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Özet
Yunus Emre, 13. yüzyılda Anadolu’da dini-tasavvuf şiir geleneğinin ilk örneklerini veren abide şahsiyetlerden biridir.
Onun yaşadığı çağ, Türk kültürü açısından yıkılışla dirilişin bir arada yaşadığı bir dönemdir. Yunus Emre, böyle
karışık bir dönemde Anadolu’da yeni bir medeniyet kurmaya çalışan Türk insanını dış âlemden iç âleme döndürerek
yeni medeniyetin sevgi ve barış ilkelerinin üzerinde kurulmasını amaçlar. Bilinen iki eserinden biri olan Risaletü’n-
Nushiyye’de insanı, insanın iç âlemindeki yolculuğunu ele alır. İnsanı kendine tanıtır, ona kendisiyle baş etme
yollarını gösterir. Ona göre insan kendi kusur ve eksikliklerini gidermedikçe bireysel olarak mutlu olamaz ve manen
yükselemez. Eserde anlatılan yolculuk çeşitli aşamalardan oluşur. Burada insanın kendi nefsiyle mücadelesi, kötü
huylarından arınması ve İlahi öze doğru olgunlaşması anlatılır. Yunus, bu aşamaları alegorik bir tarzda ele alır.

Analitik psikolojinin kurucusu olan C.G. Jung ise 20. yüzyılda yaşamış bir psikiyatrdır. Jung çalışmalarında
bilinçdışı ve arketip kavramları üzerinde durur. O, çağdaş insan için en büyük tehlikenin “ruhsal tehlike” olduğu ve
bunun bilinçdışı alandan geldiği üzerinde durur. İnsan hem bu dünya hem de öteki dünyadaki mutluluğu için kendine
dönmeli, burada çeşitli aşamalardan geçerek kendi özüne ulaşmalıdır. Jung, insanın kendi içine doğru yaptığı bu
yolculuğu “kendilik arketipi” olarak adlandırır. Farklı yüzyıllarda yaşamış, farklı alanlarda etkinlik göstermiş olan
Yunus ve Jung’ı bu çalışmada birleştiren nokta insanın kendine dönmesi ve Tanrı ile birleşen bir öz ben keşfetmesi
şeklinde ifade ettikleri fikirlerdir. Yunus’un Risaletü’n- Nushiyye adlı eserinin Jungçı arketipler bağlamında ele
alınmasında amaç; onun sözlerinin, öğretilerinin çağları ve milletleri aşan bir evrenselliğe sahip olduğunu bir kez
daha ortaya koymaktır.

Günümüz metin incelemelerinde çeşitli metotlar kullanılmaktadır. Herhangi bir alana ait bir
metnin başka alanlara ait değişik metotlarla incelenmesi metni her yönüyle irdelemeyi, metindeki
imgeleri derinlemesine çözümlemeyi hedefler. Sanatçı da asıl değerine, eseri derin ve asıl manalarıyla
kavrandığında ulaşır. O halde bir sanatçıyı tam manasıyla ele alıp doyum noktasına ulaşmak için bu
doğrultuda çalışmalar yürütülmelidir. Türk şiirinin büyük şairi Yunus Emre ve şiirleri üzerine şimdiye
kadar birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların nitelik/ niceliği bir bitiş noktası değil, yeni
çalışmalara referans olacak güdüleyici unsurlardır. Bu doğrultuda incelemede Yunus Emre’nin
Risaletü’n Nushiyye adlı eserini psikanalitik bir çözümlemeye tabi tutarak eserin simgesel dilini
çözümlemeye çalışılacak, Yunus’un insana yaklaşımıyla ulaştığı evrenselliği dile getirilecektir.

Risaletü’n Nushiyye’nin psikanalitik çözümlemesine geçmeden önce Yunus ve analitik
psikolojinin kurucusu Jung’un benzer bir yaklaşımla insanlığa sundukları kurtuluş yolunu ifadede
kullandıkları ortak sistemden söz etmek gerekir. Bu ortaklık çözümlemenin bir noktasında sistemlerin
–tasavvuf/ analitik psikoloji- ortak mesajına dönüşecek ki bizi asıl heyecanlandıran tespitler de bu
noktada dile getirilecektir.

Jung, insan zihnini iki kısma ayırır: süreksiz ve kopuk bir yapı arz eden bilince karşın sürekli
ve durgun olan bilinçdışı. Bu iki kısım arasındaki zıtlık bir varoluş alametidir. Bilinçdışına bilinç
olmadan ulaşılamaz. Ne zaman ki bilinçdışı içerikler bilincin kıyılarına vurur biz ondan ancak o zaman
haberdar oluruz. Bizim asıl konumuz da bilinçdışından bilince yansıyan bu içeriklerdir. 

Jung’a göre psişik sistem sürekli bir enerji hareketi içindedir ve enerjinin psişede kendini
gösterdiği özel biçim imgedir (Jolande 2002: 86). Onun arketip olarak nitelendirdikleri de ilk andan
beri insan zihninde var olan bu imgelerdir. Arketipleri çok kesin olmamakla birlikte belirli sınıflar
altında toplamak mümkündür: “durum arketipleri”, “simgesel arketipler”, “bireyleşme arketipleri”
(Tecimer 2005: 98). İncelememiz bu sınıflandırma ekseninde yapılmıştır.

DURUM ARKETİPİ: “YARATILIŞ”

En önemli arketipsel motif yaratılıştır. Her kültür, evrenin ve insanın nasıl yaratıldığını anlatan
kutsal öykülere sahiptir. Jung, psikolojik yolculuğu bilincin yaratımıyla başlatır. Dişil ve eril ilkeler ana



bütün (uroboros) içinde serbest radikaller halinde dolaşırken bilinç adeta bir ada gibi bu bütünlüğün
içinde zamanla büyüyen bir var oluş sergiler. Campbell’in kahramanlık mitosunda her şey kahramanın
olağanüstü doğumuyla başlar. Campbell’da kahraman, Jung’da bilinç, yolculuk için hazırken Yunus’un
Risaletü’n Nushiyye adlı eserinde de öncelikle yolculuk edecek insanın yaratımı sahnelenir. 

Risaletü’n-Nushiyye’de insanın yaratılışı ilk olarak sözle gerçekleşir. Padişah, “Bismillah”
diyerek toprak ile suyu asıl yapıp insanı yaratır ve ona Âdem adını verir. Sonra yel gelip onu kurutur.
Böylece Âdem’in vücudu oluşur. Bu oluşumun ardından ateş gelir, onu ısıtır ve Tanrı’nın yarattığı
vücuda can yapışır. Eserin on üç beyitlik giriş kısmında insanın dört unsurdan -toprak, su, ateş ve
hava- bu şekilde yaradılışından söz edilir. Tüm eser boyunca üzerinde durulan çatışma bu dört öğeden
gelen unsurlara göre kurulmuş/ kurgulanmıştır. Yalın bir ifadeyle Campbell’daki kahraman, Jung’daki
bilinç, nasıl ki yolculuk için hazırsa Yunus’ta da insan gerekli eylemi yaratmak için hazırdır.

Yunus’un ifadesiyle toprak Tanrı’nın nuru ışığındandır. Topraktan insana geçen sıfatlar sabır,
iyi huy, mekrümet (yücelik) ve tevekküldür. Su, Tanrı’nın hayatı ışığındandır. Su ile insana geçen haller
safâ (temizlik), sahâ (cömertlik), lütf ve visâl (kavuşma)dir. Ateş, Tanrı’nın hışmı ışığındandır. Ateşten
insana geçen özellikler şehvet, kibr, tamâ ve haseddir. Yelden insana geçen özellikler kizb (yalan), riya
(iki yüzlülük), tezlik ve nefestir. Can ile gelen özellikler ise izzet (şeref), hayâ (utanma), vahdet ve
adab-ı hâldir. Yunus, bu imgelerle insanın benliğinde yer alan özellikleri somutlaştırmaya çalışmıştır.

 KAHRAMANLIK ARKETİPİ

Bu arketip, bireysel dönüşüm ve kurtarıcılık öğelerini içerir. Arayış (olanaksız görevler ve
zorlu sınavlar), inisiyasyon (olgunlaşma, bilgelik yoluna giriş, ölüm ve yeniden doğum) ve kendini feda
etme gibi temel durumları yineler. Birey dengeye ulaşabilmek için kendi benliğinin iyi ve kötü
yönleriyle tanışmalı, ancak bunu bilinçli yapmalıdır. Jung’un ifade ettiği bu süreçte bilinçdışının
içerikleri bilince yansır. Bu süreç kişinin arketipik imgelere karşı mücadele verdiği engellerle dolu bir
yoldur adeta. 

 Campbell ise bu süreç için “monomitos” tanımını kullanır. Jung’un bireyleşme sürecinin
sonunda insan nasıl kendisinin farkına varıp güçleniyorsa, Campbell’ın monomitosunda da kahraman
yolun sonunda elde ettikleriyle güçlenir. Ortak hedefe yönelen benzer mesafe ve mânâ, farklı imge
kodlamasıyla Yunus’ta da mevcuttur. Yol ve eylem, yolcu olmadan bir mana taşımaz. Yunus’un
eserinde iç dünyasına yolculuk eden insan iyi ve kötü yönlerinin çatışmasına şahit olur ve kötü güçlere
karşı mücadele verir.  İnsanın sahip olduğu iyi ve kötü yönler dört unsurdan insana geçmiştir ve eser
boyunca sözü edilen insan, bu unsurlardan gelen özellikleri öne çıkarma, yok etme düzleminde ilerler.

Tasavvufta “seyr ü sülûk”, analitik psikolojide “bireyleşme süreci” olarak tanımlanan yola
insanı, bilinci ya da kahramanı sürükleyen nedir? Jung’da bireyin kendisini tamamlama gayesi
tasavvuftakiyle aynıdır. Bir deneyim ve süreç olan tasavvuf Annamaria Schimmel’in ifadesine göre
“gerçek tevhit yoluyla kişinin bireysel kurtuluşa ulaşma çabası”(Schimmel 2004b: 42)dır. Her ikisinde
de kendini tamamlama yani arınma olarak görülen olgunun ardında bir başka hedef vardır. Analitik
psikolojide tüm katmanlar geçilip asıl benliğe yani özbene ulaşılır. Tasavvufta da iç mücadeleyle asıl
öze, saf ve temiz bir gönle ulaşılır. Özben ve gönlün Tanrı’yla özdeşleştirilmiş tinsel bir ruhu vardır.
Tasavvuftaki anlayışa göre yaratılmış olan her şey Tanrı’nın bir yansımasıdır. Tanrı tüm kâinatı
bilinmek için yaratmıştır. O halde her şeyin özü Tanrı’dır. Jung da “Bütün insanların, hayvanların,
bitkilerin ve bütün kristallerin en içte taşıdıkları öz Tanrı’dır.”  (Ayten 2010: 68)  diyerek bu ortaklığı
dile getirir. 

Campbell kahramanın sonsuz yolculuğunu bir kaos ortamıyla, zorlayıcı bir durumla başlatır. 
Jung için içe dönüş, ruhsal sıkıntıların belirmesiyle başlar. Tasavvufta da nefsin ruha müdahaleleri bir
karışıklık halidir ve insana sıkıntı verir. Yolcuyu harekete geçiren içine tinsel unsurların sızdığı bir
coşkunluktur,  gönle düşen aşktır. Tasavvufta insan sırf kendi ikbali için çıkmaz bu yola. Yunus’un

Ben yarimden ayrı düştüm
Sen yolumu bağlar mısın?”

dizelerinde belirtildiği gibi amaç gönüldeki aşkın kaynağına varmaktır.
 Bu anlamda ilahi aşk da insanı eyleme yönelten itici bir güçtür. Aşk, kendi olmayı, kendini asıl

bütünlükte eritmeyi sağlayan bir enerjidir. İlahi aşk gönle düşmeden asıl hedefin farkına varmak



mümkün değildir. Onu önemseyen bu yolda ilerler; çünkü o, asıl hedefe doğru giden bir seyirdedir.
Yunus’un şiirlerinde, asıl öze ulaşmak için itici güç olan aşka sıkça yer verilir:

“Dağa düşer kül eyler
Gönüllere yol eyler
Sultanları kul eyler
Cüretli nesnedir aşk”

Kahramanın en büyük eylemi yolculuğudur. O, bu yolda imtihanlara tabi tutulur. İnsan bu
dünyaya bir imtihan için gönderilmiştir. Bu imtihanda başarılı olanlar ahrette Tanrı’ya yeniden
kavuşabilecektir. Tasavvufî gelenekte Tanrı’ya ulaşma, yol imgesiyle sunulur. Tanrı’ya dönebilmek
için döngü –yolculuk- yaşanmak zorundadır. Sufi çıktığı yolda eğitilip olgunlaşarak asıl başlangıç
noktasına, Tanrı’ya ulaşmaya çalışır.

Yolculuğu için “Senden sana varır yolum” diyen Yunus da böyle bir eylemi deneyimleyen sufi
bir şairdir. Bu yol muhakkak ki zorlayıcı ve ıstırap vericidir; ancak yol hangi mahiyette olursa olsun
ilahi öze varmak için bu tek sistemdir. İbn Kayyım da bu konuda şöyle söyler: 

“Her benlik ıstırabı tadacaktır (…) Her benlik arınmak için bir ıstırap yaşayacaktır aksi halde
arınması cehennemde olur.” (Öztürk 1992: 51).

SİMGESEL ARKETİPLER

Âdem’in vücudunun asıl hamuru toprak ve suyla oluşturulur. Yunus’taki bu imgeler analitik
psikolojide de aynı mânâlarla yer alır. Toprak, büyük anne (manga mater) ve tohumun ekildiği yer
olarak dişildir. Üreme dişil olmadan başlamaz. Bu nedenle Yunus, ilk olarak topraktan söz eder. Yunus
Emre yalnızca Risaletü’n Nushiyye’de değil diğer şiirlerinde de toprağı bir simge olarak kullanır:

“Topraktan yaratılın
Yine topraktır yerin”

Toprak gibi su da arketipik bir imge olarak kullanılır ve bolluk, bereket, yaradılış, arınma, 
sonsuzluk manalarındadır. Özellikle de bilinçdışının sembolüdür. Bilinçdışı nasıl ana bütün olarak
yaratım anına gönderme yapıyorsa, Yunus’un kullandığı su imgesi de yaratımın ilk anına gönderme
yapar; ancak bu eserde sudan ilk bahsedildiğinde yaratım henüz tamamlanmamıştır.

 Yaratım iki zıt öğenin –eril, dişil- birleşmesiyle oluşur. Toprak ve su dişildir. Bu eylemin
tamamlanması için bir de eril unsur gereklidir. Bu eril ilke de ateşle temsil edilir. Arketipik nesne
olarak güneşle temsil edilen ateş enerjidir, eril olarak baba ilkesidir. 

Yaratma eylemi yalnızca eril ve dişilin birleşmesiyle değil sözü edilen bu dörtlü birlikteliğin
oluşturulmasıyla da ilintilidir. Bu dört unsur hem insanın bedenini hem de benliğini oluşturur. Jung
dördün meydana getirdiği düzen üzerinde durmuştur. O, dört sayısına tıpkı Yunus’da olduğu gibi temel
bir psikolojik işlev kazandırmıştır. Jung dört sayısını, tinin en yüksek anlamının arketipsel ifadesi
olarak belirlemiştir. Bu terimle saf tin bir bedensel varoluşa ve fiziksel yaradılışa uygun bir biçime
kavuşmaktadır. Dörtlük dünyanın sadece yarısını temsil eden baba ilkesinin yanı sıra, bunun zıttı olan
dişili ve bedensel açıyı da kapsamaktadır (Jolande:72). Sayı simgeciliği Yunus’un şiirlerinde de
bulunur.

“Ümmi benim Yunus benim 
Dokuz atam dörttür anam”

BİREYLEŞME ARKETİPLERİ

Bireyleşme kendiliğinden ortaya çıkan, her insanda bulunan ruhsal bir gelişim ve olgunlaşma
sürecidir. Bireyleşme, kişinin farkındalığı ile başlar. Kişi bilinçaltı ile bütünleşebilmek için eksik
yönlerini bulmalı, onlarla mücadele etmelidir. Kendini ya da mücadele verdiği güçleri tanıyamadığı
müddetçe ilerlemesi mümkün değildir. Bu zorlu mücadeleler sırasında yılmamalı, sabırla ilerlemelidir.
Tasavvufta da yolcunun en büyük sermayesi sabırdır. Çekilen tüm sıkıntılar o büyük hedefe ulaşmak
içinse sabırla bunları aşmaya çalışmak gerekir.

“Mümin olanların çoktur cefası;
Ahirette olur zevk ü sefası”



diyen Yunus’un kendisi de bu süreci bir mücadele halinde yaşamış olacak ki Risaletü’n Nushiyye’de içe
yapılan yolculuğun her bir aşamasını iyi ve kötü güçlerin mücadelesi olarak destan başlıkları altında
vermiştir. Kahramanların düşmanlarıyla yaptığı fiziksel savaşları anlatan destanlar, Yunus’un
anlatımında insanın nefsine karşı verdiği içsel bir savaşa dönüşür. Bireyleşme sürecinin Risaletü’n
Nushiyye’de sergilenen iki önemli aşaması vardır: Bunlardan ilki gölgeyi tanıma, ikincisi ise ruh
arketipi (yaşlı bilge adam) ile karşılaşmadır.

Gölge

Gölge, bireysel anlamda kişisel olarak bastırılmış olanları içerirken, kolektif anlamda evrensel
karanlığı temsil eder. İnsanların ilkel düzeyde olan ve ortaya çıkmaması için toplumun baskı yaptığı
duyguları, tutumları, insanın benliğinden ayrılan, ancak buna rağmen kişiye bir gölge gibi yapışan
bölümüdür. Gölge eğer bilinçteyse kontrol edilebilir. Bilinçten çıkarılması, yok sayılması ise tehlikeli
bir durumdur. Çünkü o,  derinlere ne kadar atılırsa o derece koyu ve yoğun olur, onunla mücadele de o
derece zorlaşır. Bireyleşme sürecinde gölgeyle karşılaşılmalı ve onunla bütünleşilmelidir. 

Yunus, Risaletü’n Nushiyye’nin ilk on üç beyitinde insanın yaradılışını anlattıktan sonra bir
sonraki bölümde ruh ve aklın destanını anlatır. Yunus’a göre en büyük dünya gönül dünyasıdır. Orası
bir şehirdir. Bu şehri iki sultan ele geçirmeye çalışır. Bunlardan biri ateş ve yelden gelen nefs diğeri
de toprak ve sudan gelen candır. Nefs şeytani bir sultanken, can rahmani bir sultandır. Nefsin dokuz
eri, her erinin de biner askeri vardır. Canın ise on üç eri, onun da her erinin biner askeri vardır. 

Bireyleşme sürecinin ilk adımında yer elen gölge çoğu zaman yeraltı dünyasının ya da sihirli
ülkenin eşiğinde bekleyen bir bekçidir. Bu süreci denilmemeye başlayan insan da gönül şehrinin
kapısında bir aşama olarak gölge arketipleri olan nefs ve canla karşılaşır.  Yolculuğu boyunca bu
bekçilerden hangisine uyarsa gönül şehrinde de o tarafa doğru ilerler. 

 Genel anlamda olumsuz olarak görülen bu arketip kimi zaman olumlu olarak da karşımıza
çıkar. Nefs bu arketipin olumsuz bir temsilidir. Nefsin askerleri daima hazır olarak beklerler, gönül
şehrine saldırmak için fırsat kollarlar. Onların nişanları yüzlerinin karanlığıdır. Onları tanımalı ve
olardan her zaman uzak durmalıdır. Nefs olumsuzdur; çünkü o kibirlenir, Allah’ı tanımaz, onun
askerlerinde iyilik bulunmaz. Asıl öze varmak için gönül şehrini onlara kaptırmamalıdır. Onun erleri
tamâ, kibir, öfke, haset, cimrilik, gıybet, kin, şehvet ve iki yüzlülüktür. Tama dünya malına kendini
kaptırmıştır, dünya malı onun olsa yine de tatmin olmaz. Kibir dağ başında oturan bir haramidir. Ona
uyanlar imansız olarak can verirler. O, kendisinden başkasını beğenmez. 

Asıl öze giden yol gönüldedir. Ancak kibirli olan onu göremez. Öfke hem kendine hem de
başkalarına zararlıdır. Öfkeli olan da imansız gider. Onun işi daima küfür ve sapkınlıktır. Allah
yolunda öfke olmaz. Allah gelir diye her zaman hazır olmalı ve gönül şehri ondan da arındırılmalıdır.
Eğer öfke gitmeyip kalırsa Azrail o damardan canı alır. Öfke gönle giden yolları kapatmaya çalışır. O
tanınmalı ve ona karşı uyanık olunmalıdır. 

Haset olan biri daima sıkıntılıdır. Haset olan birinden gönül darlığı hiç gitmez. Onun hayatı
pişmanlıkla geçer. Hasetle cimriler insandan sayılmazlar. Onun Allah’a inancı yoktur. O, Allah’tan
korkmaz. Onun utanması da yoktur. Cimri kendi yediğini bile kendinden kıskanır. Cimriler akıllı
değildir. Cimrilik insanı Allah’tan ayırır. Cimriye zenginlikten fayda yoktur. Onun kendi kendisiyle
hesaplaşması yoktur. Gıybet can gibi ezeli değildir. Gıybet eden rahmet bulamayacaktır. Gıybet ve
kin dost edinilmemelidir. Allah’ın görülmesini engelleyecek olan gıybet ve kindir.  Yunus,
“Risaletü’n Nushiyye”de üzerinde durduğu bu konuları şiirlerinde de işlemiştir. Kin tutmamak
gerektiğini Yunus, şu dizelerde yineler:

“Biz kimseye kin tutmayız
Ağyar dahi dosttur bize”

Nefsin erlerinin bu kötü yönleri bilinmeli ve ona göre önlem alınmalıdır. Eğer onlar dikkate
alınmaz, onlara karşı gönül şehri korumazsa onlar her an gönle saldırabilirler; çünkü gölgenin
olumsuzluğu tanınmadığı, umursanmadığı, derinlere gömüldüğünde yok edici etki yaratır. Gölge,
kahramanla uyuşmadığı durumlarda olumsuzluğa yol açar. Eğer gölge tanınır ve onunla uyumlu
hareket edilirse gölge de olumlu bir karakteri temsil edebilir. Gölgenin olumlu temsili candır. O da
gönül şehrinde bekçi gibidir. Kapıda hazır bekler; ancak o, insanı kurtuluşa götürür. Eğer canın



askerleri olan tevazu, sabır, cömertlik ve doğruluğa uyulursa gönül şehri bir harabe olmaktan
kurtulur. Temiz ve mamur olan bu şehri de Tanrı ziyaret eder. 

Ruh (Yaşlı Bilge) Arketipi

Bu arketip toplumların değişmeyen doğrularını temsil eden, yol gösterici bir karakterdir. Yaşlı
bilge arketipi kurtarıcı, yol göstericidir. Bilgiyi, aklı ve yardımseverliği temsil eder. Kahramanın
yolunu ışıklandırır, ona doğru yolu gösterir. Kimi zaman onun yardımı olmadan kişinin yolunu bulması
pek de mümkün olmaz; çünkü o kişinin henüz deneyimlemekte olduğu yolu daha önceden
deneyimlemiş ve bu bilgilere erişmiştir. O halde bilge kişinin tavsiyelerine uymak gerekir. Tasavvufta
da sufi ya da mürid bir mürşide ve ya pire ihtiyaç duyar. Yunus kendi yolculuğundaki yol göstericiye
bağlılığını şu dizelerde dile getirir:

“Deprenmedim yerimden
Ayrılmadım pîrimden
Aşktan bir kadeh aldım
İçtim bir dağ içinde”

Yunus bu bilgilere hâkim olduğundan Risaletü’n Nushiyye’de zor durumda kalan kişinin
karşısına bilge kişi olarak aklı çıkarır. Yunus aklı tarif ederken onun Allah’ın ezeli ışığından olduğu
söyler. O, aklı üçe ayırır: Akl-ı ma’âş (dünya düzenini kavrar), akl-ı ma’âd (âhiret hallerini kavrar),
akl-ı külli(Allah’ın marifetini bildirir).

 Aklın katında yarım gün durmayan, aklına kulak vermeyen Allah’ın huzuruna kavuşmaya layık
olamaz. Onun öğütlerine kulak vermek gerekir. Yunus eserde bunu örneklendirmek için tamâya uymuş
olan bir kişinin durumunu betimler. Bu kişinin benzi sararmış, dili tutulmuş, aklı kaybolmuştur. Kişi
akıldan derdine çare bulmasını ister. Akıl bu kişi kendisine geldiği için ona akıl verir, çözüm yolu
sunar. Kurtarıcı olarak kanaati çağırır. Kanaat aklın sözünü dinleyip gelir ve kanaati gören tamânın
askerleri kaçarlar. Zor anlarda ortaya çıkıp kibrin karşısına tevazu, öfkenin karşısına sabrı, cimriliğin
karşısına cömertliği, gıybetin karşısına doğruluğu çıkaran yol gösterici, kurtarıcı akıldır. 

Tasavvufi anlayışa göre her şeyi içten ve dıştan kuşatan Allah, ezeli ve ebedi olduğu için her
varlık onunla diridir. Bütün ruhlar Allah’tan gelir, hayatı boyunca onu arar ve yine O’na dönerler. Bu
döngü bir süreçtir ve insan bu süreçte engellerle karşılaşır, sınavlara tabi tutulur. Yunus bu görüşten
hareketle Risaletü’n Nushiyye’de insanı Allah’a kavuşturacak yolu dile getirir, insanı bir iç sefere davet
eder. Ona göre her insanın kendini tanıması hem bir çözüm yolu hem de bir zorunluluktur. Analitik
psikoloji de ilk aşamada kendini, sonraki aşamada asıl özü arayan insana kendi içine dönmeyi tavsiye
eder Burada amaç bu yolda insana yardımcı olacak doneleri sunmaktır. Bu bakış açısı tıpkı Yunus’ta
olduğu gibi hem bir çözüm yolu hem de bir zorunluluktur.

Analitik psikolojinin insanın ruhsal mutluluğu için ifade etmeye çalıştığı fikirler Risaletü’n
Nushiyye’de asırlar önce halkın anlayacağı bir dille anlatılmıştır. Yunus Emre’yi analitik psikolojinin
temellerine göre okumak onun dile getirdiklerinin evrenselliğini ortaya koymak bakımından son derece
önemlidir.
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