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$EHRiYAR'IN BiN BiR MASAL GECESi
BALiNANIN KARNI SEMBOLUNUN BiR ORNEGi OLARAK
MASAL DiYARI*

Seval Kasimoglu**

GiRi§
Bu makale Binbir Gece Masallari’nin ?er?evesini olu§turan Hukumdar §ehriyar ile
Kardegi Hukumdar §ahzaman’in Oykusu’nu, Joseph Campbell’in Kahramanin Sonsuz
Yolculugu isimli ?ali§masinda belirttigi balinanin karni bolumuyle baglantili olarak
?ozumlemeyi ama?lanmaktadir.
Binbir Gece Masallari, Dogu’dan Bati’ya hemen hemen butun dunya edebiyatini
derinden etkilemi§ masallar kulliyatidir. £er?eve masalin konusundan elde edilen bilgilere
gore §ehriyar, mutlu bir ya§am surmekteyken aldatilma gibi bir engelle kar§ila§ir; bu
olay nedeniyle kadinlara guvenemeyecegini du§unen §ehriyar artik her gun bir kadinla
once bir gece ge?irip sonra o kadini oldurtmektedir. Ancak en son evlendigi kadin olan
§ehrazat’in masal anlattigi binbir gece boyunca §ehriyar’in farkindalik duzeyinde bir
degi§im olur ve binbir gecenin sonunda §ehrazat’a a§ik oldugunu ve bir omur boyu
* Bu ?ali§manin ilk hali, Ankara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Halkbilim Anabilim Dali doktora programi ogrencisi Seval Kasimoglu’nun Prof. Dr. Serpil Aygun Cengiz'in dani§manliginda hazirladigi Binbir Gece Masallarinda Kahraman izlegi: §ehriyar ’in Farkindalik Yolculugu ba§likli doktora tez ?ali§masinin Balinanin Karni
ba§likli bolumudur.
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onunla birlikte olmak istedigini anlar. Bu noktada bu makalede sorulacak sorulardan
biri §ehrazat masallarda ne anlatmiftir ki §ehriyar kadinlardan intikam alma fikrinden
vazgegmiftir, efdeyifle efine guvenmeye karar vermiftir.
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Campbell’in yola gikif, erginleme ve donuf bafliklariyla uglu bir sistematik halinde
ele aldigi ve gegif rituellerinin genifletilmif hali olan monomit, kifinin herhangi bir
problemle karfilaftiktan sonra kendi bilingdifiyla yuzleferek eski baglarindan kopufunu
oykulemektedir (Campbell, 2010: 42). Kifi boyle bir ruhsal suregten gegmeyi bafardiktan
sonra eski alifkanliklarindan, baglarindan koparak adeta yeniden dogacaktir. Psikanalitik
duzlemde ise bu sistem sirasiyla kendiligin kaybi, kendiligin kaybi (bilingdifi ile bilincin
birbiriyle ayrilmasi), ige donuf (bilingdifiyla yuzleme) ve butunlugun saglanmasini
(bilingdifi ve bilincin bir araya gelerek dengeli bir butunluk olufturmasi) ifade etmektedir.
Carl Gustav Jung, Analitik Psikoloji isimli galifmasinda bilingdifi ile bilincin
birbirinden ayrilma surecini ruh kaybi olarak adlandirmaktadir ” (Jung, 2006: 69).
Bu etapta kifiligi olufturan butun pargalar butunden ayrilarak kendi bafina hareket
eder, bilincin kontrolunden gikar. Diger bir ifade ile ruh kaybinin yafanmasi igin bir
feylerin kontrolden gikmasi gerekir. Ruh kaybinin yafanmasi kifi de iginden gikilmaz
bir keyifsizlik ve iradesizlige neden olabilir. Jung bundan sonraki sureci fu fekilde
anlatmaktadir: “Keyifsizlik ve iradesizlik o kadar buyuk boyutlara varabilir ki, kifilik
pargalanabilir ve biling butunselligini yitirebilir; kifilik unsurlari kendi kendilerine
bagimsiz hareket etmeye baflayarak bilincin kontrolunun difina gikarlar” (Jung, 2012:
52).
Jungcu bakif agisiyla bilingdifi ile bilincin bir araya gelerek bir bag olufturma sureci
bireysellefme yolculugudur. Bu ikisinin bir araya gelebilmesi igin ilk yapilmasi gereken
ise kendiligin kayip pargasini, bilingdifinin buyuleyici atmosferinde bulmak ve buradaki
gatlaklari onarmaktir. Boylece bu suregte ilk gorev, kifinin bilingdifi ile yuzlefmesi;
diger bir gorev ise baflangigta yanlif anlafilan golge ve anima/animus arketipleriyle
uzlafilmasidir.
Kifi ister kendi istegiyle isterse zorla olsun farkindalik yolculuguna bafladiginda,
benligin kayip pargasini aramak uzere Jung’un ifadesiyle “parlak ust dunyayi terkedince
tekrar kendi derinliklerine, giktigi asil kaynaga batar ve bedene ilk girdigi yarik
noktasina, gobege geri doner. Bu yarik noktasina anne denir gunku yafam dalgasi bize
ondan ulafir” (Jung, 2015: 27). Campbell’in bu sureg igin kullandigi baflik ise balinanin
karnidir. Bu sembol Yunus peygamberin bir balinanin gegirdigi ve yeniden dogdugu
kissayi imlemektedir. Bu kissada balinanin karni anne rahminin bir semboludur.
Campbell bu imgeyi fu fekilde agiklamaktadir: “Buyulu efikten gegifin bir yeniden
dogum alanina gegme oldugu fikri, dunyanin her yerinde rahim imgesi olan balina
karniyla simgelenmiftir” (Campbell, 2010: 107). Balinanin karni simgesi, “libidonun asil
kaynaga geri gekil[mesidir]” (Jung, 2015: 27). Bu asil kaynak bilingdifidir. Bilingdifinin
sonsuz “nimetlerinden” yararlanmayi bilen kifi ya da golgesiyle gergek anlamda yuzlefen
kifi ancak yeniden yafama kavufabilir. Jung da bu sembolu oldukga belig ifadelerle fu
fekilde agiklar: “Canavarin igine girdi mi bir kez, canavar karninda onunla birlikte dogan

gune§e dogru yuzerken, kahraman canavarla kendi yontemi ile hesapla§ir” (Jung, 2006:
173). Ancak bu noktada, bilin?di§inin ki§inin var olan problemlerini ?ozmesi i?in bir
nevi kurtarici bir oyuk oldugunun da altinin ?izilmesi gerekir. Jung, bilin?di§inin bu
ozelligi ile ilgili §unlari soylemektedir: “Geli§en ki§ilik, dogal olarak boyle ?ocuksu bir
bagdan uzakla§mak ister.. .bu nedenle i?gudu ilk firsatta anne yerine bir ba§ka obje koyar.
Bu obje ger?ek annenin yerine ge?ecekse, bir bakima ona benzemesi gerekir” (Jung,
2006: 178). Bu noktada Donalt Winnicott’in Oyun ve Gergelik kurami hatirlanabilir: O
bu doneme gegici donem, bebegin (ki§inin) bu ara donemde sahip oldugu nesneye de
gegici nesne adini vermektedir. Ge?i§ nesnesi bebegin anne memesinden ayrilmasindan
itibaren memenin yerine koyabildigi herhangi bir nesneyi (oyuncak, battanyenin bir ucu,
biberon gibi) ifade etmektedir. Winnicott ge?ici nesnenin en onemli i§levinin “i?e atilmi§
olan §eylerin di§a yansitilmasi” (Winnicott, 2013: 20) oldugu soylemektedir.
Jung psikolojisinde bilin?di§ina ula§mak i?in kullanilan yontemler de ayrica dikkate
degerdir. Bu yontemlerden birini etkin imgelem (Jung, 2006: 64) olu§turmaktadir.
Etkin imgelem ki§iyi bilin?di§ina ?eken ?agri§imlardir. Bu ?agri§imlar duller, gunduz
du§leri, sanat eserleri, mitoslar, peri masallari, ?e§itli sanatsal ?ali§malar yoluyla
da orneklendirilebilir. Bu noktada Sigmund Freud’un “gunduz du§leri” yontemiyle
paralellik arz etmektedir. §oyle ki, Freud’da haz ilkesiyle ger?eklik ilkesi arasindaki
ge?i§ dogrudan saglanamaz. Bu iki ilke arasinda bir ara donem bulunur. Freud bu kismi
gunduz duqleri olarak tanimlamaktadir. Freud bilin?di§i du§unceyi ara§tirirken halk
edebiyati urunlerine siklikla ba§vurmu§tur. Ruyalarin Yorumu (1900) adli eserinde
bilin?di§ini ve i§leyi§ yontemini a?iklamaktadir. Freud’a gore, ruyalarda ortaya ?ikan
?e§itli sembol ve olgular, olaylar ve ya§anilmasi olanaksiz pek ?ok §ey, aslinda ?ocukluk
doneminde arzu edilip ger?ekle§tirilemeyen bastirilmi§ ve bilin?di§ina itilmi§ cinsel
arzu ve korkularin ruyalarda bazi semboller ve imgeler halinde ortaya ?ikmasidir. Freud,
gunduz du§leri terimini a?iklarken oyun ve ger?eklik kavramlari uzerinden konuya
deginmektedir. Freud, Yaratici Yazarlik ve Gunduz Duqleri (1999) isimli makalesinde
?ocuklarin ku?ukken oyun oynamalariyla yeti§kinlikte du§ kurmalarinin ayni haz
ilkesine hizmet ettigini soylemektedir. insanlar ?ocukken oyun oynarlar. Ancak yeti§kin
olduklarinda oyun oynamaktan utanacaklari i?in bu ihtiya?larini sanat alaninda giderirler
(Freud, 1999: 121-135).
Winnicott’un gegici nesne kavrami ise ?ocugun ergenlik donemine ge?i§inde takili
kaldigi anneden ayrilabilmesi i?in onun yerini tutabilecek herhangi bir nesnedir. Bu
noktada balinanin karni ba§ligi altinda masallar bu gorevi yerine getirmek uzere Freud’un
gunduz duqleri, Jung’un etkin imgelem ve Winnicott’un gegici nesne kavramlariyla
i§levselle§tirilmi§ ve Jung’un ifade ettigi “libidonun ana imgesine geri gittigi, orada
anisal ?agri§imlar bulup onlar sayesinde yeni geli§imler ger?ekle§tirdigi” (Jung, 2006:
58) surecin bir semboludur. Ayrica “bir simgenin i?erdigi degeri tanimak, bizi yapici
ger?ege goturur ve ya§amamiza yardim eder” (Jung, 2006: 58) yonundeki Jung’un
sozlerinden hareketle masallarin kullandigi simgesel dilin, kahramanin par?alanmi§
kendiligi ya da Jung’cu ifadeyle ruhun kayip par?alarini elde ederek butunlugun tekrar
kurabilmesi i?in gerekli oldugu gorulmektedir.

BALINANIN KARNI SEMBOLUNUN BlR ORNEGi OLARAK
§EHRlYAR’IN BiNBiR m a s a l GECESi
Ki§inin kar§ila§tigi problemin varligini kabul ettikten sonra, bir sure kendi i?ine
kapanmasi kahramanlik yolunda olduk?a gereklidir. Bu sure?te gelecegin korkusu,
ge?mi§in kaygilari arasinda kalan kahraman di§ardan gelen butun uyaricilara kar§i
duyarsizla§ir. Psikolojik perspektifte “ya§am gucunu temsil” (Campbell, 2015:190) eden
bilin?di§ina inmektedir. Jung, ki§inin bilin?di§i ile yuzle§mesini Yunus peygamberin
balina tarafindan yutulu§u metaforuyla a?iklamaktadir (Jung, 2006: 173). Bu baglamda
Campbell sistematiginde de bu psikolojik evreye balinanin karni adi verilmi§tir.
Bilin?di§ini ifade eden balinanin karni, kahramanin kendi ruhsal varligini
algilayabilmesinin bir ozetidir. Kahraman bu sihirli mekanlarda kendi benligi ile bilin?di§i
arasinda ili§ki kurmaktadir. §ayet onlari (bilin?di§i unsurlari) kendi benliginin par?alari
olarak kabul edip ozumseyebilirse erginle§me oykusunu tamamlayabilmekte ve yeni bir
ki§i olarak yeniden dogabilmektedir. Bu noktada A. ipek Gokeri, Arketiplere Dayanan
Yeni Bir inceleme Yonteminin Tanitilarak ingiliz ve Turk Edebiyatinda Bazi Romans ve
Epik Niteliginde Yapitlara Uygulanmasi ba§likli tezinde balinanin karnini, kahramanin
ana rahmine donu^unun bir simgesi olarak ele almakta ve §unlari soylemektedir: “[b]
a§langi? anina (ana rahmine) donu§u simgeler ki bu da yeniden dogmak i?in olmek
anlamina gelir. _ b u yerler bilin?di§inin genelinde yansitan Yuce Ana kokbi?iminin
simgesel anlatimidir.” (Gokeri, 1990: 113). Campbell’in balinanin karni olarak
tanimladigi bu bolum, Freud’da magara/anne karni olarak Jung’da ise geriye donu§ ve
yeniden dogu§ arketipi olarak ifade edilmektedir. Campbell, bu yaygin motifin, e§ikten
ge?i§te kendini yok etme bi?imi oldugunu vurgulamaktadir (Campbell, 2010: 108).
BGM’de pek ?ok masalda yolculuk surecinde kahramanin ugramasi gereken magara,
kuyu, mahzen, bilinmeyen bir ulke, ada, orman, labirent, denizalti hatta bir ev ya da evin
bah?esi gibi yerler bilin?di§inin bir sembolu olarak yer almaktadir. Bilin?di§inin zengin
ornegini olu§turan bu ?e§itli yerlere giri§i kahramanin yeniden dogum i?in olmesinin bir
semboludur. Kahraman, yeniden dogumunu da simgeleyen bu yerlerde “e§igin gucunu
ele ge?irmek ya da onunla uzla§mak yerine bilinmeyenin i?inde kaybolur ve olmu§ gibi
gorunur” (Campbell, 2010: 107).
£er?eve masalda ise balinanin karni §ehriyar’in §ehrazat’la ba§ba§a kaldigi kismi
kar§ila§maktadir. Gun i?inde devlet i§leriyle ugra§an §ehriyar gece olunca §ehrazat’la
once cinsel bir birliktelik ya§amaktadir. Daha sonra Dunyazad’in odaya gelmesiyle
masallar anlatilmaya ba§lanmaktadir. Bir ba§ka deyi§le zifaf odasindaki eylemler
cinsellikten i§itmeye dogru rituelistik bir geli§im ?izgisinde surdurulmektedir. Bu noktada
her bolumun ba§inda Dunyazad’dan i§itilen “Ablacigim bize bildigin hikayeleri anlat
sozu” bu rituelin ilerlemesi i?in gerekli duzenegi ve olumun ertelenmesini saglamaktadir.
Fethi Benslama, Dunyazad vasitasiyla saglanan bu dinleme eylemine “?ocuksu dinleme”
adini verirken burada kastettigi §ey, “bilin?di§ini dinlemenin kokensel boyutu[dur].”
(Benslama, 2002: 239). Boylece bin bir gece boyunca devam eden bilin?di§ini dinleme

eylemi cinselligin golgesinde gergeklefen sureg olmaktan gikarak “kizlik zari ile kulak
zari arasinda iflemeye baflar.” (Benslama, 2002: 239). §ehrazat ve Dunyazad arasindaki
cinsellik ve ifitme kaynakli haz konusunda ise funlari soylemektedir Benslama:
“Kiz kardefi bir ikiz ya da yardimci figur olarak kabul edersek,
§ehrazad, deli sultanla dogrudan dogruya yuzlefmek yerine, kadinda
cinsel olarak sahip olunamaz feyi simgelemek igin, kendinin nufuz
edilemez oteki’sine gagri yapmiftir ve bunu da cinsel ilifkinin cereyan
ettigi yerde yapmiftir. Boylece §ehrazad, kendinin nufuz edilemez
yanini her gece surdurerek, kadina Oteki haz’zini geri verir. Dolayisiyla,
oteki konuftugu anda aslinda kendi kendisiyle soylefmektedir; ta ki
kulaktaki gocugun (Dunyazad) yerini giftin gergek gocugu alana dek...”
(Benslama, 2002: 239)
§ehriyar masallar vasitasiyla, oteki konumundaki kadinlari tanimaya baflamaktadir.
Cergeve masalda rituelin §ehriyar’in §ehrazat ile birlikte olmasindan once de kismen
tekrar ettigi gorulmektedir. Ancak balinanin karni olarak ifadelendirilebilecek bu
ilifkiler surecince §ehriyar, bir turlu bu suregten gikifi bafaramamiftir. Kisaca eski efinin
kendisini aldatmasindan §ehrazat ile tanifmasina kadar gegen sure iginde §ehriyar igin
hep ayni dongu tekrarlanmiftir. §ehriyar igin bu dongu balinanin karninda yutululufunun
ya da tekrar dogmamak uzere olufunun bir tekraridir. Her gece ablasi ile §ehriyar’in
ilifkisinin ardindan Dunyazad’in ablasinin yanina gelerek masal anlatmasini istemesi
ve hukumdarin ancak rizasini aldiktan sonra §ehrazat’in masal anlatmaya baflamasi
alegorik duzeyde onun balinanin karnindan yavaf yavaf gikifina tekabul etmektedir.
Bu durumda §ehrazat, §ehriyar igin emri altindaki kolelerden farksizdir. Bu durum
§ehrazat’in her gece masal anlatmak igin izin almasiyla sunulabilir. §ehriyar bu sure
iginde kendi kimliginin tek olmadiginin farkina varir. §ehriyar igin masallarin anlatildigi
gece olumun, yoklugun bir feklidir. Masallar anlatilirken adeta bir olu gibi higbir
itirazda bulunmaz. Benslama’nin ifadesiyle “hayali bir mezarin iginde olmuf gibidir.”
(Benslama, 2002: 261).
Jungcu psikolojide bilingdifi, kolektif bilingdifi ve kifisel bilingdifi olmak uzere
ikiye ayrilirken bu orneklerin kolektif bilingdifina mi yoksa kifisel bilingdifina mi
ait oldugunu Tan Tolga Demirci Korku Sinemasinin Psikanalizi isimli galifmasinda
“mekansal eksende ‘yerin ustunde’ ve ‘yerin altinda’ olan kaba bir cografileftirmeye”
(Demirci, 2006: 90) dayanarak agiklamaktadir. Bu noktada masal anlatma ediminin yatak
odasindan sonra gergeklefmesi onemlidir. Sarayin bir pargasi olan yatak odasindaki
hukumdarin mutlulugu ya da mutsuzlugunun dogrudan ulke yonetimine etki etmesi
bu odanin “‘biling efigi’ gorevini vurgularken, kolektif bilingdifi gorungulerden farkli
olarak dogaustu higbir gug tafimayan” (Demirci, 2006: 93) ozelligiyle de “genital oncesi
sureglere dair bastirilmif olan arzularin ve [isteklerin] ‘merkezi mekani olarak’”
(Demirci, 2006: 93) okunmasini mumkun kilmaktadir. §ehriyar’in yatak odasinin ‘biling

e§igi’ huviyeti, onun hem arzunun ger?ekle§ecegi (hem oznenin arzusunun mekani,
hem de oznenin intikaminin alinacagi mekan) yer olmasi hem de nesnenin arzusunun
goruldugu mekan (§ahzaman’in e§ini kendi yataginda e§ini ve zenci bir kolesini birlikte
yakalamasi) olmasi yonuyle de ilgilidir. Kisaca §ehriyar’i balinanin karni olarak
degerlendirdigimiz masallara ?ekebilecek unsur cinsellikten ge?mektedir. Sonrasinda
ise o, bilin?di§inin sembolunu olu§turan masallarla tani§ir. Bu noktada onun bilin?di§i
ile tani§acagi guzargah masal dunyasidir. Bir ba§ka deyi§le bu sahne cinsellikle ba§layan
sahnede cinsellige dayanan hazzin yerini masallari dinlemekten kaynaklanan hazza
birakmasinin bir temsilidir. §ehrazat bu noktada her gece ?ocugunu emziren bir anne
gibi masal anlatmaktadir. Demirci’nin ifadesiyle “Bastirilmi§ bir durtusel i?erigin ba§ka
bir i?erikle yer degi§tirerek bastirma duvarini a§ma stratejisidir” (http://surrealismus.
blogspot.com/2015/09/erken-donem-surrealist-sinema-uzerine.html, 17.09.2015) bu
sahnede okunabilecek durum.
Freud Gunduz Dugleri isimli makalesinde “ger?ek olmalari halinde hi?bir ho§nutluk
vermeyecek olan pek ?ok §ey[in] du§lem oyununda ver[ilebilecegini] ve kendi i?lerinde
ger?ekten sikici olan pek ?ok heyecan[in] bir yazarin eserinin gosteriminde hazir
bulunan dinleyici ve izleyici i?in ho§nutluk kaynagi haline gel[ebilecegini]” (Freud,
1999: 133) soylemektedir. Bu noktada soylenebilir ki, §ehriyar’in kadinlarla birlikte
olarak ve onlari oldurerek elde edilen haz yerini bu noktada yerini masal dinleyerek elde
edilen hazza birakmi§tir. Boylece masallarin da Freud’un soyledigi “kendisini ki§kirtan
olu§umdan ve anidan gelen kokenin izlerini ta§iyan bir gunduz du§u ya da du§lemi”nin
(Freud, 1999: 133) turevi oldugu sonucuna varilabilir. Keza Freud da ayni makalede
“mitlerin de gen? insanligin dunyasal du§leri oldugu”nun (Freud, 1999: 133) altini
ozellikle ?izmektedir. Kisaca masallari Freud’un gunduz du§lerinin ?ocuk oyunlarinin
bir devami ve yerine ge?eni olduguna dair sozlerinin i§iginda masallari asil hazzin yerine
ge?en ve yuceltmenin bir urunu olan gunduz du§leri ile Winnicott’un, ilk kotu nesneden
kaynaklanan hayal kirikligindan sonra ?ocugun uykudan once annenin yerine ge?en
nesneye ge?i§ nesnesi adini verdigi bilgisinden (Winnicott, 2013: 12) hareketle ?er?eve
masalda §ehriyar i?in ge?ici nesnenin ve gunduz du§lerinin masal dunyasiyla belirtilen
bilin?di§i oldugu gorulmektedir. Masallar yalnizca §ehriyar’in degil, BGM i?inde inceden
inceye §ehriyar’la benzerliginin alti ?izilen Harun Re§it’in de uyuyamadigi zamanlarda
adeta ruyalarinin yerine ge?en onemli anlatilardir. Harun Re§it’in ba§kahramani
canlandirdigi bu masallarin giri§leri pek ?ok kere “[b]ir gece Harun Re§it’i uyku tutmaz”
§eklinde verilmektedir. Harun Re§it uykusunun gelmedigi bu gecelerde ?ogunlukla bir
yolculuga ?ikmakta ve dikkatini ?eken olaganustu oykulerle donmektedir. Hatta bazi
masallarda sultan, yonetimindekileri yeni bir masal ogrenmeleri i?in uzun yolculuklara
gondermektedir. Bu §ekilde ba§layan masallarda sultanin kendisinin macerayi davet
etmi§ oldugu soylenebilir. Harun Re§it i?in yeni bir oykuyu ya da masali dinlemek en az
yemek i?mek kadar onemlidir. Hatta onun i?in yeni bir oyku ya da masalin dinlenilmesi
sikintili anlarinda onu yati§tiran neredeyse tek §eydir, mutluluk zamanlarinda ise bunlarla

ruhunu daha da yuceltmektedir. Boylece Harun Refit igin tipki §ehriyar’da oldugu gibi
masal dinlemenin ruhsal bir besin gibi hizmet ettigini soylemek mumkundur. Bunun en
agik ornegi Sihirli Kitabin Oykusu’nde (BGM, 2012: 2835-2876) verilmektedir. Harun
Refit bir gece sikintiyla uyanir ve celladi Mesrur’u yanina gagirarak ona foyle der: “Ey
Mesrur, bu gece gogsumde bir agirlik ve sikinti var, senin huzursuzlugumu dagitmani
istiyorum!” (BGM, 2012: 2835). Bu istek karfisinda Mesrur ona yildizlari izlemek
ve sularin gaglayan sesini dinlemek uzere taragaya gikmayi tavsiye eder. Bu oneriye
karfi olumsuz cevap veren Harun Refit’e Mesrur’un sundugu ikinci oneri §ehriyar’in
durumunu yansitmaktadir. §oyle demektedir Mesrur Harun Refit’e:
“Emiru’l Muminin, senin sarayinda, her renkten, aylara marallara
benzer, gigekler gibi guzel, giysilere burunmuf yuz altmif geng kiz
var. Ayaga kalk ve kendileri bizleri gormeksizin, hepsini sirayla kendi
dairelerinde birer birer gorelim! Onlarin farkilarini ifitir, oyunlarini
seyreder ve onlari birbiriyle oynafirken gorursun. Belki de o sirada
ruhun, onlardan birinin gekimine kapildigini hisseder. Ve onu meclisine
alirsin bu gece; o da oyunlarini seninle paylafir. Bakalim sikintidan bir
fey kalir mi?” (BGM, 2012: 2836)
Harun Refit igin sikintisini atmasinin yolu sahip oldugu onca kadin degildir.
Mesrur’un butun tavsiyelerine ragmen o bunlarin higbirinin sikintisinin gegmesi
igin yeterli oldugunu dufunmez. Bu yuzden Cafer’i evinden alip getirmeleri igin
yardimcilarini gonderir. Sultanin yanina gelen Cafer ona foyle demektedir:
“Ey Emiru’l Muminin! Ruhumuz ne gogun guzelligiyle, ne bahgelerle,
ne meltemin tatli esintisiyle, ne gigekleri seyrederek nefelenmiyorsa,
bir gare kaliyor demektir, o da kitaplardir. Zira ey Emiru’l Muminin,
bahgelerin en guzeli hala da kitap dolu bir dolaptir. Onun raflari
boyunca gozlerle bir gezinti yapmak gezintilerin en hof olanidir! Bu
durumda kalk kitap dolabindaki raflardan rasgele bir kitap gekelim!”
(BGM, 2012: 2836)
ibnu’l Mansur ile iki Geng Kizin Oykusu (BGM, 2012: 1292-1311) ise ayni fekilde
baflamaktadir. Harun Refit’in uyuyamaz ve El- Mesrur’dan kendisine bir “eglence
araci bulmasini” (BGM, 2012: 1292) ister. Halife’nin bu istegine Mesrur once foyle bir
teklifte bulunur:
“Efendim, ruhu yatiftirmak ve duygulari uyutmak bakimindan gece
gezmelerine denk higbir fey yoktur! Difarida bahgede guzeldir!
Agaglarin, gigeklerin arasina inelim; yildizlari ve uzerlerindeki fahane
suslemeleri seyredelim; ayin guzelligine ve yildizlar arasinda agir agir
ilerleyifine ve yikanmak uzere suya dufmesine hayran olalim!” (BGM,
2012:1292)

Halife tarafindan bu teklifin kabul edilmemesi uzerine Mesrur’un diger teklifi
kadinlarla ilgilidir. §oyle demektedir Mesrur:
“Efendim, sarayinda u? yuz cariyen ve ve her bir cariyenin kendi ba§ina
bir odasi var. Gidip onlara hazir olmalarini haber vereyim; sonra gider,
her bir odayi perde arkasindan gozetir ve varligini sezdirmeden her bir
cariyeni tum sade ?iplakligi i?inde hayranlikla seyredersin!” (BGM,
2012:1292)
Onceki masalda oldugu gibi Halife bunu da istemez. “Efendim, emir buyur, onunde
Bagdat’in bilgelerini, bilginlerini ve §airlerini toplayayim. Bilgeler sana guzel sozler
soyler; bilginler yilliklarda rastladiklari bilgileri aktarirlar; §airler de ko§uklu dizeler
okuyarak ruhunu buyuler!” (BGM, 2012: 1293) §eklindeki u?uncu teklifi de kabul
edilmeyince Mesrur bu kez ona kendisine arkada§lik yapmalari i?in oglanlar getirmeyi
teklif eder. Ancak sonu? aynidir. Sonu?ta Halife, Mesrur’dan “gorulup dinlenmesi ho§
birilerini” bulmasini ister. Mesrur, cellat Mansur’u bulur ve getirir. Mansur ise Halife’ye
“gozunun gordugu” (BGM, 2012: 1293) bir masali anlatarak onu eglendirir.
Her iki masalda da a?ik bir §ekilde Harun Re§it ile §ehriyar arasinda bir paralellik
bulunmaktadir. Harun Re§it, birinci masalda i?indeki sikintiyi atmak i?in kitap okur ve
bu kitapta agladigi ve guldugu §eyi kefetm esi, bulmasi i?in Cafer’i gorevlendirir. Birinci
masalda Cafer, Halife’yi sikintisindan kurtaran ve ona yeni bir oykuyle donen ki§i olarak
§ehrazat ile paralellik arz ederken; ikinci masalda Mensur’un Halife’yi eglendirerek
ona oyku anlatan ki§i olmasi yonuyle §ehrazat’a benzedigini gorulmektedir. ikinci
masalda ise uyuyamadigi i?in bir eglence araci ister. Bu eglence araci onca oneriye kar§i
ancak “gozunun gordugunu” anlatan Mansur’un bir oykusudur. Ayni §ekilde §ehriyar
da kadinlarla olan sikintisini §ehrazat’in anlattigi masallarla uzerinden atmaya ?ali§ir.
Ba§ka bir ifade ile eski e§inden kaynaklanan guvensizlik sorununa bin bir gece boyunca
cinsellikle ?ozum aramaya ?ali§an §ehriyar, bu ?ozumu ancak §ehrazat’in anlattigi
masallarla bulmaktadir. Her gece birlikte olunan bakire sayisinin u? yil uzerinden
hesaplanacak olursa epeyce bir miktarda oldugu gorulmektedir. Bunlarin her biriyle bir
gece birlikte olan §ehriyar’a bu anlamda cinselligin gerekli guveni vermedigi ortadadir.
Ona gerekli olan guven ancak §ehrazat’in anlattigi masallar araciligiyla verilmektedir.
Bir diger ifadeyle her iki kahraman da goz ile degil “bilin?di§inin kapanmasi mumkun
olmayan tek deligi” (Lacan, 2013: 206) olan kulakla yolculuga ?ikmayi istemi§tir.
Balinanin karnina giri§, kahramanin yalniz kalmasi demektir, oradan ?iki§ ise yine
kendi imkanlariyla olacaktir. Fyodor Mihailovi? Dostoyevski’nin deyi§iyle insanin
psikolojik bir degi§im ge?irmesi i?in uzun bir soyutlamaya girmesi gerekmektedir (akt.
May, 2010: 23). Mirceade Eliade, bu metaforun, kahramanin erginlemesiyle dogrudan
ilgili oldugunu §u §ekilde ifade etmektedir:
“Cok sayida mitte §unlar on plana ?ikar: 1. Bir kahramanin, bir deniz
canavari tarafindan yutulmasi ve kendini yutan canavarin karnini

zorladiktan sonra oradan ba§ariyla ?ikmasi; 2. Bir vagina dentatanin
inisiyasyon geregi a§ilip ge?ilmesi ya da Toprak Ana’nin agziyla ve
dolyatagiyla bir tutulan bir magaraya ya da bir yariktan a§agiya tehlikeli
bir ini§. Butun bu seruvenler aslinda inisiyasyonla ilgili sinamalari
olu§turur; bunlarin ardindan, ba§ari kazanmi§ olan kahraman yeni bir
varolma bi?imi elde edilir.” (Eliade, 2001: 109)
Masallar zor i§i kolayla§tiran, kahramanin isteklerini ger?ekle§tirmesini saglayan,
onu araf halinden kurtaran ya da yolculuga ba§lamasi i?in gerekli kabulu sunan sozleri
ve davrani§lari i?ermektedir. Bu soz ve davrani§larin buyuk bir kismini ise kahramanin
kendisi ile yuzle§tigi balinanin karninin masallarda simgesel ornegini sunan magara,
kuyu, bah?e, labirent gibi yerlerde gormek mumkundur.
^ogunlukla bir hile ile ya da kaderin bir cilvesi olarak magaraya gelen kahraman,
onceden se?ilmi§ biridir. Bu yuzden magaranin kapisi ancak kahraman tarafindan
a?ilabilmekte ya da magaranin §ifresini ancak o bilmektedir. Burada kahramanin
daha once hi? gormedigi ve guzelliklerinden etkilendigi kadinlar ya da daha once hi?
gormedigi kadar ?ok ve ?e§itli hazineler yer almaktadir. Ornegin Ali Baba ve Kirk
Haramiler Oykustfnde (BGM, 2012: 2636-2672) kahramanin i§ini kolayla§tiran “A?il
susam a?il” sozu magara kapisinin a?ilmasi i?in simgesel bir anahtar i§levi gormektedir.
Ali Baba magaranin i?ine girip daha once kar§ila§madigi hazinelerle kar§ila§tiginda
§a§kinligini §u sozlerle ifade etmektedir:
“Vallahi, ya Ali Baba, i§te bahtin sana ak yuzuyle gorunuyor ve
e§eklerinin ve odun yigininin yanindan alip Suleyman’in ve iki Boynuzlu
iskender’in bile gormedigi §ekilde bir altin deryasina atiyor! Birdenbire
sihirli ibareleri ogretiyor ve onlarin erdeminden yararlandiriyor ve
de kayanin ve efsanevi magaranin kapilarini a?tiriyor, ey kutsanmif
oduncu! Bu, Nasip Dagitan’in, haydut ve harami ku§aklarinin su?
i§leyerek topladigi servetin hakimi yapmak i?in sana sagladigi buyuk bir
lutuftur. Butun bunlar olmu§sa, bundan boyle ailenle birlikte guvenlikte
olasin, hirsizlik ve soygunla ele ge?irilmi§ altini hayirli maksatlar i?in
kullanasin diye olmu§tur!” (BGM, 2012: 2641)
“Kolektif bilin?di§ini te§hir eden” (Demirci, 2006: 90) magara motifi alegorik
duzlemde bazi masallarda dunya inani§ini da ifade edebilmektedir. Bu yuzden
magaranin kapisi ancak iyi niyetli ki§iler tarafindan a?ilmaktadir. Kotu niyetli ki§iler ise
cezalandirilmaktadir. Eliade bu konuyla ilgili §unlari soylemektedir:
“Magara hem oteki dunyayi hem de tum evreni temsil eder. Magaranin
simgeselligini ve dinsel i§levini kavramamizi saglayan, ona karanlik
bir yer olarak yuklenen ilk ve ‘dogal’ ve son tahlilde ‘butuncul’, yani
kendi i?inde bir dunya olu§turan bir kutsal uzama girmenin sagladigi
tecrubedir.” (Eliade, 2006: 49)
Ali Baba ve Kirk Haramiler Oykustfnde Ali Baba fakir ama olduk?a iyi biri olarak

tasvir edilirken kardefi Kasim onun tersine oldukga kotudur. Masalin okuyucuya
vermek istedigi mesaj magaranin kapisindan ancak iyiligi temsil eden Ali Baba’nin
gegebilecegidir. Kasim baflangigta magaradan igeri girse de sihirli sozcukleri unuttugu
igin difari gikamaz. Kotulugun iginde yitip gidenin cezasi olumdur. Masalin sonunda
§ehrazat bu durum igin funlari soylemektedir:
“ifte, boylece, er ya da geg, gogu zaman daha sonra olmaktansa daha
once, talih, gucu sinirsiz Tanri’nin buyruguyla kotunun bellegini kor
eder, tum zihin agikligini ve gorme ve ifitme yeteneklerini ondan alir.
Cunku kutsamalar ve en segkin selamlar uzerine olasi Peygamber,
kotuluklerden soz ederken ‘Tanri onlardan gorme verisini geri alir, onu
karanliklarda el yordamiyla yurumeye terk eder; ve artik kor, sagir ve
dilsiz olarak adimlari uzerinden geri donemez olurlar!’ demiftir ...”
(BGM, 2012: 2650)
Alaeddin’in ve Sihirli Lamba Oykusu’nde (BGM, 2012: 2165-2271) sihirbaz
bir Magripli, kendisini Alaeddin’in amcasi olarak tanitir. Gunun birinde kentin uzak
yerlerinde bulunan ve zengin tuccarlarin siklikla ziyaret ettiklerini soyledigi bahgelere
goturmek vaadiyle Alaeddin’i kandirir. Cin’in uzak yerlerine giderler. Bir kayanin
uzerine otururlar. Magripli bu sirada bir atef yakarak buyulu sozler soyler ve kayalar
yerinden oynayarak, topragin uzerinde buyukge bir gukur agilir. Magripli ve Alaeddin
gukurun igine girerler. Ancak gukurun igindeki tung halkayi tutup mermer kapiyi agma
ifini ancak Alaeddin yapabilir. Kapinin agilmasi igin babasinin ve buyukbabasinin
isimlerini soylemesi yeterlidir. Magripli bu konuda Alaeddin’e funlari soylemektedir:
“Benim tutsulememin ve okudugum sozlerin erdemiyle yerin
nasil yarildigini gordun! Bunu sadece senin iyiligin igin yaptigimi
bilmelisin; gunku gukurun dibinde gordugun, ustunde tung bir halka
bulunan bu kapagin altinda senin adina yazilmif ve ancak senin
varliginla agilabilecek bir hazine var! Ve sana adanmif olan bu hazine,
seni tum fahlardan daha zengin kilacaktir! Ve bu hazine, bafkasina
degil, yalnizca sana adanmif oldugundan bu mermer kapaga senden
bafkasinin dokunmasinin ve onu yerinden oynatmasinin imkansiz
oldugunu da sana soylemeliyim! Cunku ben bile, bunca buyuk olan
kudretime karfin ne tung halkaya elimi surebilir ne de fimdikinden bin
kat daha guglu ve kuvvetli de olsam, kapagi kaldirabilirim! Ve bir kez
kapak kalkarsa, hazineye girmem ve afagiya dogru tek bir basamak bile
inmem mumkun degildir! Benim yapamadigim feyi yapmak, ancak
senin igin mumkundur!...” (BGM, 2012: 2179)
Tum bu ornekler ifiginda magara arketipinin, tipki anne arketipinde oldugu gibi
genellikle kahramanin macerasinda ona gerekli yardimi saglayan, onun erginlemesi igin
gerekli bir mekan oldugu gorulmektedir. Cergeve masalda balinanin karninin ornegini
olufturan masal mekanina §ehriyar’in girifi, “bilmedigim bu oykude nedir?” feklindeki

sorularla mumkundur. Bu noktada ?er?eve masalda yer eden masal mekaninin yani sira
masallarin anlatildigi zaman dilimi de olduk?a onemlidir. §ehriyar’in gece uyumayarak
masal dinlemesi onun bireyselle§mek i?in bilin?di§iyla yuzle§mesi surecinin bir
urunudur. §ehrazat’tan once yakla§ik u? yil boyunca diger kadinlarda deneyimledigi
cinsellik onun yalnizca gecenin §efkatine olan kismiyla yuzle§tiginin bir gostergesidir.
§ehrazat’la beraber bilin?di§inin karanligina inen §ehriyar, korku ve arzulariyla masallar
araciligiyla yuzle§ir ya da Jung’un ifadesiyle “butun i§iklar sondugunde insan [§ehriyar],
bilge Yajnavalkya’nin sozlerine gore kendiligin i§igini bulur” (Jung, 2015b: 194).
Masal dunyasinda gece bilin?di§ina ge?i§in, ana rahmine donu^un bir ifadesidir.
Anne arketipinde oldugu gibi gece motifinde de hem annenin olumlu yonunu hem de
olumsuz yonunu deneyimleriz. Yavrularini korumak i?in kanatlarini siper eden, guven
veren, merhametli tavriyla koynuna aldigi kahramani koruyan, saklayan, ya§ami
simgeleyen bir ozelliginin yaninda; i?erisinde daima bir bilinmeyeni barindiran, kasveti
ve karanligi nedeniyle de olumsuzu, olumu simgeleyen bir ozelligi de vardir. Bu yuzden
bireyselle§me yolculugunu Jung “gece deniz yolculugu” §eklinde adlandirmaktadir.
Cer?eve masalin bir yansimasi olarak Buyulenmi§ Gen? Adam ve Baliklarin
Oykusu’nde (BGM, 2012: 66-75) ismi Mahmut olan bir §ah, babasinin olumunden
sonra bir kadinla evlenir. E§ine olduk?a guvenen §ah bir gun yataga yattiginda kendisini
uyuyor sanan kolelerinin konu§masini dinler. Kadinlar, §ahin e§inin onu aldattigindan
bahsetmektedirler. §ahin e§i, kocasini aldatmak i?in gece onun i?ecegine beng koyar
ve gizlice sevgilisinin yanina gider. §ah, durumu fark edince bengi i?mi§ gibi yaparak
kadini takip eder. E§inin §ehrin di§inda bir yere ?iktigini gorur. Bu yerde ust dudagi
tencere kapagi alt dudagi tencere gibi olan bir zenciyle konu§ur ve onunla birlikte olur.
Hukumdar bu duruma dayanamaz. Zenciyi konu§amayacagi §ekilde yaralar ve hemen
sarayinin yolunu tutar. Ertesi gun e§i matem elbiseleri giyer ve sarayin bah?esine bir
matem evi kurar. Fel? haldeki zenciyi buraya getirir. Her gun onu ziyaret eder ve bir
yil boyunca surekli aglar. §ah bir gun kilicini ?ekip kadini oldurmeyi du§unurken
kadin ondan once davranir ve §ahi yari insan yari ta§ olarak buyuler. Mahiyetindeki ve
sarayindaki insanlari ise balik kiligina sokar. Her gece bu hukumdari soyar, kam?ilar,
ke?i kilindan bir giysi giydirir ve bu zencinin yanina giderek aglar.
Bu masalin giri§ kisminda dikkat edilecek noktalardan biri §ahin, e§inin kendisini
aldattigini ancak uyanik kaldigi bir gece ogrenmesidir. §ahin bu durumu daha once
anlamamasinin nedeni ise kadinin kendisine i?irdigi bengtir. Masallarda dikkat ?eken
bir nokta, ki bu ozellik BGM’de yer alan gece ifadesini de a?iklamaktadir, meydana
gelen bir olayla ilgili degerlendirmelerin gece yapilmasidir. Ama ni?in gece? Bu sorunun
cevabini §oyle verebiliriz diye du§unuyorum: Gece, karanliktir. Karanlik i?erisinde
daima bir sir barindirmaktadir. insanlar gecenin sahip oldugu sirdan ?ogu defa tedirginlik
duymaktadirlar. Bu yuzden ?ogu kez bu sirrin ortaya ?ikmasina kar§i tetiktedirler.
Gece ortaya ?ikan en ku?uk bir ses, tikirti bile ona yonelmemiz i?in ya da o sesi tahlil
etmemiz i?in yeterlidir. Freud, “gunluk olaylarin kalintilari[nin] bilin?di§i malzemeyi
sagla[digini], bu malzemelerin ise gunduz baskilanip bilin?di§ina itilmi§ istekler ve

duygularla birleferek, geceleyin uykuda latent olufumu sagla[digini]” (Freud, 2013:
82) soylemektedir. Bu noktada bir sonuca Clarissa Estes’in fu ifadesi ile ulafilabilir:
“Bir peri masalinda gece oldugunda, yorumbilim terminolojisine gore, bilingdifinda
bulundugumuz sonucuna ulafabiliriz” (Estes, 2008: 369). O yuzden §ehrazat, bir tikirti
karfisinda bile tetikte olunan bir zamanda bafka bir ifade ile bilingdifini ifade eden
bir zamanda masal anlatmaktadir. Sabah olunca ise §ehriyar devlet ifleriyle ilgilenir.
Diger yandan buyulenmif geng adamin efinin kendisini aldattigini ogrenmesi gece
gergeklefmiftir.
SONUC
Sonug olarak Campbell sistematiginde balinanin karni bafliginin ornegini gergeve
masalda §ehriyar’in binbir gece boyunca masal dinlemesi kismi olufturmaktadir. Bu
sureg boyunca §ehriyar’in edilgen bir halde masal dinleme eylemi onun bilingdifindaki
seyrinin bir izotopisini sunmaktadir. Psikanalitik perspektifte ise masal dinleme edimini
Freud’cu bakif agisiyla gunduz dufleri, Winnicott’un bakifi dogrultusunda gegici nesne
perspektifinden agiklanabilir. Bu noktada ve son bir cumle olarak §ehriyar’in daha
once yafadigi sorunlarin ustesinden bin bir gece boyunca dinledigi masallarla gelmeye
galifmasini adeta anne memesini birakmak igin gocugun emzige aliftirilmasinin benzer
bir ornegi olarak okumak mumkundur.
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OZET
§EHRiYAR’IN BIN BIR MASAL GECESi BALINANIN KARNI SEMBOLUNUN
BIR ORNEGi OLARAK MASAL DiYARI
Bu ?ali§manin amaci, Binbir Gece Masallari’nin ?er?evesini olu§turan Hukumdar
§ehriyar ile Kardegi Hukumdar §ahzaman’in Oykusu'nu Joseph Campbell’in monomit
izleginde onemli bir yeri olan balinanin karnina gore ?ozumlemektir.
Monomit, ge?i§ rituellerinin geni§letilmi§ halidir ve yola ?iki§, erginleme, donu§
olmak uzere u? temel bolumden olu§maktadir. Bu bolumler, ki§inin herhangi bir problemle
kar§ila§tiktan sonra kendi bilin?di§iyla yuzle§erek eski baglarindan kopu§unu oykulemektedir.
Ki§i boyle bir ruhsal sure?ten ge?meyi ba§ardiktan sonra eski ali§kanliklanndan, baglarindan
koparak adeta yeniden dogacaktir. Psikanalitik olarak ise bu bolumler bilin?di§iyla
bilincin ayrilmasi, bilin?di§iyla yuzle§me ve ikisinin bir araya gelerek dengeli bir butunluk
olu§turmasidir. Balinanin karni ise bilin?di§iyla yuzle§me kismiyla ilintilidir.
Campbell, ge?i§ rituellerinin geni§letilmi§ hali olarak ele aldigi bu sistemde ozellikle
Sigmund Freud, Gustav Jung ba§ta olmak uzere Melanie Klein ve Geza Roheim da i?inde
olmak uzere dort kuramcinin goru§lerinden yararlanmi§tir. Bu makalede ise Binbir Gece
Masallari’nda §ehriyar’in yakla§ik bin bir gece boyunca masal dinlemesi Campbell’in
balinanin karni ba§ligi, Jung psikolojisinde etkin imgelem, Freud psikolojisindeki gunduz
dugleri, Donald Woods Winnicott’un gegici nesne kavramlariyla ili§kilendirilerek ele
alinacaktir.
Ayrica bu ?ali§mada, kahramanin etkin bir eylemde bulunmaksizin, masal dinleyerek,
masal kahramanlarinin anlatilari uzerinden olgunla§masi monomitin metaforlarla yapilan
okunmasinin nasil daha da derinle§tirilebilecegi balinanin karni alt ba§ligi orneginden
hareketle gosterilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Binbir Gece Masallari, balinanin karni, etkin imgelem, gunduz
du§leri, ge?ici nesne.

ABSTRACT
SHAHRYAR’S 1001 TALE NIGHTS THE TALE LAND AS A N EXAMPLE OF
THE SYMBOL OF THE BELLY OF THE WHALE
The aim of the study is to analyse the story of The Tale o f King Shahryar and his
Brother King Shah Zaman which forms the framework of 1001 Arabian Nights based
upon the belly o f the whale in Joseph Campbell’s monomyth theory in his The Hero with
a Thousand Faces.
Monomyth consists of three main parts, namely setting off, initiation and return.
These parts narrate a person confronting his unconscious-self after facing a problem
and breaking away from his former boundaries. After successfully going through such a
spiritual process, one would almost be reborn by leaving behind old habits, boundaries.
Psychoanalytically, these parts stand for the divergence of conscious and unconscious,
confrontation with the unconscious and combination of the wtwo ending up with a
balanced whole. As fort he belly of the whale, it is the confrontation with the unconscious.
The system of Campbell is an extended form of the doctrines of most notably
Sigmund Freud and Carl Gustav Jung and also Melanie Klein and Geza Roheim. In this
article, Shahryar listening to the tales for a thousand and one nights in the 1001 Arabian
Nights will be interpreted in relation with Campbell’s belly o f the whale, Jung’s active
imagination, Freud’s daytime thoughts, Donald Woods Winnicott’s transitional objects.
In addition, the hero/heroine in this case does not perform an effective action, but
he listens to tales and matures by the narratives of the characters in the tales. This is an
indication that reading monomyth through metaphors as in belly of the whale provides a
deeper sense to the story.
Key W ords: 1001 Arabian Nights, belly of the whale, active imagination, daytime
thoughts, transitional objects.

