Bireyleúim / Kemalat
Sürecinde KapalÕ ve Dar Mekânlar
Ara. Gör. Ahmet DOöAN*
Özet: nsanln ortak hafzas konumunda olan mitler, masallar ve
benzeri bir çok anlatda, dönüüm sürecindeki bireyin içsel deiimi,
sembolik anlamda bir mekân deiikliini zorunlu klar. Bu durum,
zulemat (karanlklar) ülkesine yolculuk, çile ve/ya uzlet gibi oldukça
farkl ekillerde karmza çkabilmektedir.
Bu balamda, insann farkndaln idrak ederek bunu akn (transandantal) bir boyuta tamas ve nihayet mistik bütünlemeyi elde etmesinde ‘kapal ve dar mekânlar’ yapt çarmlarla birlikte büyük
bir rol oynar. Birey, kendisinde sakl olan gizil güçleri tanma noktasnda girdii kapal ve dar mekânlardan bir fark edile çkarak sonsuzlua
açlm yaylm olur.
Anahtar kelimeler: Bireyleim, erginleme, yolculuk, dip nokta, kapal ve dar mekânlar

Analitik psikolojinin insann kendisini gerçekletirmesi yolundaki bireyleme
süreci ile sufilerin insan- kâmile uzanan serüvenlerindeki seyr-i sülûk arasnda baz paralelliklerin bulunduunu söylemek mümkündür. nsan olgunlatrma ameliyesi olarak görebileceimiz bu iki süreçte de bireyin nihaî hedefi olan ‘mutlulua’ ulamas için bir snavlar yolu / çileden geçmesi kaçnlmaz bir olgudur.
Bireyleim süreci Jung’un kolektif bilinçd olarak tanmlad yapsal öelerle bilincin etkileimi sonucunda doan ruhsal geliim aamasdr. Bu sürecin amac ruhsal bütünlüe ulamaktr. Bu çaba bir anlamda bilincin aamasn geniletip bilinçdn aça kavuturmak, onunla bütünlemek demektir.
Bir baka deyile insann kendi ruhsal yapsnn en karanlk köelerine kadar
bilincine varabilmesidir (Gökeri 1979: 16). Bireyleim, ayrl- erginlenmedönü ekseninde bir “aama arketipi”ni zorunlu klar. Kendisini en çok ritler
ve mitoslarda aça vuran aama arketipini Campbell, kahraman mitosu (the
hero-myth) ile izah eder. Kahramann mitolojik macerasnn standart yolu,
geçi ayinlerinde sunulan formülün büyütülmü hâlidir: ‘ayrlma-erginlenmedönü’ buna monomitin çekirdek birimi denebilir (Campbell 2000: 41).
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Bireyleim, kahramann içsel serüvenini gerçekletirmek üzere kopuun sürekli olmad bir ayrl zorunlu klar (Özcan 2003a: 106). Ayrl bir çaryla balar. Bu çarya kulak veren kahraman, kutsal bir eylemi ifa etmek
üzere oldukça tehlikeli bir yolculua çkar. Yol zahmetlidir, tehlikelerle doludur, çünkü kahraman geçici ve yanltc olandan gerçeklik ve ebediyete,
ölümden yaama, insandan tanrya geçii gerçekletirmektedir (Eliade 1994:
21). Aamann yolu, birçok tehlikenin bulunduu karanlk, skc, kuatc
mekânlardan geçer. Bu tehlikelerle dolu mekân uzak bir ülke, bir orman,
yeraltnda bir krallk, bir kuyu, bir dü hali olarak; fakat her zaman tuhaf,
doa üstü ve çok biçimli varlklarn, hayal edilmez eziyetlerin, insanüstü görevlerin ve olanaksz zevklerin yeridir (Campbell 2000: 72). Genel anlamda
“balinann karn” olarak isimlendirilen kahramann serüven mekân karanlk,
dar ve kuatc imgeleriyle kahramann ruh hâlini yanstan ve onun çk
noktasn tekrar tekrar teet geçecei labirent halinde bir mekândr. Ruhsal
aama kat etmek üzere karanlk ve dolambaçl yollardan geçmek zorunda
olan kahraman, meçhulü kucaklayan bu mekân içerisindeki sembolik seyahatinde bir çok ifrelerle karlamakta ve bu ifreleri bir bir çözerek macerasn örmektedir (Özcan 2003b: 80). Kahraman, yürüdüü bu amansz yolda
kolektif bilinçdnn yapsal unsurlar olan ve Jung’un arketip olarak adlandrd “gölge, anima, animus, yüce birey vb.” ile yüzlemek ve onlarla uzlamak artyla kendisini gerçekletirecektir.
Varolusal anlamn idrak edecek olan kiinin bu amacna ulamak için kendisine rehavet veren ortamlardan uzaklaarak yalnz kalmas büyük bir önem
arz eder. Zira olaan hayatn bilinçalt mücadeleleri, kiinin gelime göstermesi gereken bir dönemde çounlukla ona engel olur. stenmeyen toplumsal
güçler onun yanl deerler edinmesine ve dolaysyla yanl ilgiler gelitirmesine sebep olur. Böylece kii gerçek benliinden uzaklatrlr ve geliim sürecinden mahrum braklr (Arasteh 2000: 34). Geleneksel yaam, toplum ve
çevreyle uyum, insann kendisini gerçekletirmesinde olumsuzluk arz edeceinden yalnzlk, bireyin olgunlama serüveninde oldukça önemli bir yer
tutar. Yalnzlk bir uçurum, korku, cisimleen hayaller, büyüyen gölgeler,
younlaan karanlk, dipsiz bir kuyudur (Lekesiz 1997: 89). Yalnzln muhayyilemizde uyandrd karanlk, kapallk ve darlk imgesi ideal insan olmak için girilecek erginlenme mekânnn özelliklerini de yanstr. Kahramann
bu mekâna girmesi yaamn kaynana, balangcna (regressus ad uterum)
dönüü simgeler. “Örnein eski Hindistan’da, inisiyasyon töreninin arketipi
olan “Diksa” ritüeli ayrntl olarak bir “regressus ad uterum” (ana rahmine
geri dönü) temsilidir. Aday, ana rahmini simgeleyen bir kulübeye kapatlr;
kulübeden çk rahimden çkan dölütü simgeler ve adayn ‘tanrlar evrenine
doduu’ söylenir” (www.hermetics.org). amanizm’de ise aman adaylar,
bedene ve dünyaya hapsedilen ruhun tahliyesi ve yeniden sonsuzluu yaka116

Doan, Bireyleim / Kemalat Sürecinde Kapal ve Dar Mekânlar

layabilmesi adna, kendilerini kapal ve karanlk bir mekâna hapsederek
ölümü simgesel boyutta tecrübe ederler (Aça 2004: 10). slamî gelenek içerisinde ‘ölmeden önce ölmek’ olarak zikredilen bu ölüm, “eriattan tarikata
geçiin anahtardr ve balangçlarn mükemmelliini çartrr. Bir ötekine
geçi olan ilk ölüm” (Çamurolu 1999: 86), bekaya ulamak için mutlak
surette geçilmesi gereken fena sürecinin sembolik ifadesi olarak yorumlanabilir. Fena, insan- kâmil olma sürecinde bireyin mevcut halini çözmesi, parçalamas ve dümesi; beka ise yeniden yükselmesi ve bütünlemesidir. Fena
bilinen benliin ölüp gitmesine iaret ederken beka Kozmik Ben’de yeniden
dou anlamna gelmektedir (Sayar 2003: 53).
nsan- kâmil olma yolundaki bireyin bir tür ölüm olan bu dalma, düme,
ac çekme ve yalnzla dalma tecrübesinin hemen ardndan toparlanarak
mutlak varlkla bütünleme– yeniden doma– serüvenini, dikey yönüyle
aktifliin, yatay yönüyle pasifliin sembolü durumundaki haç iaretiyle göstermek mümkündür. Tradisyonel öretilerin bir çou insan- kâmilin tahakkukunu ayn iaret ile sembolize eder. Bu iaret dorudan ilk tradisyon ile
balantldr. Bu iaret bu tahakkuka varln yatay (genilik) ve dikey (yükseklik) yönlerde uygun biçimde hiyerarikletirilmi açlm içindeki hallerin
tümünün tam birliktelii ile nasl ulaldn çok net ifade eder (Guenon
2001: 23)
Mutlak Varlk (Beka)

nsan
Pasif Yaam Çizgisi

Dip Nokta (Hiçlik, Fena)

Kökende mutlak varlkla bir olan ve doal olarak dikey eksenin uç noktasnda olan insan normal, sradan bir yaamn maceracs olarak yatay ve
dikey eksenin kesiim noktas
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niden, geldii akn âleme, Kozmik Ben’e ulama ans bulacaktr. Dip nokta,
Mircea Eliade’nin kutsallamaya, erginlemeye hak kazanmak anlamna
gelen merkeze ulama kavramna denk bir durum arzeder. Bu noktadan
sonra dünün dind ve yanltc varoluunun yerini yeni bir varolu, gerçek,
kalc ve etkin olan yeni bir yaam alr (Eliade 1994: 31). Bu nedenle yatay
boyut, bireye anlk ve niceliksel bir deiim imkân sunarken, dikey boyuta
yönelen birey daha evrensel ve niteliksel bir deiim yaar. Bu deiim öze
bal ve geri dönüü olmayan bir özellik arz eder. Dikey boyutta bir deiime
uramak üzere düülmesi ‘gerekli’ olan dip nokta kapal, dar ve karanlk
imgeleriyle insann zorluk, sknt, ac, keder, yalnzlk ve sabr mefhumlarn
içselletirecei ve hiçliini idrak edecei bir farkndalk mekândr. Bu mekân,
“bir sfr noktas olarak, balangç, yoktan balangç anlamn tayan”
(Çamurolu 1999: 63) ve insana hiçlik bilinci veren bir mekan olma özelliine sahiptir. Hiçbir ey olmama varlk düzeyi yeniden bütünlemenin balangc demektir (Arasteh 2000: 102). Kendi varln ve hareketlerini “hiç”e
indirgeyen bireyi, yatay eksenin kemekei ve ztlklar etkileyemez. O artk
nötrlemi bir durumda hiçbir çekime kaplmakszn sonsuzlua yönelir (Yldrm 2003: 128). Bir hiçlikle birlikte bütünlemenin dikey boyutuna yönelen
birey, dairesel bir yolculuk yaparak “ döngüsel zamann varlktan yoklua,
yokluktan varla dönüünde” (Çamurolu 1999: 63) nihayet geldii uç
noktaya tekrar ular ve böylece varlk halkasn tamamlam olur.
nsann kendisinden içeri olan beninin farkndal olarak yorumlayabileceimiz kemalat sürecindeki “yolculuu temelde ayn eyi, ruhsal varln içinde bulunduu ortamdan deiik bir ortama kaymasn simgeler” (Gökeri
1979: 64). Kahramann deien ruh hâli ve deiimin meakkati mekânn
kapal, dar, karanlk ve kuatc olmasyla ortaya konulur. Bu durumda oldukça korkutucu ve çetin bir süreci kapsayan erginlenme için dünya, beden,
mahzen, kuyu, zindan, köe, maara gibi, her zaman bir “dip nokta”y imleyen yerler, tpk “balinann karn” gibi kapal, dar ve karanlk imgeleriyle
ideal bir aama mekân olur.

Erginlenmenin KapalÕ ve Dar MekânlarÕ
1. Dünya
Dünya, eref-i mahlukat olan insann bir sürçme neticesinde akn (transandantal) âlemden dütüü snrl bir mekândr. Düü, ilk insan olan Âdem’in
cennette bulunduu srada kendisine yasak klnan kutsal aacn meyvesini
yemesi ile vuku bulur. Âdem’in bu yasak meyveyi yemesi genel slamî bak
açsna göre bir günahtan ziyade bir ‘sürçme’ olarak deerlendirilir. Kur’an-
Kerim’de Âdem ile Havva’ya “nin oradan!..” (Kur’an, Bakara: 38) denilmesinin bu düüün özel olarak alglanmasnda önemli bir yeri vardr. Düüün
bütün hikâyesini, Allah’n lütuf ve rahmeti içinde, onun sayesinde gören
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Ahmed Sem’anî, cennette iken Allah’n sadece cemal ve rahmet isimlerini
bilen Âdem’in, onun celal ve gazap isimlerini de örenmek üzere yeryüzüne
indirildiini söyler (Chittick 2003: 242). Âdem’in yeryüzüne indirilmesiyle
birlikte tatm olduu ilk gazap, dütüü akn (transandantal) mekâna ve
mutlak güzele duyduu özlem ile bekleyiin getirdii bir strap duygusu olarak tecelli eder. Böylece dünya, ayrln tadld ve kederin yaand bir
mekân olarak, snrl bir varlk olan insan için kaosa dönüür. Yaamn bir
kaos olarak alglanmas daha çok varoluçularn bak açsyla insann dünyaya atlmas, braklmasnn bir tezahürüdür. Âdem’in doduu ev konumundaki akn (transandantal) âlemin dinginliinden uzaklatrlarak, kap
önüne konulmas düüncesiyle dünya hayat bir çile olarak görülür. Ancak
balangçta Tanr tarafndan verilen dünyadaki mahrumiyet ve hapis cezas,
yeniden kutsallaabilme ve Tanr ile bir olma adna zamanla gönüllü bir
mahrumiyete dönüür (Aça 2004: 11).
Muhayyileye gelmeyen iki snrsz/meçhul arasnda, zamann sktrlmasyla
var olduumuz, istem d geldiimiz ve istemeden gideceimiz bir mekân olan
dünya, ezel ve ebed uçlar arasnda hep bir sktrlml, darl, kuatcl
ve içinden hiç çkamayacamz bir labirenti imler, bamza dar gelen bir mekân halini alr. Dünyann kapal ve dar bir mekân olarak alglanmas, fiziksel bir
kavraytan ziyade içsel bir alglamadan kaynaklanr. Mekânn dardaki içerilik olmas nedeniyle çou zaman büyük mekânlar, bizi yeteri kadar büyük
olmayan mekânlardan daha çok boar, skar ve kuatr (Bachelard 1996:
234). Dünya bu darlk ve kapallk imgesiyle ilk bakta olumsuzlayc bir deer
olarak karmza çkar. Ancak yaratlm tüm varlklar içerisinde insann Allah’n halifesi makamn elde etmesi, Mutlak Varlk’n cemal ve celal sfatlarn
mündemiç bir varlk olarak kemal bulmas, bir ac ve kederi zorunlu klar. Bu
balamda Âdem’in dünyaya inii, yalnzlk ve eleme terk edilii gerçekte bir
olgunlatrma ameliyesi yarmdan tama, azdan çoa, eksikten tüme geçiidir.
Dünya, insann mükemmelin basamaklarnda yürüdüü, inerken çkt, düerken kalkt (Lekesiz 1997: 84) bir erginlenme mekândr.
nsan (Âdem)’n dünyaya braklmasyla sonuçlanan yasak meyveye el
uzatmas veya günah ilemesi noktasnda, bir ilahî tevikten bahsedilmektedir. Burada muazzam bir ilahî hikmet söz konusudur. Zira Âdem’in günah
ilemeyerek cennette kalmas, onun bir melek olmas demektir. Oysaki insan
olmann özünde hata ve yanllklar yapabilme seçkisinin olduu açktr.
Zaten bu durum, insann ‘eref-i mahlukat’ çizgisinden ‘esfel-i safilin’ çizgisine kadar olan geni yelpazesini bize izah etmektedir. ‘Eref-i mahlukat’
derecesi, ‘esfel-i safilin’ derekesinin bir sonucudur. ‘Esfel-i safilin’ olmadan
‘eref-i mahlukat’ olmann imkân yok gibidir. Bu durumda düüün veya
iniin mahiyet ve özü kendiliinden ortaya çkmaktadr. nsan dndaki dier
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bütün varlklar, Allah’n onlara takdir kld bir eksen üzerinde varlklarn
devam ettirirlerken sadece insan, kemalata giden yolda düe kalka ilerleme
seçkisine sahiptir (Yldrm 2004: 161). Nitekim cennetteki yasak meyveye
“el uzatma” noktasnda da insann bir ihtiyar söz konusudur. Ancak el uzatma eylemini müteakip vuku bulan “ini”te, daha çok gayr- iradî bir durum
söz konusu iken, “çk” tamamen insann inisiyatifinde olan bir durumdur.
Bu ini-çktaki “dip nokta”, dünyay karlamaktadr. Zaten dünya kelimesi
“denî” yani alçak, en düük yer anlamna gelmektedir. Dolaysyla “düü”le
bir cezalandrmann yan sra, insan olmann önemli bir rüknü de tamamlanm olur. ni yaynn dip noktas konumundaki bu erginlenme mekân,
çk yaynn nihayetindeki akn âleme giden bir mükemmelliin tamamlayc unsurudur. Bu tamamlanma ve Mutlak Varlk’a doru yol alma duygusu
içerisinde artk dünyaya braklm deilizdir. nsan verilmi bir cennette
farknda olmadan yaama yerine, dünyaya gelerek Allah’n celal sfatlarn
müahede etmeyi tercih etmitir, bu evrensel insan olmann, insann
farkndalnn farkna varmasnn (Korkmaz 2000: 316) ilk basamadr.
Dünyann bir imtihan yeri olmas nedeniyle, onun hep bir mihneti imlemesi
kaçnlmaz bir olgudur. nsann skmlk ve kuatlmlk duygusundan
kurtulmas bu imtihanlar/mihnetler dizgesinin ifrelerini çözmesi ve kozmosun
ritmine ayak uydurmasyla mümkün olacaktr.

2. Mahzen
Mahzen, evin dinginlik veren yaps içerisinde onun topran altnda kalan
ksm, bir yer alt
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ya konulabilir (Bachelard 1996: 45). Çat, evin ve dolaysyla içinde yaayan insann göklerin sonsuzluuna açlmn salayan bir sükûnet bölgesi
olurken, mahzen yerin dibine açlm bir çukurdur. Her zaman bir inii zorunlu klarak insan boan, kuatan, dar ve kapal, labirent bir mekânn tüm
özelliklerini kendisinde barndrr. Mahzen, yapt olumsuz çarmlar nedeniyle itici, zorunlu olmadkça inilmek istenmeyen bir özellik arz eder. Ancak
evin dndan gelen herhangi bir tehdit karsnda snlabilecek en güvenli
ve en ideal barnak olarak bizi kendisine çeker. Bu durumda mahzen sadece
bedenî varlmz için deil ayn zamanda terk ettiimiz anlar arasnda kendisini yeniden bulan ruhumuz için de bir dü ve dinginlik merkezi olur. Mahzeni dülerken derinliklerin usdlyla uzlarz (Bachelard 1996: 46). Böylece kendi mahzenlerimizin karanl kucaklayan dar koridorlarnda kendimizi yeniden kefe dalmann düsel zevkini duyarz.

3. Zindan
Zindan, tutuklu veya hükümlü kimselerin iledikleri suçlarn cezasn çekmek
üzere içine konulduklar kapal yerdir. Mecaz balamnda çok karanlk ve
skc yer anlamyla kullanlan zindan, bir yeri birine zindan etmek, bana
zindan kesilmek, zindan olmak gibi deyimler içerisinde korku, kapallk ve
kuatclk gibi negatif özellikler imler.
Kapallk ve kuatlmlk imgesiyle insan muhayyilesinde hiç de iyi olmayan
çarmlar yapan zindan, darnn ahengine ayak uyduramayan bireyin
uyumsuzluunun ve suçunun muhasebesini yapaca, slah edilecei, toplumla kendisi arasnda kopan balarn yeniden ina edilebilecei bir ara
mekân, bir eiktir. Bu durumda insann evrendeki zindan olan dünyann bir
eretilemesi olarak düünebileceimiz zindan, bireyin farkndalk mekân
olarak da yorumlanabilir. Zindan yaayana mezar ve keder evi, dostlarn
tecrübesi, dümanlarn sevincidir (Settâri 2000: 105). Settâri’nin açmlad
ve airlerin sklkla telmihte bulunduklar Hz. Yusuf’un zindan tecrübesiyle,
ikbâl basamaklarndaki yükseliinin balangc arasndaki olay dizgesi, zindann bir olgunlatrma mekân, bir “medrese-i Yusuf” olarak alglanmasna
sebep olur. Zindandaki birey bilinçdnn kaotik varl içerisinde
farkndalnn inâ sürecini yaar.
Zindan kapal, dar, karanlk, hapsedici özellikleriyle barndrd insann,
sonsuzlua açlan bir pencereye en çok ihtiyaç duyduu anlarn sktrld
bir mekândr. Eksikliini fark ediiyle dalma süreci yaayan insan için zindan, onun dar ve kuatc özellii içerisinde kendisinde bulunan sonsuz büyüklük, genilik ve açkl dolaysyla tinsel kurtuluunu kefedebilecei ideal
bir mekândr.
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4. Köúe
Köe, en çok bir köeye snmak deyimi içerisinde kendi gerçeini ifa eder.
Bir sktrlmlk ve yalnzlk imgesiyle bizi kendisine çeken köe bütün içtenliimizin yayld dülerimizle kaplanan darack bir mekândr.
Yars duvar, yars kap olan ve bu yönüyle bir tür yar hücre konumunda
olan köe, insann skp büzümek istedii dar bir mekân ve imgelem için
bir yalnzlktr (Bachelard 1996: 154). Bir köenin muhayyilemizde besledii
yalnzlk duygusu çok köeyle birlikte kendisini genilik, rahatlk ve paylam
olgularna terk eder. Çok köe ele avuca smazla, çok yönlülüe, ar
younlua iarettir. Bu sebepledir ki krk köeli evler, hep bereket ve zenginliin göstergesi olur (Lekesiz 1997:29).
Kendimiz için yalnzlk imgesi olan köe, kendimiz tarafndan bakalarna
tahsis edildiinde paha biçilmez bir deerin ifadesi olur. Bu yönüyle köe,
cierimizin köesi, aklmzn köesi, baköe olarak kymetlendirilir.
Bizi bir yalnzlk hissiyle kendisine çeken köe yaam yadsr, kstlar, gizler ve
böylece evrenin bir yadsmas halini alr (Bachelard 1996: 154). Dünyann
sknt ve dadaasndan bunalan birey, yaad kaosu snrlayarak ama
düüncesiyle bir köeye kaçverir. Bu durumda köe, hem öznel bir snak
hem de dünyann küçültülerek zapturapt altna alnd bir mekân olur (Lekesiz 1997: 30). Evrenin, dünyann, evin ve kendisinin köesine, terkedilmilik ve yalnzlk duygusuyla sinen birey, köeye snmakla ayn zamanda
kendi kendisinin sonsuzluuna da açlm, yaylm olur.
Bir tür hareketsizlik olgusuyla köeye sndmzda, kendisini iyice gizlenmi
olarak duyumsayan bedenimizin çevresinde düsel bir oda oluur (Bachelard
1996: 155). Oluan bu düsel oda, bütün mahremiyetiyle kendimizin temaa
edildii bir fark edi, uyan mekândr. Köenin snrll, darl ve kuatlcl kendisini kefe çkan bireyin sonsuzluk dülerine açlan kapsdr.

5. Ma÷ara
Da, tepe, yamaç veya kaya gibi yerlerin oyuklar, yer kovuu olan maara,
ilk insanlarn korunmak ve barnmak için saklandklar kapal bir mekândr.
Maarann kapal ve karanlk olmas nedeniyle insanlar daha çok onun çka yakn ve aydnlk ksmlarnda kalmay tercih etmilerdir. nsanlarn,
hayatn tekâmülü neticesinde maaralar terk edip evlerde yaamasyla birlikte maaralar ilkellik, karanlk ve bazen de yalnzlk çarm yapan mekânlar halini almtr. Ancak medeniyetin getirdii kaos, problem ve tehditler
karsnda maara, hep ilksel özellii olan snma ilevini yerine getirebilecek ideal bir mekân olarak hayal edilmitir.
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nsanln ortak hafzas konumundaki mitlerde ve söylencelerde maara
“kendi içine eilerek dülerini çoaltp buradan kendine– varlnn anlamna– erierek meçhulü maluma, müphemi kesine dönütüren ve bu sayede
ulat hikmeti, düünceyi maara karanlndan dünya aydnlna tayan”
(Lekesiz 1997: 42) kahramanlarn erginlenme mekân olmutur. lkellik, karanlk ve karanln getirdii darlk, kuatlmlk ve kapallk imgeleriyle,
bazen de söylencelerin hafzamza kazd doa üstü yaratklarla maara,
istenmeyen bir mekân halini alr. Ancak maarann koruma ve barndrma
olan ilk ilevi onu bu yönüyle hep cazip klar. Bu cazibe daha çok insann
kendisini toplumun kargaasndan kurtarp bireysel sonsuzluunu kefe çkmak istediinde, içtenlik dülerinin kurulduu ssz ve dinginlik veren bir mekân olarak maarann seçilmesiyle kendisini gösterir. slam peygamberi Hz.
Muhammed, bir maarada vahye mazhar olarak insanln son kurtarcs
olur. Ashab- Kehf (yedi uyurlar), bir maarada kalarak deiimin simgesel
boyutunu yaarlar. Maara, “insann kuluçkaya yatp yenilenmek üzere içine
girdii oyuktur. Her kim içindeki maaraya girerse ilkin ne olduunu anlayamad bir dönüüme urar. Bu durumda bilinçdna inerek bilincin dnda olan eylerle balant kuran kiide büyük bir deiiklik meydana gelir”
(Jung 1993: 202). Maaraya girmek tinsel anlamda yeniden domak demektir. Bu sebeple sufiler, kemalata ulama yolunda maarada kalarak
ikaftis (maaral) olurlar (Sayar 2003: 46). Eflatun’un anlatsnda maara
dünyann eretilemesi olarak insann dönüümünü yaayaca mekân olur.
Daha çoaltlabilecek bu gibi örneklerde maaraya çekilen insan kendi gerçeine ulaarak maaradan farkl/farknda olarak çkar. Bu balamda, kapal
dar ve karanlk imgeleriyle zihnimizde yer edinen maaray, insann kendi
gerçeinin farkna vard bir dönüüm mekân olarak deerlendirmek mümkündür.

6. Kuyu
Topraa kazlan dar ve derince bir çukur olan kuyu, topran dibindeki karanl, derinlii ve darl dolaysyla içinden çklamayan durum ve yer
olarak tasavvur edilir. çinden çklmaz zor bir durumla karlatmz zaman, bu skntl halimizi kör kuyularda kalmakla ifade ederiz. Bununla birlikte kuyu, dibinde bulunan su nedeniyle her zaman bir yaam kaynan imler.
Varolu gerçeimizin evrensel bir dille anlatld efsanelerde ve masallarda kuyu
oldukça sk rastlayabileceimiz bir motiftir. Bu anlatlarda her zaman, kahraman
sonsuz derinlikte bir kuyuya düer. Bu düü karanlk ve dar bir koridorda yürümek gibidir. Kuyunun dibinde kahraman kocaman ve karanlk bir dünya bekler. Kahraman bu karanlk yer alt dünyasndan deiim geçirerek çkar.
Mezar kuyusuna giren ölüm dahi, daha görkemli bir biçimde geri dönecek olan
cann geleceini gösterir (Settari 2000: 169). Jung, bahar karlayan ilkel bir
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kabilenin topraa kazd çukuru, gelen baharla birlikte topran bereketlenmesi nedeniyle bir rahmin sembolü olarak yorumlar (Fordham 2004:23). Kuyu
her zaman bir doumu imleyecek ekilde karmza çkar. Bunun en güzel örneini Kur’an- Kerim’de kssalarn en güzeli olarak deerlendirilen Yusuf Suresi’nde görürüz. Hz. Yusuf, Msr azizliine uzanan hayat serüveninde evvela bir
kuyuya düer. Elde edilen izzet ve eref, bir mihnet çekmeden gerçekleemeyeceinden dolay Yusuf, kuyuya düer ve hakikat Yusuf’u, imtihan kuyusundan
kendisini gösterir (Settari 2000: 168). Hz. Yusuf’un kuyuda balayp Msr azizliine uzanan serüvenindeki kuyunun üstlendii fonksiyonu, eyh Gâlib’in
Hüsn ü Ak mesnevisinde de ayn ilev dorultusunda görmek mümkündür.
Mesnevide içsel bir dönüüm geçirmekte olan Ak, serüveni esnasnda hiç
beklenmedik bir anda kuyuya düer ve buradan- benliinin deiik boyutlaryla
yüzleerek- mesafe kat etmi olarak çkar.
Kuyuya giri, d dünyadan iç dünyaya yöneli anlamna geldiinden dolay
kuyuyu, her zaman için bilinçaltnn sembolü olarak okumak mümkündür.
Bu durumu Hz.Ali’nin Peygamberimizden ald ilahî ak srrn Medine dndaki bir kuyuya söylemesinde görebiliriz. Hz. Ali’nin kendisine söylenen
srr kimseyle paylamamak adna kör bir kuyuya söylemesi ve kuyunun da
bu srla taarak ‘ney’e hayat vermesi, gerçekte bilinçaltna atlan srrn daha
bir büyüyerek tüm benlii sarmas anlamna gelmektedir.
Kuyu bir cezann çekilecei kapal, dar ve karanlk bir mekândr. Bu balamda dünya insann ceza çekmek üzere indirildii bir kuyu olarak tasavvur
edilir. Mevlana’nn mesnevisinin aslan ve tavana ayrlan bölümlerinde aslan, akse aldanp kendisini tanmamas ve kuyunun dibini boylamasyla tecziye edilir. Babil efsanesinde Allah’a verdikleri sözü tutamadklarndan dolay
Hârut ve Mârut adl melekler kyamete dek bir kuyuda ba aa sarktlm
olarak beklemeye mahkûm edilirler. Suçlarnn cezasn çekmek üzere bekletilen bu iki melek, kyamet günü oradan çktklarnda balanm, arnm
ve bir deiim geçirmi olacaklardr. Zira bir deiim, dönüüm yaanmadan
girilen kuyudan çkmak mümkün deildir.

7. Beden
Beden, Allah’n kendi nefesinden üflemesiyle var olan ruhumuzun içinde
oturduu bir evdir. Ruhumuzun Allah’n nefesinden bir parça olmas nedeniyle beden, ayn zamanda Tanr Ruhu’nun da evidir (Nasr 2002: 270).
Evrenin bir kopyas olmamz nedeniyle bedeni bir dünya olarak deerlendirmek mümkündür. Âlem araclyla bilinen “Gizli Hazine” gibi ruh da
ancak beden vastasyla izhar edilebilir (Chittick 2003: 188). Beden ruhun
mevcudiyetinin çekirdei olmas nedeniyle kutsal olarak görülür. Ancak bunu
genellenebilir bir kabul olarak görmek mümkün deildir. Zira beden çamur
olmas nedeniyle ruha göre aalk olarak deerlendirilir. Elest yurdundan
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inen ruh saf ve yaayan bir nur, beden ise karanlk ve ölü bir çamurdur
(Chittick 2003: 188). Bu durumda beden ruhumuzun içinde oturduu bir ev
olmaktan ziyade, onu hapsedici bir özellik arz etmesinden dolay ruhun zindan olarak karmza çkar. Bedenin bu olumsuzlayc imgesi, onun bir gayya (cehennem çukuru) olarak görülmesi ile en üst düzeye tanr. “Göksel
muhabbetin öznesi ruhun, varln cehennemî çukuruna braklmas, ruha
ürküntü veren bir bunalty sürekli körükler” (Korkmaz 2004: 133).
Bedenin ruh için kuatc, karanlk bir yap arz etmesine ramen insan, ancak
bu iki unsurun terkibiyle emaneti tayarak, Allah’n halifelii makamn elde
edebilmitir. Ruh, ancak bedenin kesafeti dahilinde kemal bularak aknl
elde edebilir. “Allah’n lütuf ve ceberutu Âdem’in tabiatnn iki boyutunda,
gelenein ruh ve çamur olarak isimlendirdii boyutlarnda yansr. Lütuf sfat
ruhla balantl olduu halde ceberut ve hiddet sfat çamurla daha sk birlik
kurmutur. Ancak, bunu söylemek çamurun deerini düürmek deildir;
ceberut veya hiddet de ilahî bir sfattr. Çamur olmasayd Âdem, insan deil
bir melek olurdu ve kendisi için yaratlm olduu fonksiyonu ifa edemezdi”
(Chittick 1997: 91). nsann varolu srr bedeni zorunlu klm ve insan beden sayesinde meleklerden ayrlm onlardan daha üstün olmutur.
Beden ruha nazaran daha önemsiz gibi görünse de ruh kadar elzemdir. Ruh
katksz anlalabilir bir nur, beden ise zifiri bir karanlktr. Ikla karanlk
birbirine karnca, kta bulunan özellikleri sergileyen alabildiine çok sayda renk ortaya çkar (Chittick 2003: 188). Bu durumda herkesin kendi rengine bürünmesine vesile olan beden, insan tekini anlaml klan bir yap arz
eder.

Muhayyel/Mitik Mekânlar
nsann kendisini gerçekletirmesi noktasnda yukardaki fizikî mekânlarn
yan sra Zulemat Ülkesi gibi muhayyel mekânlar da vardr. Ölümsüzlük suyu
olarak bilinen “âb- hayat”n bulunduu bir mekân olan Zulemat Ülkesi,
kelimenin anlamndan anlald üzere karanlk bir mekândr. Efsaneye göre
skender yanna Hzr ve yas’ da alarak “âb- hayat” bulmak üzere karanlklar ülkesine gider. Orada, “âb- hayat” bulunduu takdirde birbirlerine
haber vermek üzere skender bir yöne Hzr ve lyas da baka bir yöne ayrlrlar. Bu iki gruptan Hzr ve lyas aradklarn bulur ancak skender’e söyleyemezler. Burada “âb- hayat” sembolik anlamyla ilahî aktr ve onu elde
edebilmenin yolu Zulemat Ülkesi gibi oldukça çetin ve karanlk bir süreci
kapsamaktadr. Bu balamda ölümsüzlük suyu olarak deer biçilen ve ilahî
akn sembolü olan “âb- hayat” elde etmekteki mükülü, insann
kemalatna yaplan bir atf olarak deerlendirmek mümkündür. nsann kendisini daha üst bir düzlemde var etmek, farknda olabilmek için karanlk ve meçhulü beslemesi nedeniyle- kapal bir mekâna uramas gerekmektedir.
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kuyu vb. kapall ve darl imleyen mekânlar, bilinçaltnn sembolik yansmas
olarak, bireyin kendisinde sakl olan gizli güçleri tanmas noktasnda, uranlmas zorunlu olan mekânlardr. Girilen kapal ve dar mekânlardan bir fark edile
çkan birey böylelikle sonsuzlua açlm, yaylm olur.
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Close and Narrow Spaces in
Mature / Individualism Period
Research Assist. Ahmet DOöAN*
Abstract: In myths, folk tales and narrations which are the common
memory of mankind, inner changing of an individual in the transformation period needs a change of space symbolically. This situation we
face to face with has various types like a journey to country of darkness, suffering, and/or isolation.
In this meaning, close and narrow spaces and their associations play a
great role for a person’s being aware of himself/herself, perceiving this
awareness and carrying this perception to a higher dimension and finally getting the mystic maturity. An individual who has gone to close
and narrow spaces to recognize his/her hidden potential abilities comes
back and reaches eternity.
Key Words: Individualism, maturation, journey, deep point, close
and narrow spaces
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