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Önsöz
C.G. Jung: Dünyayı anlamak

İçerisi ve dışarısı, psişe (ruh) ve dünya: C.G. Jung bunlardan 
ilkini keşfettiğinde, bize diğeriyle ilgili yeni bir anlayış da sağladı. 
Jung’u okuduğumuzda kolektif bilinçdışını keşfeder, ortak insan-
lığımızın bilincine varırız; kişiliğimizin unsurlarını anlar ve  dav-
ranışlarımızın –ve diğer insanların davranışlarının– nedenlerini 
anlamaya başlarız. Jung’un Kırmızı Kitap’taki işkence dolu yolcu-
luğunun güncesini okuduğumuzda, acı çekmeksizin kişisel geliş-
me olamayacağı ve kişisel gelişme olmaksızın da ilerleme kayde-
dilemeyeceği açıkça gözlerimizin önüne serilir.

Jung, 1970 ile 80’li yıllarda bir süre Amerika Birleşik Devlet
leri’nde moda oldu. Jung’un sınıflamaları popülerlik kazanmaları 
paralelinde klişeleşerek kolay ve yanıltıcı açıklamalara dönüşmüş 
olsa da en azından bu sayede birçok insan, içe bakma ve yeni bir 
anlayış derinliğini arama ve araştırma ihtiyacı hissetti. Günümüz-
de durum farklı; yeni, mekanik bir davranış biçimi  moda ve ana-
liz çok yavaş, çok pahalı, çok elverişsiz kabul ediliyor. Hızlı, kolay 
ve ucuz bir değişikliğin en iyisi olduğu düşünülüyor; ve sonuç, 
ne anlaşılan ne de gerçekten hissedilen şiddetli tepkilerin –kontrol 
edilemeyen ve çoğu zaman da acı veren bir dünyada yaşadığımız 
hissinin– çoğalması oluyor.

Gerçekten ilginç bir yol izliyoruz. Aydınlanmanın büyük dü-
şünürleri, ilahiyatçıların kısıtlamalarını reddettiler. Geleneksel 
dinlerin sonsuz yasaklarını ortadan kaldırdıkça, dünyayı aklın 
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parlak ışığında gördüler ve bilim gelişti. Bir asır sonra Freud bi-
linçdışının varlığını, duygularımızı ve davranışlarımızı belirleme-
deki kritik önemini resmileştirdi ama nihayetinde onun bu görüşü 
çok indirgemeciydi. Kültürü ve bilinçdışını, tarihi ve arketipleri 
bir araya getirmek Jung’un görevi oldu ve bunu gerçekleştirirken 
bize birçok gizemin de anahtarını verdi –aynı zamanda kendimizi 
geliştirmenin ya da daha doğrusu, gerçekte olduğumuz kişi hali-
ne gelerek baskılamalarımızın rahatsız edici dışavurumlarına di-
renmenin yolunu gösterdi...

Bugün Jung’u okuyan yeterince insanın olmaması trajik bir 
durum, ancak Claire Dunne’ın Carl Jung-Ruhun Yaralı Şifacısı yol-
dan sapmışların bazılarını ikna edebilir. Kuşkusuz, Jung derleme-
lerinin büyüklüğü göz korkutucu olabilir ve konunun yabancısı 
olanlar da onun kitaplarına kolayca ulaşamayabilirler. Yine de 
okuyabileceğimiz çok şey var ve Jung’un kendi yolculuğunu öğ-
renmek mükemmel bir başlangıç. Sadece ona sempati duymakla 
ve ona başarılar dilemekle kalmıyoruz, onun mücadelesi içimiz-
deki merakı ve öykünmeyi de harekete geçiriyor. Evet, onun gibi 
acı çekmek istemeyebiliriz ama zaten buna mecbur da değiliz: 
Onun emeklerinin meyvesinin tadını çıkarabilir, keşiflerinden 
öğrenebilir ve tümünü kendi psikolojik gelişimimizin adımlarına 
dönüştürebiliriz. Kendimizi daha iyi anlamak elbette son derece 
değerli ama daha fazlası var: Üzeri örtülmüş, iyileşmemiş yaralar 
artık görülebilir, tedavi edilebilir ve nihayet zararsız hale getirile-
bilirler. Sonrasında da bireyleşmeye giden son adım gelir: Gerçek-
te kim olduğumuzu keşfetme, nihayetinde yeteneklerimiz ve ken-
dimizle temas halinde olduğumuz için var olan tüm olasılıkların 
önümüze serilmesi.

Carl Jung-Ruhun Yaralı Şifacısı’nın dramı ve anlatım gücü, onu 
okuma isteğimizi harekete geçirmeye yeterli olsa da bu kitap sa-
dece büyük bir adamın yaşam öyküsünden ibaret değil... Dunne 
bize Jung’dan bahsettiği kadar, analitik psikolojiden de bahsedi-
yor; aslında, bizde daha fazla bilgi edinme isteği uyandıran Jung 
dünyasına bir kapı açıyor. Ve bu kapı, derin ve kalıcı mutsuzluğa 
neden olan birçok yanılsamayı görmenin ilk adımı.
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Kendimizi anlamak, dünyayı anlamanın da bir aracıdır. Ulus-
ların ve liderlerinin sapkın hatta yıkıcı davranışları dahi psikoloji 
açısından genellikle anlaşılabilirdir: Eğer bir arketipin pençesinde 
iseler, kör ve yıkıcı bir şekilde ilerlerler –eğer biz bunu anlarsak, 
onlarla daha iyi baş edebiliriz. Bir de tarih var. Kafa karıştırı-
cı veya belirsiz olan bu şey, tıpkı kendi içimizdeki ışık geçirmez 
şeyin şeffaf hale gelmesi gibi netleşir. Şeffaf, erişilebilir, anlaşılabi-
lir bir evren için karanlık, anlaşılmaz gizemler dünyasını terk ede-
riz ve bu, nihayetinde anladığımızda yaşadığımız derin tatmini 
sağladığı gibi yaratıcı potansiyelimizi de özgür bırakır.

Claire Dunne bize çok büyük bir iyilik yapıyor. Bizi Jung ve 
onun Weltanschauung’u* ile tanıştırarak gerekli itici gücü sağlı-
yor. Carl Jung-Ruhun Yaralı Şifacısı’nı okuduktan sonra, birçok kişi 
Jung’un kendi kitaplarını da okuma ihtiyacı hissedecek. Tan ağar-
maya başladığında, görmeye, anlamaya, daha fazla netlik için öz-
lem duymaya başladığımızda, biz de kurşunu altına dönüştüren o 
sihirli formülün yolundayız demektir.

Olivier Bernier

*  (Alm.) Dünya Görüşü (ç.n.)
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Yeni basıma önsöz

Bu kitap, psikolojik mirası dünya üzerinde hâlâ derin bir etki 
yaratan Carl Gustav Jung’un kişisel ve ruhsal yolculuğunun 
hikâyesini anlatıyor.

1913 yılında, o zamanlar yeni kurulan psikiyatri alanının önde 
gelen uluslararası adı olan Jung, onun psikolojisini ortaya çıkaran 
psişik bir ölüme ve yeniden doğuşa maruz kaldı. Ki bu, hayatının 
en büyük yolculuğuydu.

Bu içsel sürecin kaydını tutan Jung’un Kırmızı Kitap’ı, içeriğiyle il-
gili on yıllar süren spekülasyonlardan sonra 2009 yılında yayımlandı.

Parabola dergisinin Life After Death baskısı için yazdığım ma-
kale, Kırmızı Kitap’ın içeriği hakkında yoğun ama özet bir fikir ve-
riyor. Bu kitabın “Yaralı” başlığını taşıyan Birinci Bölüm’ü kita-
bında anlatılanları tamamlıyor ve genişletiyor. Bu makale Jung’un 
yaşadığı bilincin temel bir planı ve yeniden yaşadığı, birlikte ça-
lıştığı ve yaşamının geri kalanında evrensel bir mesaj olarak sun-
duğu içsel deneyimleri yeniden ortaya koyuyor.

Carl Jung’un Kırmızı Kitap’ı

Ölümün bilgisi o gece içime doğdu... İçsel bir ölüme girdim 
ve bedensel ölümün iç ölümden daha iyi olduğunu gördüm. Bu 
yüzden dışta ölmeye ve içte yaşamaya karar verdim... Yolumu 
değiştirdim ve içsel yaşamın kaynağını aradım!

C.G. Jung, Kırmızı Kitap
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C.G. Jung’un yaşamında destansı bir bölüm olan Kırmızı Kitap, 
onun ölümünden on iki yıl sonra artık elimizde. Jung’un başlan-
gıçta Liber Novus (Yeni Kitap) olarak adlandırdığı bu kırmızı deri 
ciltli kitap, kaligrafik metniyle ve zengin desenli sembolik betim-
lemeleriyle ortaçağ elyazmalarına benziyor. 1957’de, yaşamını yi-
tirmesinden dört yıl önce, enerjisi ve karmaşık yolculuğuyla temel 
bir süreci, psikolojisinin doğuşu haline gelen “her şeyi içeren mu-
kaddes başlangıcı” ortaya koyuyor.

Jung’un ondan bu metnin elyazmasını almasını istediği eski 
hastası Cary Baynes buna “evrenin insanın ruhundan geçişinin 
kaydı” adını veriyor. Kırk yaşında kendi hesabına göre “şeref, 
güç, servet, bilgi ve her türlü insan mutluluğuna ulaşmış”, ancak 
bir şekilde ruhunu yitirmiş bir adamın arayış, deneyim ve ilk bul-
gularını kaydeden bir kitap bu.

Jung, daha önce yazılan ve Kırmızı Kitap’ta ayrıntılarıyla ince-
lenen Black Books* (Kara Kitaplar) dizisinde “Meine seele, meine se-
ele, wo bist du?” yani “Ruhum, ruhum, neredesin?” diye soruyor. 
Londra’daki University College’da Jung Tarihi Profesörü olan 
Edu Sonda Shamdasani, Kırmızı Kitap’ın giriş makalesinde bu 
güçlü eseri Jung’un dönemi ve yaşamı bağlamında inceliyor.

1913, Jung’un Freud ile ayrılık yılı oldu. İçsel deneyimler 
Jung’u öncelikle akla bağımlı olmayan bir yola çekiyordu. Anlam-
landıramadığı hayaller ve tekrar tekrar ortaya çıkan dramatik bir 
işaret vardı –korkunç su baskınları görüntüsü, harabeye dönen 
Avrupa, sel olup akan kanlar ve “Bu da geçecek” diyen bir iç ses.

Jung, “Aklımı yitirdiğimi sandım” diye yazdı. Kendi kendi-
ne psikolojik muayene yaptı ama çözüm bulamadı. Altta yatan 
materyale ulaşmak için, “aktif hayal gücüne” dönüşen bir “sıkıcı 
yöntem” geliştirdi ve bu da psikolojiye erişmenin ve nüfuz etme-
nin bir aracı olarak onun psikolojisinin temel taşı oldu. 1913’ün 
sonlarından 1914’ün ortasına kadar, “en zor deneyiminin” malze-
mesi olan aralıksız bir içsel açılımlar, imgeler ve diyaloglar çığını 
kaydetti.

* Jung’un 19131932 yılları arasında kaleme aldığı günlükler. (yay.n.)
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Genellikle bu deneyimler, hastalarla günlük çalışmalarının ve ai-
lesiyle yediği akşam yemeklerinin ardından geceleri kütüphanesin-
de gerçekleşti. Bazen duygusal kargaşayı yatıştırıp bilincini boşalt-
mak için yoga tipi egzersizler yapıyordu. Daha sonra, bir dramaya 
giriyormuş, karakterleriyle konuşuyormuş gibi görünen spontane 
fantezilere dalıyordu. Ancak içeriklerinin anlamı ve önemi konu-
sunda kararsız kalıyordu. Akıl hastalığı tekrar eden bir korkuydu.

1914’te Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra, “Ni-
hayet anladım” diye yazdı. İlk sembolik önsezilerinin korkunç 
şekilleri vardı. Anlamak Jung’a Kırmızı Kitap’ın elyazısı taslağına 
başlama cesaretini verdi. Black Books (Kara Kitaplar) materyalini 
kaleme aldı, her bölümüne daha fazla yorum ekledi ve bunları ge-
nellikle lirik bir ayrıntıyla birleştirdi.

Kitabın bazı anlık izlenimleri içeriği hakkında bir çerçeve su-
nabilir. İçsel savaşlar gerçekleşmektedir. Kehanet açılımında 
Derinliklerin Ruhu, içindeki Zamanların Ruhu ile ağız dalaşı-
na girer. Zamanın çağdaş ve değişen düşüncesi sürekli olarak 
Derinlikler’de bulunan ve bunlardan kaynaklanan eski ve şekil-
lendirici geleceğe boyun eğmek zorundadır.

Manevi bir mesaj ortaya çıkar, bugün yaşadığımız zama-
nın yeni bir yolu vardır; Jung bu görevin yorumlayıcısı ve taşı-
yıcısıdır. Öğreti yeni bir Tanrı’nın; büyük ve küçük, karanlık ve 
aydınlık her şeyde olan içkin bir Tanrı’nın görüntüsüdür. Burada-
ki paradoks, “en yüksek gerçek ve saçma olanın bir ve aynı şey” 
olduğunu ileri sürer. Dahası, “duyu ve saçmalıkların birbirleriyle 
kaynaşması yüce anlamı üretir” ve “düzeni kaosla evlendirirseniz 
ilahi evladı üretirsiniz.” Görev, karşıtları bir arada tutmaktır, “he-
def yükseklik değil, merkezdir” ve bu merkez ya da benlik “içi-
mizdeki Tanrı” olarak adlandırılabilir.

Jung, “Sen... Hıristiyanlardan biri değil, Mesih olmalısın, aksi 
takdirde gelen Tanrı’ya bir faydan olmayacaktır” inancını geliştir-
meye başladı. İçindeki tüm yaşamı, Tanrı’nın ruhu ve insan hay-
vanının, birlik içinde bir arada yaşaması gerektiğini fark etti.

Jung’un kişisel yolculuğunda kadınsı Ruh sesi, kendi karşıtlarını 
tanımak ve dengelemek için onunla savaşır. Güvensizlik, küçüm-
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seme, yargılama, gurur, meydan okuma, şüphe, karışıklık, öfke ve 
korku ortadan kalkar. Sabır geliştirme ihtiyacı –içindeki kadınsı yön 
(veya anima) olarak bekleme, sebat etme, kabul etme hali– ona yük-
lenir. Düşünme ve hissetmenin birbirine ihtiyacı olduğunu keşfeder.

Jung istemediği şeyle –“hiçbir şey bana yabancı olmayana ka-
dar” çöl, cehennem, cinayet ve daha fazlasıyla sembolize edilir– 
yüzleşmek zorunda kalır. Karşıtların kardeş olduğunun bilincine 
varır: “diğeri de içimizdedir.” Ruh, ona yolculuğunun bir parçası 
olarak yalnızlığın kabulünü, öğrenmenin içsel yalnızlığını, yolun 
veya hedefin belirsizliğini, korku ve delilik olasılığını öğütler. 
“Ruhun kendi yolunu bildiğine inandım... belki de hiç kimse bu 
çalışmamdan bir içgörü kazanamayacak. Fakat ruhum bu başarıyı 
istiyor... Bunu hiçbir umut taşımadan sadece kendim için –Tanrı 
aşkına yapabilmeliyim.”

Jung, “yolum senin yolun değil” ve “kendini yaşamak kişinin 
kendi görevi olmalıdır” diye ısrar ederek kendi yolunu çizer. Yi-
nelenen, gelişen desenlerin iç içe geçen yolculuğunda fanteziler 
derinleşir. Kolektif insanlık tarihinin dehşeti ve olumlu yönleri 
gözlerinin önüne serilir. Ruh onun her şeyi kabul etmesinde ısrar-
cıdır. “Gerçekleşen ve gerçekleşecek şeyleri hissediyorum.” Baş-
langıçta bu muazzam görev karşısında ürperir. “Gelecek içimden 
büyüyor; geleceği ben yaratmıyorum ama yapıyorum.”

Bir karayılanın dönüştürücü görüntüsü belirir, sarılır, aklaşır 
ve çarmıha gerilmiş İsa’nın ağzından ortaya çıkar.

“Antik çağı yeni bir zamanda doğurmak yaratılıştır” diye yazar.
“Tasavvur edemediğimiz yolu bulmak için... [büyüye] ihtiya-

cımız var.” İçsel yardım arayan Jung, ilk olarak rüyalarda dört 
anahtar taşıyan kanatlı bir adam ve daha sonra arketipik Büyücü 
olarak görülen bir “guru” figürü olan Philemon’un “çırağı” olur. 
Jung ondan kişiselin ötesindeki nesnel gerçekliği öğrenir. Ve Jung, 
insan ruhuyla çatışan güçlerin gerçek anlamda evliliğini sağlamak 
için gereken salıvermeyi göze alır. Akıl ve anlayış, akılsızlık ve 
sihirle birleşmelidir. Birlik, “sonsuzluğun zorlayıcı hayatı, tanrı-
sallığın hayatı” gibi görünen aşikâr bir duraklama getirir. Ancak 
onun içsel rehberliği kişisel “yaşamın henüz başlamadığını” orta-
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ya koyar. Bu bölüm şu sözlerle biter: “Mihenk taşı kendinizle yal-
nız olmaktır. Yol budur.”

İncelemeler bölümü, kendi durumunun “gölge” tarafının yı-
kıcı bir özeleştirisiyle açılır. “Canavar, eğer seni evcilleştirirsem, 
başkalarına da canavarlarını evcilleştirme fırsatı veririm.” Jung, 
Ruh tarafından “değişmez olmaya ve yaratmaya” teşvik edilir-
ken, yabani erkek içsel görüntüsü ona “insanlık hedefi için hır-
palanmak şarttır” der. Birinci Dünya Savaşı’nın vahşeti artarken, 
Jung Ruhuna sorar: “Hangi derinliklere ilerlememi istiyorsun?” 
Yanıt: “Sonsuza dek kendinin ve şimdinin üstüne.”

Neredeyse bir yıl boyunca, derinliklerin sesleri sessizleşir. 
Jung, Kırmızı Kitap’ın taslağını yazar. Sonra Philemon’un sesi geri 
döner. “İnatçılık sana uygun değil. Sen bütünün iradesisin... Yak-
laş, Tanrı’nın mezarına gir. Görev yerin mahzende olmalı.”

Ölüler, Jung’un içsel vizyonuna görünür hale gelirler ve Ruh 
ona, “Ölüler senden kefaret dualarını istiyor” der. Jung isteksizce 
kabul eder. Ruh, “bu dünyanın hükümdarının” Jung’un korkusu-
nun fedakârlığını istediğini söyler, çünkü “ona hizmet etmek için 
çağrılmıştır.” Jung, “Neden yapmak zorundayım? Yapamam. İs-
temiyorum” diyerek karşı çıkar.

Ruhu, “Gizli kalmaması gereken sözlerin var” diye yanıtlar 
onu. Jung’un, “iyinin ve güzelin varlığı” olduğunu hissettiği Phi-
lemon, bu kez rahip kıyafetiyle ortaya çıkar ve insanlığın içindeki 
rolünün de kapsamında yer aldığı bir tür Gnostik Yaratılış efsane-
si olan “Ölülere Yedi Vaaz”*ı verir.

Pleroma’dan, içinde “hiçbir şeyin ve her şeyin” doğduğu, mut-
lak, ezeli ve ebedi Pleroma ile iç içe geçmiş farklı Yaratılış sevi-
yeleri ortaya çıkar. Pleroma’nın içinde dengeli ve hükümsüz olan 
karşıt çiftler, yaratılmış varlıklarda iyi ve kötü, aynılık ve farklı-
lık şeklinde ayrı halde görünürler. Temeldeki çaba, “kendi özün” 
olarak var olmaktır.

“Yaratılan ve yaratılmayan” her şey Pleroma’nın kendisidir, 
varlığın bütünüdür. Pleroma’dan gelen ilk dışavurum, insanlık 

* Bilinmeyen Jung, Stephan A. Hoeller, çev. Sezer Soner, Ege Meta Yayınları, İzmir, 2014 
s. 7791. 
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tarafından unutulmuş bir tanrı olan Abraxas’tır, ve onun varoluş 
durumu “etki”, paradoksal bir “olanaksız olasılık ve gerçekdışı 
gerçekliktir.” O, aynı anda “güç, süre, değişim”dir. Bir sonraki dı-
şavurum seviyesi daha belirgindir. Tanrı Yaratılıştır. Tanrı özün-
de “etkili bütünlük” ve onun karşıtı olan Şeytan ise özünde “etkili 
boşluk”tur.

Sonra ya “büyüten” göksel tanrılar ya da “azalan” dünyevi 
tanrılar olarak hareket eden çok sayıda tanrı gelir; bunların ara-
sında dört temel tanrı Güneş Tanrısı, Eros, Hayat Ağacı ve 
Şeytan’dır. Maneviyat ve cinsellik, yani “tanrıların yarı insan yarı 
tanrı düşünce formlarının dışavurumları”, aynı spektrumun, ma-
neviyatta göksel, cinsellikte dünyevi karşıtlarıdır. Erkek ve “yasa-
lar önünde” farklı şekillerdedir.

“Yedi Vaaz”ın sonuncusunda Philemon, insanın “Tanrıların, 
yarı insan yarı tanrı düşünce formlarının ve ruhların dış dünya-
sından iç dünyaya, büyük dünyadan daha küçük dünyaya geçilen 
bir geçit olduğunu” açıklar. Bu dünyada “insan, kendi dünyasının 
yaratıcısı ve yok edicisi olan Abraxas’tır” ve “yol gösterici Tanrı-
sı” olarak bir yıldızı vardır.

Jung daha sonra meslektaşı Aniela Jaffé’ye “Ölülere Yedi 
Vaaz”ın dünyayla iletişim kurmasını sağlamak zorunda olduğu 
şeyin başlangıcı olduğunu söyledi. Bunlar, bireyleşme, karşıtların 
çatışması ve insanın tanrı ile birlikte yaratılmasının da dahil oldu-
ğu Jung’un psikolojisinin temeliydi.

Yine de Kırmızı Kitap’ın yolculuğu devam etti. Philemon’un 
insanla ilgili daha fazla öğretisi vardı: “Sen sonsuz ansın.” Ölüm 
gölge şeklinde ve göksel anne de yıldızlardan oluşan peleriniyle 
ortaya çıkar, Jung’un yıldız çocuğunu doğurmadan önce ondan 
daha fazla fedakârlık ister. Jung, “sadece sevgiye sadakat ve gö-
nüllü bağlılığın yıldız doğama, basit ve tek başına bir varoluş olan 
en gerçek ve en içsel benliğime” zemin hazırladığı notunu düşer.

Sonunda, bir gölge (Mesih) girer. Philemon, “efendim ve kar-
deşim” diyerek diz çöker, Mesih’e “görevin tamamlanmadı” der, 
çünkü insan onun hayatını sadece taklit etmektedir. “Her birinin 
kendi kurtuluşu için görevini yapması gereken zaman geldi.”
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