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GİRİŞ

Y

ahya Kemal’in en kapalı şiirlerinden biri olarak görülen “Mehlika Sultan” şiiri
farklı bakış açılarıyla ve fakat daima müspet bir muhtevaya sahip olduğu
kabulüyle tahlil edilegelmiştir. Metindeki su simgeciliğinden yola çıkarak yedi
gencin öldüğü sonucuna varan Ahmet Hamdi Tanpınar, bu hususta diğerlerinden
ayrılmaktadır.1 Ancak, bilebildiğimiz kadarıyla Tanpınar, bu tespitle yetinmiş ve
metni tahlil cihetine gitmemiştir. Bunun dışında kalan Mehlika Sultan yorumlarının,
muhtemelen şiirdeki aşk imgesinin olumlu çağrışımları nedeniyle genelde aşkın ve
ideallerin yüceliği etrafında toplandığı söylenebilir. Bazı yorumcuların, şiirde, yine aşk
bağlamında klasik edebiyatımıza has dinî veya tasavvufi tema ya da imgeler bulmaları
oldukça ilginçtir.2 Kanaatimizce, Yahya Kemal’in Mehlika Sultan’ın ortaya çıkışına dair
ilk elden verdiği malumat bu tür yorumları temelsiz bırakmaktadır.3 Biz bu yazımızda
Yahya Kemal’in “şiirde sembolün çok kuvvetli” olduğu uyarısını esas alarak Mehlika
Sultan’ı sembolizm cihetinden tahlil edeceğiz. Gerçekten de Mehlika Sultan şiiri,
evrensel sembollerin sistematik bir bütünlük içinde kurgusal ve manzum bir masal
formunun yapı taşlarına dönüştüğü bir metindir. Bu husus, şairinin dehası üzerinde
her tür tereddüdü zail etmesinin yanı sıra metni Derinlik psikolojisinin verileriyle
tahlil edilir kılmaktadır. Bu nedenle biz bu yazıda Mehlika Sultan’ı Jung psikolojisinde
önemli bir yeri olan anima kavramını merkeze alarak okumaya çalışacağız.
Jung’a göre erkeğin gelişiminin mihenk taşlarından biri olan anima (bunun
kadındaki karşılığı animus’tur) ile kurulan yapıcı ilişki birey olmanın şartlarından
biridir. Bunun aksine menfi anima ilişkisinin, kişide çeşitli karmaşalara, ruhsal
1 Bk. A. H. Tanpınar, Yahya Kemal, İst., s. 157-8.
2 Mehlika Sultan’ı dinî veya tasavvufi ögeler etrafında tahlil girişimleri çok yaygın olduğundan burada özel bir örnek vermek
istemiyoruz. Ancak hemen belirtelim ki bu yorumlar, “gümüş yüzük”te, İslamı, yedi gencin sırtlarına giydikleri “aba”da dervişliği,
çıkrıksız “kuyu”da ilahi ilhamların tecelligâhı olan gönlü gören nispeten basit yorumlardan, şiirin çeşitli yönlerini açıklamak için
Mevlana veya Attar gibi büyük mutasavvıflara başvuran daha karmaşık olanlarına dek geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Hatta
okur, dilerse, Yahya Kemal’i, J.R.R. Tolkien’ın ünlü eserinden mülhem olarak bir “yüzüğün efendisi”, kuyudaki suyun ayna işlevi
görmesini ise, Neşatî’nin aynasıyla özdeşleştiren şaşırtıcı yorumlara bile rastlayabilir.
3 Yahya Kemal, Sermet Sami Uysal’a “Mehlika Sultan” ve “Nazar”ı esrarengiz bir şiir yazmak maksadıyla yazdığını, şiirdeki efsanenin
(masalın) kendi kurgusu olduğunu ve daha 1908’de Paris’te iken Mehlika Sultan’ın bazı motiflerini bulduğunu anlatmış ve bu
şiirin sembolik yönüne dikkat çekmiştir. Bk. S. S. Uysal, Değişik Yanlarıyla Yahya Kemal, İst., s. 72, 2009.
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bozukluklara ve hatta intiharlara sebep olduğu söylenir. Kanaatimizce, Mehlika
Sultan şiiri, bu türden olumsuz anima ilişkisini ifade eden bir manzume olarak
alınmalıdır. Mehlika figürü ise, Batı mitolojisi, edebiyatı ve sinemasında çok sık
karşılaşılan ve Jungcu düşüncenin kişilik gelişiminde çeldirici rol oynayan bir anima
figürü olarak gördüğü meş’um kadının (femmé fatale) tezahürlerinden biridir.4 Bu
nedenle bizim tahlilimiz “Mehlika Sultan”da müspet bir muhteva bulan yorumlardan
farklılaşmaktadır. Bize göre Mehlika Sultan imgesi, aşk formuna bürünen veya aşkı
taklit eden her türden beşerî arzunun (bir insan, bir fikir, bir mefkure vb. şeklindeki)
gerçek veya hayalî nesnesinden başka bir şey değildir. Bu itibarla, insanın manevi
tekamülünü engellemesi, hatta gerçek hayatta telafi edilemez sonuçlar doğurması
her zaman imkân dâhilinde olan duygulara, -ilahisini bir yana koyalım- aşk adı
verilemeyeceği çok açık bir husustur. Tanpınar’ın muhtemelen Gaston Bachelard’ın
düşünceleri ışığında, şiirde yedi gencin akıbeti olarak fena-fi’l-aşkı değil, düpedüz
ölümü tespit etmesi de bununla ilgilidir.
Tahlil bağlamında öncelikle anima kavramı ve onun çeşitli menfi (veya zararlı)
görünümlerini ele alacak ve Mehlika Sultan’ın meşum kadın olarak kişileşmiş bir
anima figürü olduğunu göstermeye çalışacağız. Ardından, şiirde çok önemli bir yeri
olan su simgeciliğini ölüm ve yeniden doğuş fikirleri bağlamında izah edecek, son
olarak da şiirdeki şehir, dağ ve yolculuk remizlerini, ilgili diğer simgeleri de işin içine
katarak bir tahlil bütünlüğüne ulaşmaya çalışacağız.
Anima Kavramı ve Kişileşmeleri
Jung psikolojisinin amacı, evrene ve insan doğasına ilişkin gelişmiş bir anlayış
ile özgürlük, olgunluk, uyumluluk ve sorumluluk gibi değerlerin içselleştirilmesi
demek olan bireyleşme sürecidir. Bireyleşmenin evrelerinden birini temsil eden anima
arketipi, erkeğin psişesinin kadınsı tarafını oluşturur ve bireyin (erkeğin) gelişim
sürecini olumlu veya olumsuz etkileyebilir. Bu etkilere göre, bireysel düzeyde rüyalar,
hayaller ve sanat eserlerinde, çeşitli (iyi/kötü, dost/düşman, “hayırlı”/”şerli” vs.)
kadın figürleri şeklinde kişileşir, öte yandan bu kişileşmelere toplumların gördüğü
rüyalar anlamına gelen efsaneler, masallar ve mitolojilerde de rastlanır. Gerek bireysel
düzeyde gerek kültürel düzeyde karşımıza çıkan anima kişileşmeleri, kabaca yararlı
ve zararlı denebilecek olan iki grup oluşturur ve “salt fiziksel cazibeyi temsil eden
kadın görünümlerinden en yüksek düzeyde ruhsallık ve bilgeliği temsil eden kadın
figürlerine dek uzanır... Kore figürü (anne/bakire/yaşlı kadın), Toprak Ana (ürün,
bolluk, bereket ve aynı zamanda büyük çapta yıkım sembolü), ayartıcı veya meş’um
4	Alman yönetmen Josef von Sternberg’in yönettiği ve ünlü yıldız Marlene Dietrich’in oynadığı Der blaue Angel (Mavi Melek) filmi
(1930) meşum kadının sinemadaki ilk örneklerinden biridir. Ünlü oyuncu Jeanne Moreau’nun oynadığı 1962 yapımı Eva filmi ise
Fransız sinemasından bir örnek olarak verilebilir. Ünlü yönetmen Brian De Palma’nın 2002’de çektiği, ismi üstünde Femme Fatale
filmi Batı sinema çevrelerinde konunun ne kadar münbit olduğunu ortaya koyar.
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kadın (femme fatale),... vb. olabilir. (Bk. Erich Neumann, The Great Mother: An
Analysis of the Archetype.)5
Mehlika Sultan şiirinin tahlilinde bizi, bu sonuncusu yani animanın meş’um kadın
olarak kişileşmesi ilgilendirmektedir. Aynı zamanda bir sanat ve edebiyat arketipi olan
bu tip, cazibesiyle âşıklarını karşı konulmaz arzu zincirlerine esir ederek tehlikeli ve
ölümcül durumlara sevk eden ve gizli amacını çoğunlukla güzellik, alımlılık ve cinsî
cazibesiyle gerçekleştiren gizemli ve baştan çıkarıcı kadınları ifade eder. Biz ise, tahlil
açısından, meş’um kadının kurbanlarını tesiri altına alıp büyüleme, transa sokma gibi
yetenekleri ile birçok kültürün folklor, efsane ve masallarında peri, cadı, ifrit vs. olarak
karşımıza çıkan türüyle bunlardan da özellikle suyla ilişkili olanlarını ilgi alanımıza
yakın görüyoruz.
Gerçekten de genel olarak, Jung’un deyişiyle “…siren, denizkızı (melusina),
orman perisi, Grace veya Erlking’in kızı veya lamia veya succubus”6 vb. şeklinde
karşılaşılan bu tür anima figürlerinin bir kısmı doğrudan suyla ilgili görünür. Bunlardan
bazılarının doğaüstü güçlere sahip olmalarına rağmen kurbanlarını doğrudan
öldürmeyip suda boğulmaları için ayartmaları ilginçtir. Bu durumlarda onların görevi
sanki kurbanlarını sadece suya veya sudaki tehlikeli noktalara sevk etmekle (ve dolaylı
olarak öldürmekle) sınırlıymış gibi görünür. Örneğin, Yunan mitolojisinin Sirenleri
bu tür yaratıklardır ve bunlar sihirli şarkılarıyla, denizcileri, (gemileri parçalanıp
boğulsunlar diye) yaşadıkları adaların (Sirenum scopuli) etrafındaki kayalıklara
çekerler; (Sirenlerin, Alman mitolojisindeki karşılıkları su perisi Lorelei de aynı işi,
aynı usulle Ren Nehri’nde görür). Bir perinin (veya benzeri dişi varlığın) kurbanını,
ayartıp suya çekerek ölümüne sebebiyet vermesi bu türden yaratıkların öykülerinde
âdeta bir model olarak karşımıza çıkar.
Meşum Kadın İmgesi Olarak Mehlika Sultan
Değişik dünya kültürlerinde evrensel bir tip olarak gördüğümüz meş’um kadın
imgesi Yahya Kemal’in Mehlika Sultan şiirinde de karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında Mehlika Sultan figürünün anılan masalsı veya mitolojik dişi varlıklarla
aynı ortak özelliklere sahip olduğu görülür. Öncelikle Mehlika’nın vasıfları (uzun gözlü,
uzun saçlı bir peri, hayalet gibi, muamma bir güzel) onun, bu tür bir yaratık olabileceğini
akla getirir. İkinci olarak Mehlika’nın da doğaüstü güçleri olduğu anlaşılmaktadır
(rüyalarına girerek yedi genci güzelliğiyle teshir etmesi ve Kaf Dağlarına yolculuğa
çıkarması). Nihayet masalın sonunda Mehlika’nın da farklı görünümdeki sayısız
benzeri gibi kurbanlarını yok etmek amacıyla suya çektiği ortaya çıkar (gençler çıkrığı
olmayan bir kuyunun suyunda peyda olan bir hayal âlemine göçerler).
5 http://www.csulb.edu/~csnider/jungian.outline.html
6 Jung, Collected Works, s. 25.
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Bu bakımdan Mehlika Sultan’a, aynı modelin tüm ögeleriyle tekrarlandığı bir
Sibirya masalının ışığında bakmak yararlıdır:
Bir gün yalnız bir avcı bir ırmağın karşı tarafındaki ormanın derinliklerinden
ortaya çıkan bir kadın görür, kadın avcıya el sallayarak şarkı söyler:
Hey, gel yalnız avcı karanlığın dinginliğine.
Gel! Gel! Özledim seni! Özledim seni!
Seni kucaklayacağım! Seni kucaklayacağım!
Gel! Gel! Yuvam çok yakın! Yuvam çok yakın!
Gel! Gel! Yalnız avcı, şimdi, karanlığın dinginliğine.
Avcı elbiselerini fırlatıp atıp yüzüp karşı kıyıya geçer fakat aniden kadın bir
baykuşa dönüşür ve avcıya alayla gülerek uçar gider. Avcı elbiselerini bulmak için karşı
kıyıya yüzerken soğuk ırmakta boğularak ölüp gider.7
Görüldüğü gibi, Sibirya masalının Mehlika’sı yani “ormandan çıkan kadın” avcıyı,
Sirenler veya Lorelei gibi söylediği şarkıyla kandırarak karşı kıyıya geçmeye ikna eder.
Buna mukabil Mehlika Sultan, yedi genci rüyalarına girerek güzelliğiyle ayartır ve
onları Kaf Dağlarına yolculuğa çıkartır veya çıkmalarına sebep olur ancak yolculuk
menzilde değil Mehlika’nın son kez ortaya çıktığı, daha doğrusu bu kez çıkar gibi
olduğu, “çıkrığı olmayan bir kuyu”daki su karşısında sona erer. Gençler Mehlika’ya
kavuşmak üzere kuyudaki suda peyda olan bir hayal âlemine göçerler. Bu, Sibirya
masalının diliyle söyleyecek olursak avcının nehirde boğulmasından başka bir şey
değildir. Neticede her iki masalda da aynı model tekrarlanmış, peri veya benzeri
türden ayartıcı anima figürleri ölümcül görevlerini tamamlamıştır.
Gençlerin uğrunda sırra kadem bastıkları bu perinin, hayalet gibi, muamma
güzelin ismi de (Meh-lika = ay-yüzlü güzel), ay sembolizmi vasıtasıyla, onu bir anima
imgesi olarak kabul etmemizi mümkün kılan çağrışımlar sunmaktadır. Öncelikle
ayın, hem Doğu hem Batı mitolojilerinde dişil (müennes), uçucu, fani ve pasif ilkeyi
temsil ettiğini ve burada bizim daha çok Batı mitolojisindeki ay kavrayışıyla ilgili
olduğumuzu belirtelim (İslam metafiziğinde özellikle tasavvufi literatürde karşımıza
çıkan ayla ilgili felek-i kamer, bedr-i cemal vb. gibi remiz ve terimler ise çok farklı
anlamlar içeren sembolik formülasyonlardır ve konumuzla ilgisi yoktur). Sembolik
olarak ay ve su birbirleriyle yakından ilişkilidirler ve aslında ayın dişil karakterinin
ona kazandırdığı vasıfların tamamı suya da uygulanabilir çünkü su da ilkesel olarak
müennestir. Bu nedenle suyun ölüm ve yeniden doğuşu simgelemesi (bu hususu
aşağıda göreceğiz) ve ayın, organizmaların şekillenmeleri ve ayrışmalarını yönetmesi
7 Bk. Carl G. Jung (Ed.), Man and His Symbols, New York, 1964, s. 178.
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onların dişil niteliklerine hamledilebilir. Öte yandan ay, geceyle de yakından ilgilidir
ve gece de benzer şekilde annecil, kuşatıcı, bilinç dışı ve tezatlı (hem koruyucu hem
tehlikeli gibi) dişil vasıflar taşır. Bu özelliklerin Jung düşüncesinde erkeğin dişil yönü
olan animanın kişileşmelerinin de genel vasıfları olabileceğinden yukarıda kısaca
bahsettik. Bu hususta eklememiz gereken önemli bir husus ayın manevi terakkinin
duraklarından birini temsil etmesidir; ancak üzerinde onu aşan başka makamlar
olduğundan, ay makamında kalmak fani beşerî kayıtları aşamamak dolayısıyla fanilik
ve ölümden kurtulamamak demektir. Manevi yükselişte, sadece ayı aşanlar veya onun
üstüne çıkanlar veya onu daha üstün bir ilkeyle buluşturanlar (Hint mitolojisinde
ay ve güneşin evliliğinden bahsedilir) ayın temsil ettiği fanilik ve değişkenlik
gibi beşerî kayıtlardan kurtularak ebediliğe kavuşabilirler. Yedi gencin çıktıkları
seyahatin neticesini de aşağıda daha ayrıntılı olarak göreceğimiz gibi bu bağlamda
değerlendirmek gerekir.
Nihayet, güneşin aklı, ayın muhayyileyi ve düş gücünü temsil ettiğini belirtelim.
(Batı dillerinde bugün de kullanılan luna (ay) ve lunatic (akıl hastası) kelimeleri ayın,
muhayyile ve düşlemle sembolik ve menfi ilişkisini yansıtmaktadır. Lunatic kelimesinin
etimolojik olarak, “ayın değişimlerine maruz kalmış, periyodik deliliğe tutulmuş” gibi
anlamlar taşıması ilginçtir). Yine buna bağlı olarak altın, aklın ve güneşin, gümüş ise
muhayyile ve ayın metali olarak, aynanın ise yansıtıcılığından dolayı kamerî bir nesne
olarak kabul edildiğini ekleyelim.
Mehlika imgesi, anima figürü ve ay sembolizmi bağlamında buraya kadar
yaptığımız tespitler, metnin tahlilini kolaylaştıracak olması bir yana şimdiden Mehlika
Sultan şiirinin müennes ve kamerî sembollerle örüldüğünü ortaya koymaktadır.
Mehlika ve yedi genç imgesiyle şiirde bizim görebildiğimiz tek eril sembol olan dağ
imgesini ayırarak, bunları şu şekilde sıralayabiliriz: şehir, gece, hayalet, rüya, muamma,
kuyu, su, ayna, yüzük, gümüş, hayal.
Böylece Mehlika Sultan imgesini, bir anima figürü (meş’um kadın) olarak
belirginleştirdikten sonra masalı sembolik açıdan tahlile girişebiliriz. Ancak daha önce,
bir karışıklığa yol açmamak için, gençlerin sayısı üzerinde de bir nebze durmamız
gerekiyor. Bundan sonra tahlile su simgeciliğiyle başlayacak ve ilerlerken masalın tüm
remizlerini işin içine katmak suretiyle yeni bir yoruma ulaşacağız.
Mehlika Sultan şiiri, yukarıda göstermeye çalıştığımız sembolik örgüsüne
uygun olarak gençlerin sayısını da simgesel yedi rakamıyla vermektedir. Geleneksel
kültürlerde çok önemli bir yeri olan bu sayıya, birçok din, mitoloji ve kozmolojinin
yanı sıra destanlarda, masallarda, sanat eserlerinde hatta rüyalarda ve tarihsel olaylarda
(Yedi Yıl Savaşları) rastlamak mümkündür. Bu nedenle, sözü uzatmamak için bilinen
örnekleri özetle de olsa tekrarlamaktan kaçınıyor ve Mehlika Sultan bağlamında yedi
rakamının, Yahya Kemal’in ilham kaynağı olan Maurice Maeterlinck’in Yedi Prenses
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adlı oyununu çağrıştırması dışında,8 şiire masal havası vermek üzere işlevsel gayeyle
kullanıldığını varsayıyoruz. Bu durum, masalı öznesi açısından, tekil ve çoğul olarak,
iki şekilde okumayı da mümkün kılmaktadır. Biz ise yedi genci, insan şuurunun yedi
plandan (algı, duygu, muhakeme, sezgi, irade, maneviyat ve ilahi ilham) oluştuğunu
iddia eden esoterik fikirlere istinat etmeye gerek görmeden, salt Mehlika imgesini
meşum bir anima figürü olarak kabul ettiğimizden, tek bir erkek olarak alıyoruz ve bu
yaklaşımımızın masaldaki sembolizm ile örtüştüğünü düşünüyoruz.
Ölüm ve Yeniden Doğuş Sembolü Olarak Su
Dinler tarihi, kadim kültürlerde ve dinlerde, suyun fiilî olarak tüm evreni
simgelediğini, onun varlığın bütün imkânlarını toplayan bir mahfaza olduğunu; bütün
biçimler ve yaradılışlardan önce geldiğini ve onları ayakta tuttuğunu tespit eder.9 Bu
nedenle suya bat(ırıl)ma veya dal(dırıl)ma ölümü, sudan çık(arıl)ma yeniden doğuş
ve dirilişi sembolize eder.10 Bilinç dışı zihin de bireysel düzeyde fiiliyata geçmemiş
bütün imkânları barındırdığından Jung’a göre su bütün türleri ve şekilleri (deniz, ırmak,
göl, kuyu) içinde bilinç dışı zihnin, yani “karanlık pşisenin canlı bir sembolüdür.”11
Bilinç dışı zihin, gün ışığıyla temsil edilen şuurlu zihnin karanlıkta kalan gececil
kısmıdır; tıpkı gecenin çeşitli yaratıkları ve gizemleri, su altı âleminin çeşitli canlıları
barındırması gibi o da bilinçli zihnin temellük etmediği, hatta varlığından haberdar
bile olmadığı birçok imkânı barındırır. Birey için bu imkânlar, gizli bir hazine
anlamına gelebilir ancak her hazineyi muhafız bir ejderhanın koruduğuna inanılır. Bu
sebeple bilinç dışıyla temasta olmak, derinlerde olan “suya bakmak” veya “suya inmek”
bireyleşme yolunda kaçınılmaz ve değerli bir içsel yüzleşme olduğu kadar korkutucu ve
tehlikeli bir tecrübe, kazanılması zor bir imtihandır.
Hayat yolculuğunda, arzu nesnesinin “parlayan zirvelerine” ermek isteyen
kişi çoğu zaman bu tür bir sınavdan geçmek zorunda kalır, bu durumdaki bireyi
üç ihtimal bekler: Korku dolayısıyla sudan ve onun içerdiği tehlikelerden, diğer
bir deyişle, içsel yüzleşmeden kaçmak; veya suyun derinliklerine inmek ve orada
boğulmak ya da tehlikeli su canlılarına yem olmak12 ki bu çeşitli seviyelerde psikolojik
rahatsızlıklara duçar olmak, (aşırı durumlarda ruhsal olarak ölmek) demektir. Nihayet
suyun derinliklerine inip sağ-salim çıkmak, içsel hazineyle karşılaşmanın getirdiği
8 A. H. Tanpınar, şiirdeki yüzüğün de Maeterlinck’ten geldiğini söyler. Bk. Yahya Kemal, İst., s. 158.
9 B
 k. Mircea Eliade, Images and Symbols, Princeton University Press, 1991, s. 151. Eliade, dalgalar arasında aniden “tezahür eden”
Ada’nın tüm yaratılışın örnek imajı olduğunu söyler. Bunun tersi, yani suya dalma ise formların çözülmesi anlamına gelir. Bunun
kozmik düzeydeki karşılığı her formu çözen “Tufan” yani kozmik ölümdür.
10 Bk. J. E. Cirlot, Dictionary of Symbols, London, 1962, s. 364.
11 Bk. C. G. Jung, Collected Works, London, 1955, s. 17.
12 “ Bilinç dışına inen herkes egosentrik öznelliğin boğucu atmosferine girer ve bu çıkmaz sokakta psişik yeraltının mağaralarında
barınan kızgın hayvanların saldırısına maruz kalır.” Jung, Collected Works, s. 19.
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ruhsal zenginlikle, hayat yolculuğunda “parlak zirvelere tırmanmayı” sürdürmek. Bu
anlamıyla, tehlikeler barındırsa da suya inmek ve başarıyla çıkmak ışıltılı yükseltilere
tırmanmanın ayrılmaz bir koşuludur. Jung, bu ihtimallerin ilkini, Mehlika Sultan
şiiriyle karşılaştırabileceğimiz bir rüya ile örneklendirir:
… bir teolog şöyle bir rüya görmüştü: Bir dağda bir tür Kutsal Kase Kalesi görür.
Dağın yamacına giden yolu tırmanmaya başlar. Fakat Kale’ye yaklaşırken dağdan
kendisini ayıran bir boşluğu hayal kırıklığıyla görür, burası derin, karanlık ve dibinden
yeraltı suyu akan bir boğazdır. Bir patika yol aşağı iner ve güçlükle tekrar karşı tarafta
tırmanır. Fakat manzara cesaret kırıcıdır ve düş gören uyanır.13
Rüyayı gören teolog kendi Mehlika’sı olan Kutsal Kase Kale’sine ulaşmak için
dağın zirvesine çıkmak ister; ancak maksuduyla kendisini ayıran dibinde derin
karanlık bir su akan boğazı görünce cesareti kırılır ve yolculuk akamete uğrar.
Jung, teologu kastederek, “hesaplı adam bu derinliklerde gizlenen tehlikeden
kaçınır ama cesur ve hesapsız bir maceranın getirebileceği iyiliği de fırlatıp atmış olur”
der.14 Ancak hesapsızlık, derinliklerde (bilinç dışında) gizlenen tehlikeye karşı kendini
savunmasız bırakmak demek değildir. Aksine hazinenin, suyun derinliklerinde
olduğunu bilen ve onu çıkarmaya çalışan kimselerin, tıpkı dağ zirvelerine tırmanmak
için öncelikle suya inmek ve oradan çıkmak zorunda olanlar gibi “kim olduklarını hiç
unutmamaları, bu nedenle de bilinçlerini asla tehlikeye atmamaları gerekir.”15
Maşuklarının güzelliğiyle teshir olan Mehlika’nın sevdalılarında ise ne teoloğun
yaşadığı tarzda bir korku alameti ne de Jung’un sözünü ettiği manada bir ihtiyat işareti
görülmez. Yedi gencin, Kaf Dağları yolunda karşılarına “çıkrığı yok bir kuyu” çıkar.
Bu kuyunun çıkrığının olmaması onun insan eliyle açılmadığının, tıpkı rüyadaki
derin boğaz gibi doğal bir su haznesi, yani yolcuların yollarına devam etmek için
inip çıkmak zorunda oldukları bir engel olduğunun işaretidir. Gençlerin bunu
anlayamaması suyun ayna vazifesi görmesiyle ilgili bir durumdur. Onları suyun
aynasında gördükleri yanıltmıştır. Jung bilinç dışını suya benzetirken bilinç dışı
içeriklerini de sudaki canlılara benzetir. Buna göre, suya (yani bilinç dışına) bakan
kimse, önce suda kendisini, hiç kimseye göstermediği yönleriyle görür, derken kendi
görüntüsünün arkasındaki su altı âlem, sakinleriyle (bilinç dışı içerikleriyle) birlikte
yavaş yavaş görüş alanına girer.16 Gençlerin, şimdi tahmin edebildiğimiz sebeblerle,
“korkulu gözlerle suya bakmalarına” rağmen suda önce “gizli bir cihan” (kendi bilinç
dışı evrenleri) görmeleri, bu cihandan da “o uzun gözlü, uzun saçlı peri”nin (ayartıcı
13 Jung, Collected Works, s.19.
14 age, s. 19.
15 age, s. 24.
16 age, s. 24.
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anima figürü) doğar gibi olmasının sebebi budur. Bundan sonra gençlerin en küçüğü,
“gümüş bir yüzüğü parmağından sıyırıp” suya atar. Yüzük, süreklilik ve bütünlüğü temsil
eder (bu nedenle hem evlilik ve bağlılık hem de daima tekrarlayan zaman çevriminin
simgesidir).17 Yüzüğün çıkarılması, gerçeklik algısını oluşturan zamansal süreklilik ve
bütünlüğün bozulduğu, gerçeklikle bağların koparıldığı anlamına gelir. Bu eski bir
bağlılık antlaşmasının iptal edilmesi veya bilincin elden çıkarılması demektir. Öte
yandan, yüzüğün suya atılması ise yeni bir bağlılık teklifi olarak görülebilir. Nitekim
bu teklifin kabul edildiği, suda “bir hayal âleminin” peyda olması ve gençlerin oraya
göçmesinden anlaşılır. Jungcu psikolojinin terimleriyle söylersek bu, meşum bir kadın
görünümüyle kişileşen anima arketipinin (bir hayal olan Mehlika’nın) yedi genci kendi
yaşadığı bilinç dışının karanlık sularında yok etmesinden başka bir şey değildir. Diğer
bir deyişle bireysel bilincin, bilinç dışında sönmesi veya bilinç dışı tarafından işgal
edilmesi (yahut dinler tarihinin terminolojisiyle mikrokozmik düzeyde bir Tufan’ın
gerçekleşmesi) demektir. Bu durumun gerçek hayatta neye tekabül edebileceğinden
ise yukarıda kısaca bahsetmiştik.
Şehir, Dağ ve Yolculuk Sembolizmi
Masala bir de (şehirden Kaf Dağlarına yapılan) yolculuk sembolizmi açısından
bakmak hem yukarıda vardığımız menfi neticeyi teyit ve ikmal, hem de metindeki
sembollerin birbirleriyle yakından ilişkili ve tutarlı bir bütünlük oluşturduğunu
göstermek cihetinden uygun olacaktır. Sembolik olarak yolculuk salt mekânda yer
değiştirmeyi veya hedefsiz olarak gezmeyi değil bir maksada dönük acil ve mecburi
bir arayışı temsil eder. Görmek, tahkik etmek, fehmetmek, keşfetmek ve bunun
neticesinde yeni ve deruni tecrübeler edinmek bu arayışın çeşitli biçimlerini oluşturur.
Bir bakış açısına göre ne tarz olursa olsun yolculuk, neticeleri itibarıyla tekamül
fikriyle yakından ilgilidir. Tekamül fikri, yolculuğun sadece fiziki olmayıp manevi
olabileceğini de ima eder. Manevi seyahat veya sefer fikri, bir yolculuğun safhaları
şeklinde tasarlanan inisiyasyon18 ritüellerinde açık olarak görülür Farklı kültürlere
ait metafizik öğretilerde yol-yolcu-yolculuk metaforlarına çok sık rastlanmasının
nedeni de budur. Aralarında tasavvufun da bulunduğu, bütün bu öğretiler, bir durum
veya hâlden safha safha, yüksek bir hâle veya duruma tekamül etmeyi telkin ederler.
Bu nedenle “manevi merkeze” veya “kutsal topraklara” yapılan seyahatler yolculuk
arketipi veya prototipi olarak görülür.
Yedi gencin yolculuğuna, türü ve tarzı ne olursa olsun yolculuğu maksadı ve
neticeleriyle birlikte ele almamıza imkân sağlayan bu tespitler ışığında baktığımızda,
17 Bk. J. E. Cirlot, age., s. 273.
18 T
 ürkçeye çoğu zaman “erginle(n)me şeklinde çevrilen bu kelimenin en iyi karşılığı tasavvufî bir terim olan ve “yola gitmek”
veya “yola girmek” manalarına gelen süluk kelimesidir. İnisiyasyon hakkında özlü bir malumat için bk. http://tr.wikipedia.org/
wiki/%C4%B0nisiyasyon Tasavvufta yolculukla ilgili, salik, seyr, sefer, seyrusüluk gibi birçok terim bulunmaktadır.
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Mehlika Sultan imgesi hakkında önceden yaptığımız menfi tespitlere uygun olarak
tedricî bir yok oluş süreciyle karşılaşırız.
Kaf Dağı19 birçok kültürde karşılaşılan “dünyanın merkezindeki kozmik dağ”ın
İslami versiyonu olduğundan gençlerin yolculuğu, maksadıyla (Mehlika’yı bulmak)
farklılaşsa da ilk bakışta şeklen “manevi merkeze” yapılan bir sefere benzer. Fakat
bu benzerlik sadece görüntüdedir; anlatıcının ihtarıyla bunun menzile götüren bir
yolculuktan çok ömür boyu sürecek, bitimsiz ve hicran dolu bir arayış olduğunu
anlarız. Gençler, malum kuyu başında yok olacakları ana kadar veya salt bu nedenle,
bir “emel gurbeti”ne âdeta fırlatılmış ve iştiyaklarının nesnesini bulmamacasına
aramaya mahkûm edilmiş gibidirler.
Şehrin kapılarından çıkmak bu tedricî yok oluşun ilk evresidir. Mircae eliade,
arkaik ve geleneksel kültürlerde şehrin, meskûn, aşina ve intizamlı oluşundan dolayı
kaosun ortasındaki küçük bir kozmos olarak görüldüğünü söyler. Bu aşina mekânın dışı,
şeytanların, hayaletlerin yabancıların, tek kelimeyle ifade edilecek olursa, kaosun veya
gecenin ya da ölümün ülkesidir.20 Bu nedenle kutsal topraklara yapılacak yolculuklar
da dâhil olmak üzere, ne sebeple olursa olsun şehirden çıkmak büyük bir riske girmek
anlamına gelir. Belki, ancak kutsal veya alî maksatlar, şehrin dışına çıkma tehlikesini
göze almayı değerli hâle kılar veya buna geçerli bir sebep teşkil eder. Buna dayanarak
gençlerin Mehlika’yı Kaf Dağlarında arama heveslerinin bir akla uygunlaştırma işlevi
gördüğü düşünülebilir. Fakat şurası kesindir ki netice itibarıyla şehri terk etmek
gençleri malum akıbete götüren sürecin ilk adımıdır ve bu adımı, ömrün arayış, hicran
ve elem içinde heder edilmesi izleyecektir. Bu sürecin veya yolculuğun, “sevinçli ve
yüksek bir varoluş” hâline doğru değil, “hazin, hicranlı ve elemli bir yok oluşa” doğru
seyretmesi, burada âdeta yolculuk sembolizminin tersine işlemesi gibi garip, karanlık
ve menfi bir tablo karşısında olduğumuzu düşündürür.
Yukarıda söylediklerimize ek olarak, şehir sembolünün tıpkı ev (hane) sembolü
gibi, insanın bilinçli zihnini temsil etmeye uygun olduğunu söylemeliyiz. Bu takdirde
gençlerin Kaf Dağı yolculuğu, bireysel düzeyde bilinçten (şehirden), bilinç dışına
doğru elemli ve hüzünlü bir geçiş süreci olarak görülebilir. Bir Jung okuru, bu
söylediklerimize Jung’a göre yolculuğun amacına erişmeyen tatmin olmamış özlem ve
iştiyak olduğu bu amacın da “kayıp anne”yi temsil edebileceği görüşüyle itiraz edebilir.
Ancak, J. E. Cirlot’un, Jung’un bu görüşünü sembolik açıdan tartışmalı bularak
yolculuğun pekâlâ da “anneden kaçış”ı temsil edebileceğini söylediğini hatırlarsak bu
19 D
 ünyanın Merkezi’ndeki Dağ, Hintlilerde Meru, eski İran’da El-Burz, Yahudilerde Tabor, Alman halklarında Himingbjör gibi
çok yaygın bir semboldür.. Bk. Mircea Eliade, age., s. 42. Masal’da Kaf Dağı’nın çoğul olarak geçmesinin özel bir anlamı yoktur.
Belki şiirdeki müphemlik unsurunu arttırmak için veya vezin gereği böyle kullanılmış olmalı. Zaten Şair’de S. S. Uysal’a şiirden
“…yedi gencin Kaf Dağ’ına gidişleri…” şeklinde söz eder. Bk. S.Sami Uysal, age., s. 72.
20 Bk. Mircea Eliade, age., s. 38-9.
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itiraz temelsiz kalır.21 Gençlerin bir gece şehirden çıktıkları ve Jung’un şehri, (sanki
çocuklarıymış gibi sakinlerini barındırdığından dolayı) bir kadın ve anne sembolü
olarak kabul ettiğini göz önüne aldığımızda Cirlot’un bu görüşü anlam kazanır. Bu
takdirde masal, “gerçek”ten (anne olarak şehirden) “hayal”e (Mehlika’ya) kaçış olarak
görülebilir ki bu da yukarıda su sembolizmi bağlamında vardığımız neticeyi teyit
etmekle kalmaz onu bir başka açıdan ikmal de eder.
Son olarak Mehlika Sultan’ın, onunla bazı ortak sembolleri kullanan, mesela Yunus
Emre’nin “Elhamdülillah” nakaratlı ilahisi gibi bir metinle kıyaslanarak okunmasının
yukarıdaki tespitlerimizi teyit edebileceğini eklemek isteriz. Anılan şiirinde Yunus,
maksadına ermiş manevi ve mukaddes bir yolculuğu ihtişamlı bir edayla anlatırken (…
Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah/Şol karşıki dağları meşeleri bağları/Sağlık sefalık
ile geçtik elhamdülillah), bu yolculuğun müspet neticelerini de verir. Bunların arasında
en dikkat çekici olanı, dışa, çevreye, tabiata, insana açılmak gibi görünmektedir (Beri gel
barışalım yâd isen bilişelim/ Atımız eğerlendi eştik elhamdülillah/ İndik Rum’u kışladık…
Uş bahar geldi geri göçtük elhamdülillah). Yunus’un yolculuğu, yukarıda andığımız
tekamül süreci sonunda varılan hayatiyet dolu yüksek hâli gösterir (Dirildik pınar
olduk ırıldık ırmak olduk/Aktık denize daldık taştık elhamdülillah). Bu hâl, gençlerin
belki içe kapanmanın bir neticesi olarak, yolculukları sonunda hayattan, toplumdan
ve insandan uzaklaşıp gaib olmalarının aksi bir durumu yansıtmaktadır.
Sonuç
Sonuç yerine birkaç hususu belirtmekle yetineceğiz. Mehlika Sultan
manzumesinin Yahya Kemal şiirindeki yerini belirtmek için bir noktayı hatırlamakta
yarar var. Şiirlerinin hikâyelerini anlatmayı çok sevdiğini bildiğimiz Yahya Kemal,
“Mehlika Sultan”ın kendi muhayyilesinin ürünü manzum bir “efsane” (masal)
olduğunu ifade etmiş; üstelik tasavvufi olduğunu söylediği şiirleri arasında ona yer
yermemiştir. Kanaatimizce bu tespit, Mehlika Sultan’da tasavvufi tema veya imgeler
bulmaya yönelik çabalar için bir uyarı işareti teşkil etmektedir. Biz ise tahlilimizi, şiirin
yazıldığı dönemde Yahya Kemal`in Fransız kültürünü özümsediği kabulüne ve bu
sebeple de Mehlika Sultan’ın Türk kültüründen çok Batı kültüründe oluşmuş algı ve
duyarlılıkları yansıtan, diğer bir deyişle “Türkçe söyleyen” bir metin olduğu iddiasına
dayandırdık. Mehlika Sultan imgesinin, Jungcu “şerli” anima figürleriyle birçok ortak
özellik taşımasından hareketle masaldaki vakayı bu imge etrafında sembolik olarak
izah ederek iddiamızı ispatlama cihetine gittik. Yeri gelmişken belirtelim ki Mehlika
Sultan masalı Jungcu düşünceyi öğreten herhangi bir kurumda menfi anima ilişkisini
bütün yönleriyle yansıtan sembolik bir metin olarak okutulmayı hak edebilirdi. Fakat
buradan iddiamızı ispat sadedinde illa da anima kavramına ihtiyaç olduğu gibi bir
21 Bk. J. E. Cirlot, age., s. 164-5.

24

Tü r k D i l i

Şaban BIYIKLI

sonuç çıkarılmamalıdır. Aksine masalı, Jungcu düşünceye veya başka bir teorik araca
başvurmadan sadece sembolizmi cihetinden ele alınsa bile aynı neticelere varmak
mümkündür.
Tahlilimiz, Yahya Kemal’in bir yerde şiiri, “hissin, birden bire lisan oluşu” şeklinde
tarif ettiğini hatırlarsak, şairin kendi kültürünün dışındaki bir dünyaya nüfuzunun
“hissen” derinliğini ve bu dünyanın kavrayışlarını Türkçeye aktarırken tabir caizse
“aslı”na oldukça sadık kaldığını göstermiş olmalıdır. Kanaatimizce bu husus, özellikle
Tanzimat sonrasında gelişen edebiyatımızı ve hassaten Avrupa’yı görüp idrak etmiş
sanatçılarımızı anlamak için Batı medeniyetinin sanat ve düşünce ürünlerini göz
önüne almamız gerektiğini ortaya koymaktadır. Gerçekten de Tanzimat öncesi
sanatçılarımızı idrak etmekte, sadece İslam medeniyetinin sanat ve tefekkür dünyasını
kavramış olmak yeterli görülebilir. Ancak Batı medeniyetini kültürel olarak çeşitli
derecelerde özümsemiş olan Tanzimat sonrası sanatçılarının eserlerini değerlendirmek
için kendi medeniyet dünyamızın yanı sıra Batı’yı da bilmek gerekir. Yahya Kemal
gibi, “halkımızın tarih içindeki din ve estetik anlayışına çok sadık” ve fakat hayat ve
dünyayı kavrayışında Batı kültürünün etkisi altında olduğunu her seferinde ifade eden
bir şair için bunun ne kadar elzem olduğu izahtan varestedir. Ülkemizde özellikle bazı
sanatçıların peşin kabullerle ve belli kalıplarla algılanma temayülünün doğurduğu
mahzurlar da ancak bu yolla bertaraf edilebilir.
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