikolojik bir olgu, psikolojik oldu¤u gibi tarihi ve antropolojik de
olan bir olgu, metafiziksel olmaktan ziyade psikolojik bir olgu ve psikolojik oldu¤u gibi metafiziksel de olan bir olgu
ﬂeklinde gösteren Campbell, ilave bir
çift görüﬂ sunmaktad›r: hiçbir do¤ru mit
yorumunun mevcut olmad›¤› ve daha
farkl› olarak, mitin bütün yorumlar›n›n
ayn› ölçüde do¤ru oldu¤u.
Mitlerin yorumlanmas› için hiçbir
nihai sistem yoktur ve hiçbir zaman da
böyle bir ﬂey mevcut olmayacakt›r. Mitoloji, tanr› Proteus gibidir... (1949, 381)
Mitoloji, modern anlay›ﬂ içerisinde
tabii dünyaya izahat getirmek için ilkel,
boﬂ bir gayret (Frazer); tarih öncesi zamanlardan kalma, sonraki ça¤larda
yanl›ﬂ anlaﬂ›lm›ﬂ olan bir ﬂiirsel fantezi
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ürünü (Müller); bireyi gruba uygun biçimde ﬂekillendirmek amaçl› bir alegorik e¤itim deposu (Durkheim); insan ruhunun derinliklerindeki arketipsel güdülerin belirtileri olan bir grup rüyas›
(Jung); insan›n en belirgin metafiziksel
düﬂüncelerinin geleneksel vas›tas› (Coomaraswamy) ve Tanr›’n›n Çocuklar›na
‹fﬂas› (Kilise) olarak yorumlanm›ﬂt›r.
Mitoloji bunlar›n hepsidir. Çeﬂitli hükümler, hüküm verenlerin bak›ﬂ aç›lar›na göre belirlenir. (1949, 382)
ﬁayet mitin hiçbir nihai yorumu
mevcut de¤ilse ve bütün yorumlar ayn›
ölçüde do¤ru ise, bu durumda herhangi
bir yorumun savunusu, yaln›zca savunan kiﬂinin tarafl›l›¤›n› yans›t›r. Bundan dolay› Campbell’in Jungçu bir yorumu savunmas›, art›k zannedilebilece¤i
gibi mitin tek do¤ru anlam›n›n de¤il,
yaln›zca onun kiﬂisel tercihinin bir ifadesidir.
Campbell’in mitin anlam› hakk›ndaki ifadeleri birbirine z›t ya da en az›ndan birbirini do¤rular nitelikteyse, mitin sebebi ve iﬂlevi hakk›ndaki ifadeleri
de çeliﬂmektedir. Campbell, mitin sebebine dair en az beﬂ farkl› aç›klama sunmaktad›r. Campbell’e göre mit, ﬂunlar›n
bir ürünüdür: 1) ölüm korkusu (1972,
20); 2) toplumun tecrübesi (1972, 20-21);
3) dünyan›n tecrübesi (1972, 21-22); 4)
toplum içerisinde üretilmiﬂ iﬂaretlerin
izleri (1959, bölüm 1-2; 1972, 44-45, 216221); ve 5) ortak bilinçalt›ndaki kal›tsal
arketipler (1972, 216-217). Mitin bu sebepleri birbirine uyumlu de¤il, ancak
süreksizdirler.
Ayn› ﬂekilde Campbell, mitin iﬂlevi
üzerine de en az alt› farkl› aç›klama
sunmaktad›r. Campbell’e göre mit ﬂu
amaçlara hizmet eder: 1) toplumu savunmak (1970, 140-141; 1972, 8-9, 222;
Kisly 1976, 72); 2) insan› toplumla bütünleﬂtirmek (1959, 466-467; 1972, 8-9);
3) insan› dünya ile bütünleﬂtirmek
(1943, 59, 83; 1970, 138-140; 1972, 221;
Kisly 1976, 72); 4) dünyaya aç›klama getirmek (1970, 140; 1972, 221; Kisly
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1976, 72); 5) insan›n yaﬂam krizlerine
göre kendini ayarlamas›n› sa¤layan,
toplum içinde üretilmiﬂ iﬂaretleri aktarmak (1949, 10-11; 1959, bölüm 1-2;
1969, 52-59; 1970, 141-142; 1972, 219,
222; Kisly 1976, 72); ve 6) ortak bilinçalt›ndan gelen mesajlar› içermek (1972,
13, 24). Bu iﬂlevlerin ço¤u, Campbell’in
sayd›¤› sebeplere, aralar›ndaki farkl›l›k
da bu sebepler aras›ndaki farkl›l›¤a karﬂ›l›k gelmektedir.
Campbell mitin bu çeﬂitli sebep ve
iﬂlemlerinin do¤ru oldu¤unu, ortaya
koydu¤u de¤iﬂken anlamlar›n do¤ru oldu¤unu ispatlad›¤›ndan daha fazla ispatlamamaktad›r. ‹fadelerini tezlere de¤il; Do¤u’dan Bat›’ya, ilkel toplumlardan
ça¤daﬂ toplumlara, sanattan dine her
türden kültür ve bilim dal›ndan al›nm›ﬂ
örneklere dayand›rmaktad›r. Yine de, örnekler ne kadar etkileyici olursa olsun,
yeterli de¤ildir. Yer verdi¤i her örnek,
keyfi olarak reddetti¤i di¤er usullerden
bir ya da daha fazlas› kullan›larak; sembolik olmaktan ziyade edebi aç›dan, psikolojik olmaktan ziyade sosyolojik aç›dan, ruhsal olmaktan ziyade cinsel aç›dan, evrensel olmaktan ziyade hususi
olarak, pekala yorumlanabilmektedir.
Özetle Campbell, bütün ömrünü mite
adam›ﬂ biri olarak, kendi mit yorumunun do¤ru oldu¤unu henüz ispatlam›ﬂ
de¤ildir.
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