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ÖNSÖZ
Didem Çivici

Sahiplenilmemiş benlik, aşağı benlik, id, karanlık ikiz, alter 
ego, öteki; simyada “reddedilmiş taş”, “yetim”; masallar 

ve mitlerdeki üçüncü kız/erkek kardeş, budala, şeytan, kur-
bağa, çirkin olan, üvey evlat… nam-ı diğer, Gölge. 

Gün geçtikçe haklı bir popülerlik kazanan, anlamazsak 
eğer, medeniyetimizin sonunu getirebilecek önemli bir psi-
şik fenomene ev sahipliği yapıyor bu kitap. Sadece eleşti-
rildiğimizde ya da utanç duyduğumuzda değil, bağımlılık-
larımızda, ilişkilerimizde, rüyalarımızda, fantezilerimizde, 
kapı komşumuzda, devlet liderlerimizde, sanatta, mizahta 
ve belki de en çok “düşman” dediklerimizde hayat buluyor 
Gölge. Ona karşı genel tutumumuzsa basit: Bastır, yok say; 
ondan kurtulmaya ya da onu iyileştirmeye çalış. Fakat er ya 
da geç onun esiri oluyor, onun tarafından ele geçiriliyoruz. 
Bir kompleks olan Gölge, tehlikeli hâle gelebilir, diyordu 
Jung: “Kompleks özellikle psikopatolojik değildir. Ona sahip 
olmadığımızı düşündüğümüzde patolojik hâle gelir: Bizi ele 
geçirmiştir, bize sahiptir.”

Aslında binlerce yıldır insanlığın aktardığı eserlere ismini 
pek çok farklı şekilde kazımış olan bu zat, yirminci yüzyılın 
başlarında bilimsel bir unvan kazandı. O, Sigmund Freud’un 
“bastırılmış arzular”ıydı. C. G. Jung ise ona kişilik kazandır-
dı ve “Gölge” ismini verdi. Jung’a göre, aynı Rumpelstilts-
kin masalındaki gibi, bilinmeyene isim vermek onun gücünü 
azaltır, ego tarafından anlaşılmasını sağlardı. Bu sayede birey, 
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bilinçdışı içeriğiyle ilişki kurabilir ve onu hazmedebilirdi. Ne 
de olsa egonun reddettiği, gömdüğü, unuttuğu, yadsıdığı, 
yok saydığı her şeydi Gölge. Birey yeniden kendi bütünlüğü-
nü, iç-dış huzurunu bulmak istiyorduysa, Gölge ile uzlaşma 
sağlamak zorundaydı. 

Sahiplenemediğimiz tüm olumlu ve olumsuz özelliklerin 
tamamı olan Gölge, hem kişisel hem de kolektif bilinçdışına 
ait içerikler barındırır. O, aynı zamanda bir arketiptir de. Yani 
tüm insanlığın ortak psişik içeriğidir. Haliyle, sadece bireyi 
değil, toplumları da ilgilendirir. Yadsınan ve bastırılan psişik 
içerik, bilinç için tehlike arz edebilir, birey ve toplumların ha-
yatını riske atar. İşte bu nedenle Jung, Gölge’ye ayrı bir önem 
vermiş ve “bireyleşme” dediği, insanın yeniden psişik bütün-
lüğünü sağlaması sürecinin en önemli safhasının Gölge ile 
yüzleşme olduğuna kanaat getirmişti.

Gölge, aslında bireyin gelişiminde doğal olarak meydana 
gelir. Birey, dış dünyaya uyum sağlamak zorundadır. Fakat 
bilinç/ego tek yönlü bir gelişim (ör. iyi ve ahlaklı olma çaba-
sı) sergiler ve bu tek yönlü gelişim Gölge’ye hayat verir. Bu 
psişik dinamik, psişenin ödünleme (compensation) fonksiyo-
nuna bağlıdır. Psişe her daim bütünlenmeyi ve kendi içinde 
dengeyi/düzeni arar, deriz. Ego-Gölge arasında da belli bir 
denge vardır. Bir uca gittiğinizde diğer uç yok olmaz, sade-
ce bilinçdışında yaşamaya devam eder. Aslında olan, psişik 
ayrışmadır. Egodan kopan her içerik ikinci bir kişilik olarak 
Gölge’nin özelliklerini oluşturur. Sonuç, çoklu kişiliktir. Ana-
litik psikolojide (Jung Psikolojisi) amaç, bu kopukluğa bir son 
vermektir.

Söz konusu Gölge olduğunda, bireyin en önemli ödevle-
rinden biri de sadece iyi ve ahlaklı olanı değil, kötü ve ah-
laksız olanı da anlamaktır. Jung, bunu “kötülük sorunsalı” 
adı altında tartışmış ve modern insanın aşırı uçta erdemli, 
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ahlaklı ve iyi olma çabasının (tek yanlı tutumunun) sonucun-
da doğan Gölge’nin aşırı uçta kötücül, ahlaksız ve tehlikeli 
olabileceğini vurgulamıştı. C. G. Jung’un 1959 yılında John 
Freeman’a şöyle demişti: “İnsan doğasını daha çok anlamaya 
ihtiyacımız var çünkü var olan en gerçek tehlike, insanın ken-
disi. … İnsan hakkında çok az şey biliyoruz. İnsan psişesi ça-
lışılmalı çünkü gelecek olan tüm kötülüğün kaynağıyız biz.” 

Asıl sorun ise şuydu: Gölge yok edilemezdi – ta ki birey/
toplum onu kabul edip hazmedene dek. Hazım ise ancak Göl-
ge ile yüzleşerek, onun içeriğini bilinçli şekilde idrak ederek, 
“kötü olan”a başka bir gözle bakmakla mümkündü. Yirmin-
ci yüzyılın en önde gelen Jungiyen analistlerinden ve C. G. 
Jung’un çağdaşı olan Erich Neumann, “yeni bir etik”*

1ten bah-
setmişti ve bu etik sayesinde zıtlıkları kucaklamayı hedefli-
yordu. Neumann’a göre artık eski etikle, yani sadece erdemli 
ve iyi olma çabasıyla ilerleyemezdik -bireyin, kendi bilinçdı-
şını çalışması ve Gölge ile, yani kendi içindeki zıt kişiliği ile 
buluşması gerekiyordu. 

Deepak Chopra, bu kitapta yer verdiği “Yeni Bir Dünya 
Görüşü” bölümünde bütünlükten bahsederken Jung ve çağ-
daşlarının dikkat çektiği çok önemli bu psikolojik sorunu 
günümüz yaklaşımıyla incelemiş. Chopra, “şeyleri oldukla-
rı gibi görmek”ten bahsederken aynı zamanda tek bir bilinç 
kavramına da dem vuruyor. Jung Psikolojisi’nde Benlik ile 
örtüşebilecek olan bu kavram, her şeyi gören ve bilen, zıtlıkla-
rı içinde barındıran bütünlük olarak görülür. Benlik (the Self) 
dediğimiz psişik oluşum, insan psişesinin merkezinde bu-
lunduğunu, psişenin tamamını kapsadığını var saydığımız 
bütünlük (wholeness) arketipidir. Psişik düzeni sağladığını 
düşündüğümüz Benlik, bireyin bütünlüğü için çalışır. Fakat 

1 Erich Neumann, “Depth Psychology and A New Ethic”, Shambhala, Ha-
ziran 1990.
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tek başına değil, tüm psişik içeriklerle birlikte yapar bunu. Bu 
içeriklerin başındaysa ego gelir. Ego, Benlik dediğimiz Tanrı 
arketipinin/imgesinin elçisi gibi çalışır ve seçimleriyle ya da 
tepkileriyle kendi kaderini belirler. Bu nedenle Jung, Benlik-E-
go arketiplerine eşit derecede önem vermişti. Çünkü “ben” 
dediğimiz egonun psikolojik süreçlere (yani yaşama) aktif ka-
tılımı, bireyin bütünlüğünün sağlanmasına çokça katkıda bu-
lunuyordu. Jung için Benlik ile bağlantı kurmak, dolayısıyla 
din, çok önemliydi. Tanrı, bireyin bütünleşmesinde büyük rol 
oynuyordu ve Jung, ruh ile Tanrı arasındaki benzerliğe dikkat 
çekiyordu: “…ruh (soul), kendi içinde Tanrı ile ilişkiden do-
ğan kuvveti barındırıyor olmalıdır, yani bir benzerliği. Aksi 
halde bir bağlantı asla mümkün olmazdı. Bu benzerliğin psi-
kolojik şekilde ifadesi Tanrı-imgesinin arketipidir.”*2 Başka bir 
deyişle Benlik, içimizdeki Tanrı imgesiydi ve insan, bütünlü-
ğü sağlayabildiği ölçüde o tek bir bilinci kavrayabilir ve Gölge 
tarafından sabote edilmek yerine bütünlüğünü yaşayabilirdi. 
Debbie Ford’un kaleme aldığı bölümde yer verdiği Jung’a ait 
cümle işte bu nedenle çok şey ifade ediyor: “İyi olmaktansa 
bütün olmayı tercih ederim.”

Yine de hatırlamakta fayda var: Gölge tamamıyla ehli-
leştirilemez. Her zaman bir kısmı karanlıkta, bilinçsiz, ilkel 
kalacaktır, kalmalıdır da. Çünkü psişenin bazı kısımları ışığa 
çıkarılmamalıdır; bazı bitkiler gölgede büyür! Psişik bütün-
lüğü önemseyen ego, psişenin (Doğa’nın) dinamiklerine ve 
varoluşuna saygı duyacak, tepkisel olmak yerine bireyleşme 
sürecinde aktif rol alacaktır. Aktif bir ego, Gölge başta olmak 
üzere tüm psişik dinamikleri önemser ve psişenin düzeni için 
çalışır. Asıl güç, denge de diyebileceğimiz bu düzenin sağ-
lanmasından gelir ve bu düzenin ne olduğunu anlamak için, 

2 C. G. Jung, “Collected Works Vol. 12: Psychology and Alchemy”, 2nd 
Ed., 2010, Routledge, London.
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Chopra’nın tek bir bilinç dediği şeye daha çok kulak kabart-
mamız gerekiyor sanırım. Çünkü Gölge, fark edilebildiğinde 
yenilenme kaynağıdır, bireyleşmeye kapı açar. Fakat bunun 
için sadece entelektüel yaklaşımdan daha fazlası gereklidir. 
Gölge’yi kabul etmek, zıtlıklar ve kötülük sorununu berabe-
rinde getirecektir. Bu ikiliği bir arada tutmaksa psikolojik ve 
duygusal gerilim yaratır. Jung bu gerilime “haça gerilmek” 
der ve her birey kendi haçını sırtında taşımalıdır, diye de ekler. 

Gölge ile buluşmak ve Gölge’nin etkilerini dönüştürmek 
için çıkılan bu yolculuk, kahramanın, yani egonun yolculuğu-
dur. Birey bu zorlu yolculuğa dayanabilirse yeni bir şey doğa-
bilecektir: bütün insan. Bunun içinse ilişki ve bağlantı kurma-
ya daha çok ihtiyacımız var gibi görünüyor, zira birey, bilinç-
dışıyla bilinçli bağlantı kurabildiği ölçüde bütün ve sağlıklı-
dır. Analitik Psikoloji kapsamında, sadece dış dünyaya uyum 
sağlamayı değil, iç dünyamızla da uyumlu bir ilişki kurmayı 
hedefleriz ve bu hedef, günümüz insanının sanıyorum ki en 
büyük diğer bir ödevini yerine getirmesiyle mümkün: Bağ-
lantı ve ilişki kurmayı yeniden öğrenmek. Bizi yorulmaksızın 
sabote eden Gölge ise bizi tam olarak bu ödevi öğrenmeye 
zorlamaktadır, ki ancak bu sayede psişik bütünlüğümüzü ye-
niden sağlamak mümkün gibi görünmektedir.

Didem Çivici
Jungiyen Analist (Diploma Candidate, C. G. Jung Institut Zurich)

“Vahşi Kadın’ın Yolculuğu” kitabının yazarı
www.didemcivici.com
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GİRİŞ
Debbie Ford

Kim olduğumuz ve kim olmak istediğimiz arasındaki 
çatışma, insanoğlunun süregelen en büyük mücadelesi 

olmuştur. Gerçekte, ikilik insanın doğasında var olan bir ol-
gudur. Yaşam ve ölüm, iyi ve kötü, ümit etme ve vazgeçme 
her insanın içinde birlikte var olmuşlar ve güçlerini hayatla-
rımızın her anında ortaya koymuşlardır. Eğer bizler cesaretin 
ne olduğunu biliyorsak bunu korku duygusunu tatmış, dü-
rüstlüğü fark edebiliyorsak bunu da sahtekârlıkla karşılaşmış 
olmamıza borçluyuz. Fakat yine de çoğumuz, bu ikili doğa-
mızı ya inkâr eder ya da görmezden geliriz.

Eğer insan niteliklerinin sınırlı spektrumunun içinde ve 
sadece iki yol arasında seçim yapabileceğimiz varsayımına 
inanarak yaşıyorsak, o zaman çoğumuzun şimdiki hayatı-
mızdan neden tam anlamıyla mutlu olmadığını sorgulaması 
gerekir. Bilgeliğe ulaşabilmek için bu kadar çok imkâna sa-
hipken güçlü seçimler yaparak iyi niyetle hareket etmek için 
neden yeterli güç ve cesareti bulmakta başarısız oluyoruz? Ve 
en önemlisi, neden bizi biz yapan değerler sistemimizle çeli-
şen bir şekilde davranmaya devam ediyoruz? İddia ediyoruz 
ki tüm bu soruların cevabı, dikkatle irdelemediğimiz yaşamı-
mızda, benliğimizin karanlık tarafında, sahiplenmediğimiz 
gizli gücümüzün saklandığı gölge benliklerimizde bulunu-
yor. İşte tam burası, hayallerimizi, mutluluğumuzu, gücümü-
zü ve özlemini çektiğimiz hayatı yaşayabilme yetimizi özgür 
bırakacak anahtarı bulabileceğimiz yerdir.
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Bizler gölge benliklerimizden ve hayatın gölgeli tarafından 
korkmaya şartlandırılmış durumdayız. Kendimizi karanlık 
bir şeyi düşünürken veya kabul görmeyeceğini hissettiğimiz 
bir davranışı sergilerken yakaladığımızda, tehlikeden kur-
tulmak için deliğine doğru koşup saklanan bir dağ faresi gibi 
kaçar ve ortaya yeniden çıkmadan önce bu düşüncelerin yok 
olması için dua eder dururuz. Bunu neden yaparız? Çünkü ne 
kadar çok çabalarsak çabalayalım, içimizdeki bu karanlık tara-
fımızdan asla kaçamayacağımızdan korkarız. Belirli kurallar 
içinde karanlık tarafımızı baskılamaya veya bu tarafımızı gör-
mezden gelmeye çalışırız. Fakat şaşırtıcı gerçek şudur ki göl-
geden kaçmak, onun gücünü artırıp yoğunlaştırmaktan başka 
bir işe yaramaz. Onu inkâr etmek, fiziksel ve psikolojik olarak 
daha çok acı çekmemize, pişmanlığa ve olumsuzluklara bo-
yun eğerek katlanmaya yol açar. Eğer sorumluluk almakta ve 
bilinçli zihinlerimizin derinliklerinde saklanan bilgeliği çıkar-
makta başarısız olursak, gölge bu sorumluluğu bizim yerimi-
ze hemen üstlenir. Böylece biz onu kontrol etme gücüne sa-
hip olacakken, gölge tepkime zincirini harekete geçirerek bizi 
kontrol etmeye başlar. İşte o zaman karanlık yönümüz bizim 
yerimize kararlar almaya başlar. Bu ister ne yiyeceğimiz, ne 
kadar harcama yapacağımız isterse ne tür bir maddeye bağım-
lı olacağımız konusunda olsun, gölge bizleri seçme özgürlü-
ğümüzden mahrum bırakır. Gölgemiz bizi yapmayı hayal bile 
edemeyeceğimiz davranışları sergilemeye, kötü alışkanlıklar 
ve tekrarlanan davranışlarla yaşam enerjimizi harcamaya teş-
vik eder. Bizi, kendimizi tam olarak ifade etmekten, gerçekleri 
söylemekten ya da gerçek bir hayat yaşamaktan alıkoyar. Biz-
leri aşağı çekecek potansiyel davranışlardan kurtulmanın tek 
yolu ise içimizdeki ikiliği kucaklamaktır. Eğer bütünüyle kim 
olduğumuzu kendimize dürüstçe itiraf edemiyorsak, gölge et-
kisi tarafından gafil avlandığımız kesindir.
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Gölge etkisi her yerdedir. Onun istilacı kimliğinin delilleri 
hayatımızın her sahasında görülebilir. Bu etkiyi internetteki 
haberlerde okuruz, ana haber bültenlerinde izleriz, arkadaşla-
rımızın, ailemizin ve sokaktaki yabancıların davranışlarında 
görürüz. Ve belki de en önemlisi, onu kendi düşüncelerimiz-
de yakalayabilir, davranışlarımızda görebilir ve başkalarıyla 
olan iletişimlerimizde hissedebiliriz. Karanlık yönümüzün 
spot ışıkları altında ortaya birdenbire çıkarak bizi utandırma-
sından, hatta en kötü kâbusumuzun sebebi olmasından endi-
şe duyar ve kendi içimize baktığımızda göreceğimiz şeyler-
den çok korkarız. Böylece başımızı kuma gömüp içimizdeki 
gölge yönlerimizle karşılaşmayı reddederiz.

Fakat bu kitap, hayatınızı değiştirecek üç farklı yaklaşım-
la yeni bir gerçeklik sunuyor: Yaşamaktan korktuğumuz şe-
yin zıddı aslında vardır ve biz genellikle bu zıt duygu veya 
davranışları sergilemeyi tercih ederiz. Örneğin utanç yerine 
şefkati hissetmeyi, korkak olmak yerine cesur olmayı, sınır-
lar yerine ise özgürlüğü tercih ederiz. Gölge eğer açılmadan 
bırakılırsa, değer verdiğimiz ve sevdiğimiz her şeyi mah-
vedebileceğinden korktuğumuz sırlarla dolu Pandora’nın 
kutusu gibidir. O kutuyu açmayı başardığımızda ise içinde-
kilerin hayatımızda radikal ve pozitif anlamda değişiklikler 
yapabilecek güce sahip olduğunu keşfederiz. Ancak o zaman 
bizleri etkisi altına alan karanlığımızın yanılsamasından dı-
şarı adım atmaya başlayabilir ve dünyayı yeni bir ışıkla gö-
rebiliriz. Kendimiz için keşfettiğimiz merhamet, kalbimizi 
etrafımızdakilere açtığımız için cesaretimizi ve özgüvenimizi 
ateşleyecektir. Aydınlığa çıkardığımız güç, bizleri her şeyden 
mahrum bırakan korkularımızı yenmemizde ve en üst sevi-
yedeki potansiyelimize ulaşmamızda bize yardım edecektir. 
Korkmadan gölgemizi kucaklamak, bizi tam olarak sağlam-
laştırır ve gerçek yapar. Asıl gücümüzü geri kazanmamıza, 
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tutkumuzu zincirlerinden kurtarmaya ve hayallerimizi ger-
çekleştirmeye olanak sağlar.

Bu kitap gölgenin hayat değiştiren büyük gücünü ortaya 
çıkarma isteğinden doğdu. Takip eden sayfalarda üç ayrı öğ-
retmen gibi her birimiz konuya kendi benzersiz bakış açıları-
mızla yaklaşacağız. Gayemiz, gerçek doğanızın içindeki ye-
tenekleri keşfetmeniz için gölgenin içinizde nasıl doğduğuna 
ve hayatınızı nasıl etkilediğine dair sizlere farklı bakış açıla-
rıyla geniş kapsamlı bir kavrayış sağlamaktır. Söz veriyoruz, 
siz bu kitabı okuduktan sonra gölgenize bir daha asla aynı 
gözle bakamayacaksınız.

Birinci bölümde, Deepak Chopra ikili doğamıza geniş 
kapsamlı genel bir bakış sunarak bütüncüllüğe geri dönme-
miz için gereken reçeteyi verecektir. Chopra, öğretileriyle 
milyonlarca hayatı değiştirmiş, akıl ve beden sağlığı alanında 
çığır açmış bir öncüdür. Chopra’nın gölgenin parçalara ayrıl-
mış doğasına olan bütüncül yaklaşımı hem bilgilendirici hem 
de aydınlatıcıdır.

İkinci bölümde, Gölge Süreci ile ilgili dünya çapında 
yaptığım neredeyse on beş yıllık öğreticilik ve liderlik dene-
yimlerimle gölgenin doğuşuyla ilgili derin fakat erişilebilir 
araştırmaları, onun hayatımızdaki yansımalarını ve gerçek 
doğamızdaki dâhiliğe ve büyük güce yeniden nasıl sahip ola-
cağımızla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum.

Üçüncü bölümde, Marianne Williamson gölge ile ruh ara-
sındaki bağlantıya dair bize kışkırtıcı bir keşif gezisi yaptıra-
rak kalplerimize ve zihinlerimize dokunuyor. Ünlü bir spiri-
tüel öğretici olan Marianne, elimizden tutup bizleri sevgi ve 
korku arasında süregelen savaşın tehlikeli sahasına götürü-
yor.

Her birimiz yıllarca edindiğimiz tecrübeler ve içten duy-
gularla gölgeyi tek seferde ve sonsuza dek aydınlatacağımız 




