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Önsöz
Sevgili Arkadaım Ruth Rusca’nın istei ile, okuyacaınız bu hârika
kitâba kısa bir önsöz yazacak olmaktan dolayı eref duyuyorum.
Ruth’un, Matta ncîli’nde Îsâ’nın büyük büyük anneleri olarak yer alan
brânî Kutsal Kitâbı’ndaki dört kadın üzerine bu aratırısı, onun acı, fe
râgat ve yalnızlık dolu bir bedel ödedii, neredeyse yaam amacının
zirvesi olan bir eserdir. Ruth’un, sviçre’nin talyanca konuulan güney
bölgesinde, Protestan bir çocuk olarak büyüdüü dönemde, çevresi, Ka
tolik Duâlar Kitâbı’nın zengin sembolleri ile doluydu. Kendisinde dînsel
sembolleri, semboller olarak görmek eilimi olumutu. Orta ya
civârında geçirdii histerektomi ameliyât ile rahmin alınıı ç.n.
ameliyâtından sonra, enerjisini rûhsal yaratıcılıa yükseltmek için bir
çarı hissetti ve ânî ve gizemli bir ekilde Meryem’in lekesiz olarak anne
rahmine düü miti tarafından çekildiini hissetti. Göreceiniz gibi,
Ruth’un bu konudaki anlayıı yirmibe yıl süresince derinlemei sürdür
mütür.
Ruth, Meryem’i anlamak için, Meryem’in büyükanneleri ile ilikilerini
anlamak ve onu sâdece bir anne olarak deil, kız evlâdı olarak da kavra
mak gerektiini sezmiti. Ruth’un üphe ettii ey u idî: Matta, Kur
tarıcı’nın soy aacını olutururken, aırlıklı bir ekilde erkeklerden
oluacak bir soy aacının mesajın amacına hizmet etmeyeceini bilinçli
ya da bilinçdıı ekilde anlamıtı. Ve bu yüzden Kurtarıcı’nın soy aacına
Tamar’ın, Rahab’ın, Ruth’un ve Bathsheba’nın isimlerini katmıtı. üp
hesiz, Kutsal Kitâp’ta bu dört kadın anne olarak adlandırılıyorlardı
Perez’in annesi Tamar, Boaz’ın annesi Rahab, Obed’in annesi Ruth,
Süleyman’ın annesi Bathshebave Matta’nın soyaacı, Yusuf ile son
bulur Meryem ile deil!
Fakat Ruth’un yorumu sınırları aıp metnin ötesine geçiyor. Ona göre
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bu kadınlar anne oldukları için deil, güçlü, sorumluluk alan ve cinsiyeti
olan kadınlar oldukları için öyküde yer alıyorlardı. Ataerkil monoteizm
tarafından reddedilen Tanrıça enerjisinin, diil enerjinin tekrâr ortaya
çıkıı, her biri brânî dünyâsının dıından çıkıp gelmi olanTamar ve
Rahab Kenânlı, Ruth Moavlı, Bathsheba Hititliydibu dört kadının yer
aldıı hikâyelerde hârika bir ekilde sembolize edilmiti.
Bu kitâbın açıa çıkardıı gibi, Meryem’in sınır ötesi büyük anneleri
yoluyla tekrâr incelenii, kadınlar kadar erkeklerin de daha bütüncül
holistik bilince doru yöneliine yardım etmei amaçlamaktadır. Ruth,
baskın kültürün “eril” olan tarafından gerçekletirilmi farklılık bi
lincinin, bize neye mâl olduunu çok iyi anlamakla berâber, bunun târih
sel ve psikolojik önemini gözardı etmiyor. Aslında O, son derece karıt,
doal olarak bir arada bulunuları imkânsızmı gibi gösterilen, eril ve
diil, rûh ve madde, nefs ve cinsiyet kutuplarının ötesine geçiimize
yardım etmek istiyor.
Bu hikâyeleri derinine irdelemekle, Ruth, onların kendi nefs soul yol
culuumuzla yakın alâkasını görünür hâle getirip bizdeki gerilimleri or
tadan kaldırmaı istiyor. Bu dört kadındaki cinselliin, nasıl her birini
Kutsal Kitâp içindeki hikâyenin bir parçası hâline getirdiine dikkat
çekiyor. Hepsinin bilinciBathsheba dıındabir ekilde inisiyatif
almak ve sorumluluu üstlenmek için gücün kullanılıını içeriyordu.
Bathsheba, onlardan farklı olarak Kral Dâvut ile ilikisinde pasiftir, onun
tarafından alıkonmaa îtiraz etmez ve ifâl edilmi cinsel güzellii için
bir sorumluluk altına girmez. Yine de daha sonra Bathsheba’nın oluna
Süleyman adının veriliinde, onu vâris seçtirirkengücünü kullanarak
deil, diil kandırı yetisi ile yapmı bile olsaKral Dâvut’u etkilemitir.
Ruth, Bathsheba’yı bizim için bir örnek olarak görmese de, Bathshe
ba’daözellikle zayıflıındaonun tamâmlamadan bıraktıı örnei
tamâmlamak için bize yapılan bir çarıyı görüyor.
Belki de fazla aırtmayacak bir ekilde, yazar ile aynı adı taıyan “görün
mez bir dost”, “verimli bir iliki kurmak için kendini sınırlamadan
yaayan ve kendi içinde her zamân dürüst kalan” Kutsal Kitâp’taki
Ruth’un incelenii en çok eyin kefedildii çalımâ olmu. Ruth Rusca,
Ruth’un temelde bir kız evlât, Naomi’nin kızı olarak kaldıını, sonrasında
bir oula gebe kaldıı hâlde, dourduktan hemen sonra olunu Naomi’ye
vermekle, öyle olmaa devâm ettiini görüyor. Ana konu olan Meryem’e
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döndüünde, Lekesiz Varolu hikâyesinin Meryem’i öncelikle ana deil,
kız evlât olarak sunduunu gördüünden dolayı, bu, merkez konu olarak
kalmıtır.
Ruth Rusca’nın bu güçlü ve öncü çalımâsında, bizi Ana Tanrıça’ya ya da
temsîl ettii yeni ayrımlamamı bilincine döndürmek, düüncelerimizi
deitirmek için bir çaba sarfetmeyii en önemli noktadır. Sâdece, Hıris
tiyan mitolojisinde Baba Tanrı bir insân oulda enkarne olduu gibi,
Arkaik Ana Tanrıça da bir insân kızında enkarne olur. Böylece Meryem,
Îsâ’nın gelecekteki annesi ya da bâkire olduu için deil, tam bir insân,
gerçekten somut, tam anlamıyla diil, Tanrıça’nın bireylemi kızıdır. Bu
çalımânın ilk versiyonunda Meryem’e hâmile kalıın, kadınsal yolcu
luun amacı olarak sunulduu sanılabilir; Meryem, sınır tanımayan
büyükannelerinden akan “dört enerji akımının” damıtılmı hâlidir. Nefs
yolculuumuzun hedefi, bu güçlü Meryem’e içimizde, nefslerimizde
hâmile kalmaktır.
Fakat tüm bunlardan sonra henüz çalımâ tamâmlanmamıtı. Ruth, çalı
maı bitirdiini düündükten yedi yıl sonra kendisini Mecdelli Magda
lene hakkında bir bölüm ilâve ederken buldu. ki Meryem’in
birlikteyken, kendilerinde olandan daha fazla ekilde, gerçekten tam an
lamıyla dii insân modelini temsîl ettiini görecekti. Nâsıralı Meryem’i
kendi analık ve bâkirelik kavramları içinde arayı gelenei çok iyi olu
turulmutur. Mecdelli Meryem’de rûhsal ve cinsel bütünlük, yaam ve
dourganlık görülmee daha hazırdır.
Sonuç olarak, bu gecikmeden honutum ve daha çok da bu hârika
kitâbın okuyucuları için sonunda hazır oluundan dolayı honutluk
duyuyorum.
Christine Downing
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Christine Downing Ph. Dr. Hâlen Santa Barbara Pacific Graduate Ins
titute’de Mytological Studies bölümünde profesördür. Dînî aratırılarda
çalıanların kurduu ilk profesyonel birlik olan American Academy of
Religion’un ilk kadın bakanıdır.
San Deigo State University Department of Religious Studies bölümünde
yaklaık yirmi yıldır öretim vermekte ve yine yirmi yıldır California
School of Professional Psychology San Diego Kampüsü’nde Core Fa
culty üyelii bulunmaktadır. 1963’ten 1974’e kadar Rutgers University
Douglass College Religious Department’da fakülte üyesi olarak hizmet
etmitir. Aynı zamânda Zürih Jung Institute’da öretim vermekte ve
gerek ABD’de, gerekse ABD dıında, ve hem Amerikan hem de Avrupa
üniversitelerinde sık sık Jungcu gruplara dersler vermektedir. The God
dess: Mythological Image of the Feminine, Psyche’s Sisters: Reimaging
The Meaning of Sisterhood, Women’s Mysteries: Towards a Poetic Gen
der ve The Long Journey Home: Reinvisioning the Myth of Demeter
and Persephone for Our Time adlı eserlerin yazarıdır.

Teekkür
54 yıllık hayât arkadaım Gianni’ye, aratırarak geçirdiim yıllar boyunca
büyük sevgi ve cömertlikle bana destek olduu için ve çocuklarım Bet
tina, Nicola ve Andrea’ya her zamân kolay bir anne olmadıım hâlde
beni destekleyip kabûl ettikleri için en derin teekkürlerimi sunuyorum.
Christine Downing’e, ana dilim olmadıı hâlde bu kitâbı ngilizce ya
zabileyim diye verdii cesâret ve kitâbı yayıncıya götürürken ihtiyâç duy
duum destei esirgemedii için müteekkirim. Yorulmayan sabrı,
baılayıcılıı ve kusurlu ngilizcemi düzeltirkenki sevgisi için Cielle
Tewksbury’e ükrânlarımı sunuyorum. Yanılsamâ bulutları üzerinde
uçarken dâima beni yere indirmei baaran Mirella Giuliano’ya teekkür
ederim; yazarken salam olmayan adımlarımı o güçlendirdi. Berâber yap
tıımız bu ie dâima inanmı olan yol arkadalarıma teekkür ederim.
Tai’ji dansında ne kadar çok nee olduunu bana öreten Chungliang Al
Huang’a teekkür etmek istiyorum. Dâima gülerek ve nee ile
sonuçlanan derin sohbetlerimiz için Antonio Tironi’ye teekkür ederim.
Hayâtımdaki en gizemli karılaı olan ve Pachamama’nın canlı
mevcûdiyetini güçlü bir ekilde tecrübe ediim’e yardım eden ve bu
kitâbın basılacaını önceden söyleyen Juan Nunez del Prado’ya yürekten
teekkür ederim. imde özenli bir destek ve duyarlı yayıncılık yapan
Inner Traditions, Bear and Company’ye müteekkirim. Son olarak
yayıncı ve benim aramda son derece yetkin bir iletiim salayan Barbara
Bruppacher’a teekkür ederim.

GR

Bu Kitâp Nasıl Yazıldı?
Almanca konuan Protestan bir âilede domu oluuma ramen,
talyanca konuulan küçük bir köyde Katoliklerin arasında büyüdüm;
memleketim, kutsal ve kutsal olmayanın yanyana bulunduu bir yer idî.
Paskalya, tüm köyün görev aldıı bayramlar olarak kutlanırdı. Kadınlar
ve genç kızlar, Paskalya Âyîni sabahında giymek için aylar öncesinden
yeni giysiler hazırlar ya da eskileri elden geçirirlerdi. Özel günde açık
hava duâsında okumak için, tüm ay boyunca her akam Latince Ave
Maria’yı elli kez tekrârlamaa çarılırdım. Hâlâ topraın kokusunu ve
ilkbaharı, yeni yaamı ve yeniden douu müjdeleyen yüzlerce kırlangıcın
sesini hatırlayabiliyorum.
O zamânlar tam farkında olmasam da, Katolikliin sembolleri ile çevre
lenmi ve büyülenmiken bir yandan da Protestan inancının özgürlüüne
sâhiptim. Dînsel eitimim Katolik kilisesinin yetkili birimleri tarafından
verilen dînsel îmân ilkeleriyle koullu deildi, kısıtlanmamıtı, özgürdü.
Fakat bu herkese göre doru deildi. En sevgili çocukluk arkadaımın,
Katolik Kilisesi’nde vaftiz edilmediim için cehennemde yanarak cezâ
landırılacaımdan dolayı ne kadar kızgın ve üzgün olduunu hatırlıyo
rum. O dönemlerde kızlara yasaklanmı bir davranı olan nehirde
yıkanmak için bir Pazar vaazını kırıp benimle gelmiti.
Birlik ve süreklilik duygusunun deerli armaanını veren doa ve
mevsimlerin döngüsel hareketine yakın bir çocukluk geçirdim. Aynı za
mânda, “ara bir dünyâ”da yaayan bir yabancı gibi hissediyordum. Bu
dünyâyı, krallar, kraliçeler, prensler, prensesler ve benim gibi baka bir
dünyâya âit Alman ya da talyan, Katolik ya da Protestan ve kendini yal
nız ve öksüz hisseden çocuklarla doldurmutum. Bu “ara dünyâ”
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düüncesi bana bir güven ve kendimi evde hissedi duygusu verdi. Ma
sumiyetim içinde, bunun nefsin alanı realm of the soul, zıtlıkların bit
tii yer olduunu bilmiyordum. Daha sonra, zıtlıkları ve çatıkıları
bilinçli bir ekilde bütünletirdiimiz zamân, anlayı, birlik ve bütünlük
yeni derin duygusunu yarattıımızı örendim.
Katolik Kilisesi’nin her yıl 8 Aralık’ta kutladıı Lekesiz Varolu olgusu
hayâtıma girdiinde en uzun süren mücâdeleyi yaadım. Bu kutlayı,
Îsâ’nın annesi Meryem’in, Adem’den balayıp tüm insânlıa yayılan ve
cinsel eylem ile bulaan aslî günâh lekesinden muâf olarak doduu Ka
tolik resmî görüünü temel alır.1 Aynı zamânda, Meryem, Anna ve
Joachim’in, insân olan ebeveynlerinin birleimi yoluyla rahme dümü
ve domutur. Yüzyıllar süren çalımâ ve aratırıdan sonra bu inanı, XI.
Pious tarafından 1854 yılında deitirilemez dogma olarak resmen açık
lanmıtır. Bâkire olarak hâmile kalmak ve Îsâ’yı dourmak zâten yete
rince karmâıkken, bu dogmada Kilise, Meryem’i rahme dütüü ândan
itibâren, aslî günâhtan muâf olarak tanımlamaktadır.
Bir Fransisken keii ile sohbetimizden sonra, Lekesiz Varolu ve onun
bugün için mesajı hakkındaki sorularım yüreimde gömülü kaldı. Bu
dogmayı, Hıristiyanlıkta tanrısal diinin baskılanıına bir örnek olarak
görmee baladım. Kırk yaında, bir kocası ve üç cocuu olan bir
kadındım ve içsel bir çarıyla, anlamak için sormaa baladım. Bu, benim
yaam amacım hâline geldi; acı, ferâgat ve tekbaınalıın dokuduu bir
amaç... Bu kitâp, anlayıımı genileten ve derinletiren, hem özel hem
de grup olarak kadınlarla yürütülmü aratırının uzun yıllar sonra elde
edilen sonucundan damıtılmıtır.
Benim içim Lekesiz Varolu dogması, fiziksel bir gerçeklik deil, nefs
deneyiminin özünün sembolüdür. Alçakgönüllülük ve saygı ile yaklaıl
mak gereken yaamın gizli sırrı, daha büyük bir hakîkatin ifâdesidir. C.
G. Jung, dogma sözcüünün olumsuz alt anlamı hakkında konumutur,
çünkü bu sözcük, modern rûha yabancı olan bir deyitir. Bu sözcük, artık
müsamahasızlık ve önyargıyı gösterir ve çou Batılı insân için, henüz bi
linmeyen, fakat ilevsel bir olgunun sembolü demek olan, balangıçtaki
anlamını yitirmitir.
Lekesiz Varolu dogması, Meryem’i son derece arınmı, Îsâ’nın bâkire
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annesi olarak görürken, Meryem’in insân oluunu gözden kaçıranlara
Christolojik bir yanıt veren derin diil bir gizemi içinde barındırır.
Bununla birlikte, diil bir bakı açısıyla, bu dogma, insân ebeveynlerden
mucizevî koullar altında gebe kalınıp dourulan bir kız evlâdın douu
hakkındadır. Bu olay, Vangeli apocrifi Nativita e infanzia’nın “Nativita di
Maria” rivâyetinde, Kutsal Kitâp ve Kilise’nin uzaklatırdıı eyleri telâfi
etmek için tasvîr edilmitir. Bu rivâyet ile çalımânın sonunda ilgileni
yorum, çünkü Meryem’in rahme düüünün diil nefsin feminine soul
son yolculuu olduunu ve aynı zamânda yeni bir balangıcı gösterdiini
kefettim.
Kefetmekten vazgeçmeyeceiz
Ve tüm keiflerimizin sonunda
Baladıımız yere vardıımızda,
lk defâ geldiin bu yeri tanı.2
Kaderimizin tasarımsal programını bilinçsizce takîp ettiimiz çocuk
luumuzda, kiisel mitlerimiz, geleceimizin alarını örmee balar. Bu
yalar, hayâta daha geni bir perspektiften baktıımız ayrıcalıklı yalardır.
Bu, kaçınılmaz olandan uzaklamaı, daha büyük bir gücün engellene
mezliinden kaçmaı denerken deitirdiimiz yollar kadar, amacı ve
anlamı tanıyıımızı da salar. Kaçmaa çalıtıımız bu büyük güç, bizi,
kendi eski kimliimizden “sıyrılacaımız” bir kapıya götürür. Yaamın
yenileni gizeminin en eski sembolü yılanın deri deitiriidir. Bu yaam
süresindeki fiziksel bedenimiz de bir yılana benzer.
Semboller ve mitleri kiisel kefimde, Lekesiz Varolu ve Eski Ahid
arasında aynı zamânda kutsal diinin baskılanıını da resmeden yakın bir
ba buldum. Joseph Campbell, Tanrıça’nın bu reddini târihsel terimler
ile tartıır. Açıklamı, Kenân ülkesinin brânîler tarafından igali ve
Kenân halkını egemenlikleri altına alıları temeline dayanır. Kenânlıların
lk Tanrısal kiilikleri, Tanrıça idî ve onun hayvân sembolü ise yılandı.
Hem Tanrıça hem de onun simgesi brânîler tarafından reddedildi.
Ataerkil dünyâda, Tanrısalın dii formu insân yaamında enkarne olmaz.
Reddedilen Tanrıça, ancak günâh yoluyla tekrâr ortaya çıkabilir. Ahlâkî
açıdan, günâh “transgression” “yasayı ihlâl etmek, düzeni yıkmak”, La
tince basit bir ekilde “ötesine geçmek” anlamına gelen transgredi’den

