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V for VENDETTA’DA MİTOLOJİK ÖĞELER, SİMGELER ve RİTLER 

Kemalettin ÖZDEN
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ÖZET 

Bu makale, sinemada kullanılan kahraman ya da kurtarıcı temalarının mitolojik öğelerle beslendiğini ve 

böylece mitlerin bir Ģekilde yaĢamını sürdürdüğünü, V for Vendetta filmi üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. 

Film öncelikle kendisine ve topluma yaĢatılan/dayatılan acı deneyimlerin intikamı peĢinde koĢan V‟nin öyküsünü 

anlatırken, paralel olarak da Evey ve müfettiĢ Finch‟in dönüĢümüne sahne olmaktadır. Film aynı zamanda, tüm 

toplumu bilinçlendirmeyi ve aydınlatmayı amaçlayan eylemler peĢinde koĢmaktadır. V for Vendetta‟da öykünün 

ilerleyiĢ aĢamalarında mitler, simgeler ve kadim ritüellerle sıklıkla karĢılaĢıldığı kolayca gözlemlenebilir. 

Mitlerin insani eylemlerin önemli parçası olduğu geçmiĢ zamanlardan, modern toplumun görece seküler 

dünyasına da bir Ģekilde sızdığını görmek mümkündür. Mitler çeĢitli ritüeller aracılığıyla yaĢatılır, ritüeller ile 

görünür olurlar. Bu ritüeller, tüm toplum tarafından kabul edilmiĢ, gerçek deneyimleri aktarır. Film içerisinde 

kahramanın ve davayı aktardığı kiĢilerin erginlenme ritüelleri, bu eski anlayıĢ bağlamında Ģematize edilmektedir. 

Bu Ģematik anlatım, acı ile erginlenme, ateĢ ve su simgeciliği bağlamında devam edip, uterusa geri dönerek 

(regressus ad uterum) ritüel ölümü ve yeniden doğuĢu kapsamaktadır. Erginlenme sonrası ölüp yeniden doğan 

birey önceki yaĢamından düĢünsel ve bedensel olarak farklı bir görüntü çizer. Erginlenme sonrasında kiĢinin 

gerçekten değiĢtiğine dair bazı iĢaretler olmalıdır. Söz konusu filmde tematik anlamın yanında, film içinde geçen 

simge ve mitsel özelliklerin nasıl kullanıldığı irdelenmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: V for Vendetta, erginlenme töreni, yeniden doğma 

 

MYTHOLOGICAL ELEMENTS, SYMBOLS and RITES in V for VENDETTA 

ABSTRACT 

This article aims to study on the film of V for Vendetta that the figures of hero and liberator using 

cinema nourishing with mythic elements and so myths living anyhow. The film tells a story of V who wants to 

take revenge on tragic experiences to be lived/ to be obstinated herself and community first of all and stages 

transformation of Evey and inspector Finch parallelly. The film runs after the actions aiming to render conscious 

and enlighten to community at the same time. In V for Vendetta, we can simply observe to be encountered myths, 

symbols and ancient rituals in further stages of stories. We can obviously see that the myths ooze to relatively 

secular world of modern community anyhow, as they were important part of human actions in the past. Mythes 

are lived by various rituals and they become visible by rituals. The rituals transfer real experiences that are 

expected by all of the community. In this film, the initiation rituals of hero and the persons who belongs to 

assertion, are outlined in context of old intelligence. This diagramatic expression goes on the context of 

symbolism of water and fire, pain and initiation and then it comprehends ritual death by regression to uterus 

(regressus ad uterum) and rebirth. The person who die after initiation and then is reborn appears different as 
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phsical and intellectual from his previous life. Several signs must be about real changes of person after initiation. 

In this film, the mythic properities and symbols, which is attired on film, are scrutinized how they use besides 

thematic meaning. 

Key words: V for Vendetta, rite of passage, rebirth 

1. Giriş 

Ġnsan, Dünya adı verilen gezegendeki çok katmanlı, karmaĢık ve görece uzun 

serüvenini günümüze kadar devam ettirmiĢtir. VaroluĢunu ya da yaĢamı anlamaya 

çalıĢmıĢ, bütünün içindeki yerini kavramaya çabalamıĢtır. YaĢam alanı içinde 

öğrendiği, geliĢtirdiği bilgileri ya da baĢkalarının tecrübelerinden edindiği birikimi 

kullanmıĢ ve diğer insanlara aktarmıĢtır. Bu aktarım sembolik ifadelerle 

zenginleĢtirilmiĢ ve dünyanın birçok bölgesine yayılmıĢ ve günümüze kadar 

uzanmıĢtır. Ġnsan davranıĢlarının birçok yerde benzerlikler göstermesini Carl Gustav 

Jung Kolektif (Ortak) Bilinçaltı hipotezi ile açıklamaya çalıĢmıĢtır. Jung bu hipotezi 

açıklarken Ģöyle demektedir: 

Kolektif Bilinçaltı kiĢisel tecrübelerle oluĢmamıĢtır ve kiĢisel bir kazanım değildir, 

doğuĢtan gelmedir. “Ortak” terimini seçtim, çünkü bilinçaltının bu kısmı kiĢisel değil, 

evrenseldir. Ġnsan ruhunun tersine, her yerde ve tüm insanlarda az ya da çok aynı olan 

bir içeriğe ve davranıĢ biçimlerine sahiptir. Bir baĢka deyiĢle, ortak bilinçaltı, tüm 

insanlarda aynıdır ve böylelikle hepimizde aynı olan insanüstü bir doğanın ortak ruhsal 

alt katmanını oluĢturur (Alatlı, 2010:1622). 

Çok uzak geçmiĢten gelmiĢ olsalar bile, mitler, efsaneler, kahramanlık 

öyküleri, masallar ve sanat eserleri farklı topluluklarda yaĢayan insanlar için benzer 

çağrıĢımları uyandırır ve ortak duygulara hitap eder. “KiĢisel bilinçaltının baĢlıca 

muhteviyatı duygulara ilişkin komplekslerdir ve ruhsal hayatın özel ve kiĢisel 

kısmını oluĢtururlar. Öte yandan, ortak bilinçaltının muhteviyatı arketipler
2
 olarak 

bilinir” (Alatlı,2010:1622). Arketipler sembolik anlamlarını ezoterik öğretiler, 

masallar ve erginlenme ritüellerinde görünür hale getirirler. Erginlenme ritüelleri, 

psiĢik deneyimler arketipler üzerinden yürütülür ve hemen daime simgesel olarak 

ölüp yeniden doğumla sonuçlanır. YaĢam formları dönüĢüm ve yenilenmeyle 
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sonsuza kadar devam eder. Sonsuzluk ya da ölümsüzlük kavramı birçok gizem 

kültünde, dini pratiklerde ritüel Ģeklinde hayat bulur ve toplum üzerinde dönüĢtürücü 

etkiye sahiptir.  

Bu gizlemlerde, yaĢamın somut tezahüründen farklı olan aĢkınlığı, genellikle bir 

tanrının ya da tanrısal bir kahramanın dönüĢümü –ölüm ve yeniden doğuĢ- aracılığıyla 

tasvir edilir. Sȃlik ya sürecin yalnızca bir tanığıdır ya da tanrısal dramda rol alan ve 

bundan etkilenen bir kiĢidir, ya da ritüel aracılığıyla tanrıyla özdeĢleĢir. Önemli olan, 

nesnel bir töz, varoluĢ ya da yaĢam biçiminin, aslında bağımsız olan bir süreçte ritüel 

aracılığıyla dönüĢmesi esnasında, sȃlikin de orada hazır bulunması ya da katılımı 

nedeniyle etki altına alınması, etkilenmesi, “kutsanması” ya da inayete ermesidir. 

DönüĢüm sürecine dahil olabilmesine rağmen, süreç onun içinde değil, dıĢında 

gerçekleĢir (Jung, 2003: 50). 

Bu çalıĢma, erginlenme ritüelleri, kiĢinin dönüĢümü ve simgesel ölüp dirilme 

kavramlarını, Jung‟un yeniden doğuş üzerine irdelediği arketiplerden de 

yararlanarak, V for Vendetta filmi üzerinden çözümlemeyi amaçlamaktadır. Bunu 

yaparken ateĢ, su simgeciliği, çileci uygulamalar, kendini kurban etme ve ölüp 

yeniden doğma temaları irdelenmiĢtir. 

V for Vendetta (James McTergue, 2006), 1980‟lerin sonunda Alan Moore 

tarafından yazılmıĢ ünlü çizgi roman temel alınarak, Wachowski KardeĢler 

tarafından senaryolaĢtırılmıĢtır. 2006 yılında çekilen film, The Matrix (Andy 

Wachowski, Lana Wachowski, 1999) filminde de görev almıĢ olan James McTergue 

tarafından yönetildi. Moore‟un, 1980‟lerde Thatcher dönemini eleĢtirmek amacıyla 

yarattığı V for Vendetta, toplumun daima kontrol altında tutulduğu, sansürün ve “Big 

Brother”ın varlığının her köĢede hissedildiği faĢist bir yönetimi göz önüne 

getirmektedir. Film felsefi göndermeleri sık olarak kullanmakla birlikte, devrim için 

Ģiddet uygulanabileceğini yadsımayan bir yöntemi romantize etmektedir. 

V for Vendetta, distopik bir zaman diliminde Ġngiltere‟de geçer. Bu dönem 

Ġngiltere‟sinde totaliter bir rejim mevcuttur ve baĢkanlığı “Big Brother” Sutler (John 

Hurt) yürütmektedir. Uygulanan baskıcı rejim tarafından sanat, düĢünce ve inançlar 

yasaklanır. Geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanır. Ġnsanlar oluĢturulan korku 

atmosferi nedeniyle pasif duruma getirilmiĢ ve baskıcı rejimin yürütücülerinin tüm 

yasalarını ve uygulamalarını onaylamıĢlardır. Sutler parti üst düzey yöneticileri ile 

http://www.imdb.com/name/nm0905152/
http://www.imdb.com/name/nm0905152/
http://www.imdb.com/name/nm0905154/
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yaptığı toplantılarda, dev bir ekrandan “herkesin bize neden ihtiyaçları olduğunu 

hatırlamasını istiyorum” diye haykırır. Ġnsanlar ihtiyaç duymadıkları Ģeylerden 

kurtulmak isterler, en azından önemsemezler. Bu nedenle devlet aygıtına insanların 

ihtiyacı olduğu sürekli hatırlatılmalıdır. Ġnsanlar, devlet olmadığı zaman 

güvenliklerinden emin olamayacaklarına, Ģiddete açık olacaklarına, kendi kendilerini 

koruyamayacaklarına inanmalıdırlar. Ġroni de bu aĢamada ortaya çıkar. ġiddetten 

korkan ve kurtulmak isteyen insanlar, devletin uyguladığı Ģiddetle yüz yüze gelirler. 

Film, Ģiddetin iktidarın önemli bir aracı olabileceğini çarpıcı bir Ģekilde ortaya koyar. 

Bu dönemde sokağa çıkma yasağı uygulanmakta ve sadece mevcut yönetim 

ile politik bağlantısı olan kiĢiler dıĢarı çıkabilmektedir. Bir gece yasak baĢlamıĢ 

olmasına rağmen dıĢarıya çıkan Evey (Natalie Portman), “Fingerman” olarak bilinen 

bazı devlet görevlileri tarafından tacize uğrar. Evey, Guy Fawkes maskesi takmıĢ 

esrarengiz biri (V, Hugo Weaving) tarafından kurtarılır. V‟nin hayattaki tek amacı, 

kendisi ile beraber binlerce insanı ölümcül bir virüs deneyinde kobay olarak 

kullanan, devlet aygıtını yöneten despotlardan intikam almak ve ülkenin yönetimini 

yeniden topluma kazandırmaktır. V, Sutler tarafından kurulmuĢ ve faĢist nitelikli 

olduğunu düĢündüğü bu düzeni yıkmak için mücadele eden bir adamdır. V‟nin planı 

bir sene içinde, 5
3
 Kasım‟da Parlamento binasını havaya uçurmaktır. 

Film esas olarak geriye dönüĢlerle, izleyiciye V‟nin inisiyasyon (erginlenme) 

aĢamalarından geçiĢini ve insanlığın düĢtüğü ilkel durumdan kurtulması için bir umut 

hatta bir kurtarıcı olarak ortaya çıkıĢını anlatmaktadır. Film boyunca, V‟nin 

intikamından daha çok bu konuları öncelediği açık Ģekilde görülür. V‟nin intikamı 

aslında kiĢisel değildir ve insanlığa karĢı iĢlenmiĢ bir suçun cezalandırılması 
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anlamını taĢımaktadır. Yine film, V‟nin erginlenmesi ve öyküsü yanında, Evey‟nin 

de erginlenme ritüellerini sunmaktadır. Evey ile birlikte aydınlanan diğer kiĢi ise 

müfettiĢ Finch‟tir (Stephen Rea). V seçilmiĢ biri olarak eski bir dava ile insanlığın 

özgürlük taleplerinin bir izleyicisi olarak geçmiĢle bağlantı kurduğu gibi, davanın 

bundan sonraki sürecinde yerini alacak kiĢileri de seçerek, bilgiyi onlara 

devretmiĢtir. SeçilmiĢ kiĢiler sıradan insanlar değildir. Evey‟nin anne ve babası 

baskıcı rejime baĢkaldıran ve direnen, bu nedenle de cezalandırılan muhalif 

kiĢilerdir. Evey de bu genetik yatkınlık nedeniyle, bir Ģeylerin yanlıĢ gittiğinin 

farkındadır. Hükümetin acımasızca uyguladığı yasal Ģiddetin –yasaldır, çünkü 

vatandaĢlar tarafından onaylanmıĢtır- ürkütücü yüzü nedeniyle, bir Ģekilde sisteme 

tutunmaya çalıĢan bir kiĢi olarak ortaya çıkar. Finch ise partinin önemli bir üyesi 

olmakla birlikte, her zaman sistemi sorgulayan, öteki konumunda bulunan, rahatsız 

bir karakter olarak betimlenir. Filmin bir yerinde, yine bir devlet görevlisi olan 

Creedy (Tim Pigott-Smith) tarafından tehdit edildiğinde bu gerçekle yüzleĢir. Finch, 

V ile yüzyüze konuĢtukları sahnede, “Neden Ģimdiye kadar gelmedin, neyi bekledin” 

diye sorduğunda, V, “Seni bekledim müfettiĢ” diye yanıt verir. MüfettiĢ artık yeni 

biri olmaya hazırdır. Filmin sonunda Finch, açık olarak V‟nin eylemine göz yumar. 

Film bir yandan intikam temasını iĢlerken, diğer taraftan bir toplumun 

dönüĢümü, baĢkaldırısı ve onları birey olarak hiçe sayan despot yönetici sınıfa isyan 

konusunu iĢler. Bu düĢünceler üzerine yapılan kurgu birçok mitolojik öğeden, 

dinlerden, inanç motiflerinden simgeler ve izler taĢır. Film, öyküsünü semboller 

üzerinden yürütür. 

V sıradan biri değildir. Aslında bir kurtarıcı, bir kahramandır; seçilmiĢ kiĢidir. 

GeçmiĢten günümüze uzanan süreçte insanların umutla beklediği onlarca 

kahramandan biridir, onların devamıdır. Eski toplumlar ve inançlarda kurtarıcının 

serüveni, hemen daima benzer temalar üzerinden yürütülür. Dünyada bir Ģeyler 

yanlıĢ gitmektedir. Bunu düzeltmek ya da insanları bilinçlendirmek –kurtarmak- için 

bir kahraman, mesih, müjdeci, devrimci, peygamber ya da tanrının kendisi dünyada 

görünür. Öncelikle kahraman acı ve iĢkence ile dolu çile dönemini yaĢamalı, 

aydınlanmalı ve sonucunda görevi kabul etmelidir. Görevini tamamladıktan sonra 

sıradan dünyadan ayrılır. Gitmeden önce bir iz bırakmalı ve getirmiĢ olduğu bilgiyi 

http://www.imdb.com/name/nm0683116/
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baĢkasına aktararak yaĢatmalıdır. Sonrasında davası ve insanlık için kendini kurban 

ederek ölümsüzleĢir.  

Kahramanın doğumu dâhil, öykünün baĢlangıcı ve sonuna kadar geçen süreç 

efsanevidir ve asla sıradan değildir. Filmde V‟nin eylemleri incelendiğinde sıradan 

biri olmadığı hemen göze çarpar. Ġnsanüstüdür ve bir kahramanda olacağı üzere 

cesur ve güçlüdür. V‟nin geçmiĢini kimse bilmez, kim olduğu bilinmez. Kendisi de 

bunu açıklamaz. O, tarih öncesinden günümüze uzananan kahramanların bitmeyen 

döngüsünün bir halkasıdır. Bir kurtarıcıdır. V‟nin ölümsüzlüğü, patlamada ve ateĢte 

ölmemesi, virüsten etkilenmemesi ve bu viral hastalığın tedavisinde tek umut olması 

onu sıradan insanın dıĢına çıkarır.  

Kurtarıcı belli erginlenme aĢamalarından geçerek olgunlaĢır ve bakıĢını, 

biliĢini sıradan insanın ötesine aĢkın bir konuma taĢır. Acı ile inisiye olur. Sembolik 

olarak ölür ve yeniden doğar. Sembolik olarak ölüm, kiĢinin eskiden sahip olduğu 

tüm zaafların, şeyler karĢısındaki esaretin yok olduğunu göstermektedir. Yeniden 

doğum ise, kiĢinin bütün eski kusur ve eksikliklerden arınıp farklı/yeni bir bireye 

evrildiğini ifade eder. Bu geçiĢ ritleri dört elementten (ateĢ, su, toprak ve hava) biri 

ile yapılır. Genellikle serüven, kurtarıcının kefaret Ģeklinde ölümüyle –kendini 

kurban etmesi- devam eder. Asla son bulmaz. Kendini kurban eden kurtarıcı teması 

tüm kadim inançlarda görülmektedir.  

Carl Gustav Jung, “Kahraman imgesinin bir kalıp olduğunu ve tüm 

kültürlerde bulunduğunu; kahramanın görüntüsünün değiĢebileceğini ama kalıp 

kahramanın aynı kaldığını söyler”(Hockley, 2004:57). “Söylenbilimsel bir 

kahramanın, bir ejderha ya da bir balık ya da bir canavarı yenmesi önemli değildir; 

temel güdüleme aynıdır ve bu da insanoğlunun ortak malıdır. Bunlar ayrı ayrı yerlere 

ya da ayrı ayrı dönemlere ait geçici formüller değildir” (Hockley, 2004:57). Joseph 

Campbell‟in, farklı kültürlerde görülen ortak kahraman öykülerini irdelediği yapıtı 

Kahramanın Sonsuz Yolculuğu‟nda kolayca görülebileceği gibi, kurtarıcının geçtiği 

tüm aĢamalar farklı coğrafyalarda yaĢanıyor olsa bile daima aynıdır. 
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V izlediği yol için bir arketip (kökenörnek) sunmaktadır. Bu mesajı bir nevi 

somutlaĢtırarak, bütünüyle yanmıĢ vücudunun bir parçası olan yüzüne Guy Fawkes
4
 

maskesi takarak gerçekleĢtirir. Daha önce kalkıĢılmıĢ ama baĢarılamamıĢ bir davanın 

sürdürücüsü, tamamlayıcısıdır. Guy Fawkes çok daha önceleri parlamento binasını 

havaya uçurmayı dener. V, bu yarım kalmıĢ iĢi geçmiĢle bağlantı kurarak 

tamamlamaya çalıĢır. Bu arketipsel bağlantı ile kurulan iliĢki davayı güçlü kılacak, 

ilksel dönemle bağlayacak ve mitsel gücünü yansıtacaktır. Bu ilksel model 

oluĢumunu Mircae Eliade Ģu Ģekilde vurgular: “Ġlkeller arasında mitsel modelleri 

olan sadece ritüeller değildir, her türden insani eylem zamanın baĢlangıcında bir 

tanrı, bir kahraman ya da bir ata tarafından icra edilen bir eylemi tamı tamına 

„tekrarladığı‟ ölçüde geçerlilik kazanır” (Eliade, 1994:36). Hockley de bu konuda 

benzer ifadeler kullanır: “Tarihte en güçlü düĢünceler hep örneklemelerle geri döner” 

(Hockley, 2004:63). Bu nedenle V, arketipsel gerçeğe uygun olarak kendi 

davranıĢlarını geçmiĢte baĢka bir olayla bağlantılar ve gücünü, etkisini arttırmaya 

çabalar. 

Parlamento binasının yok edilmesi, sembolik olarak baskıcı sınıfın en kutsal 

alanına saldırı anlamı taĢır. Bu simgesel eylemin amacı, beklenenin üzerinde bir etki 

göstereceği savına dayanır. Ġnsanların bunu anlaması, kabul etmesi ve gerçeği 

görerek kendi özgür iradeleriyle eyleme ya da ayine (rit) destek vermesi 

beklenmektedir. Bir kutsal alan inĢası gerçekleĢtirilmeli ve bunun oluĢumu için 

binlerce müridin, bağlının, devrimcinin kendini feda etmek için harekete geçmesi, 

eylem birliği içinde olmaları gerekmektedir. Bu Ģekilde gerçekleĢen bir eylem, 

bilginin artık yeni bireylere aktarıldığı, davanın sürekliliğinin sağlandığı anlamını 

taĢımaktadır. Artık mesajcının, müjdecinin, devrimcinin, kahramanın, peygamberin 

ya da tanrının iĢlevi sona ermiĢtir. DüĢüncesini baĢarıyla insanlara aktarmıĢ, onların 

aydınlanmaları için önemli bir adım atmıĢtır. Dava ölmeyecektir, ama artık kendisi 

sahneden çekilebilir. Davanın kitleler tarafından kabul edilmesi, sahiplenilmesi ve 

Ģehitlerin verilmesi kahramanın ölümsüzlüğünün göstergesi olarak kabul edilebilir. 

                                                           
4
 „Barut Komplosu‟ olarak bilinen, 1600‟lü yılların baĢında Ġngiltere Parlamento binasını havaya 

uçurmayı planlayan grubun önemli bir üyesi. Eylem baĢarılı olmaz ve Guy Fawkes yakalanarak idam 

edilir.  
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Christopher Vogler, kahramanın ölümü sonrası yeniden dirilmesini örneklerle 

açıkladıktan sonra, Yazarın Yolculuğu (The Writer’s Journey) adlı kitabında konuyu 

Ģu Ģekilde bağlar: “Tüm bu talihsiz ve trajik kahramanlar, uğrunda yaĢamlarını 

verdikleri kiĢilerin anılarında kalmaları bakımından dirilmiĢlerdir” (Vogler, 

2009:275). 

Ġnsanın içinde bulunan ölümsüzlük isteği birçok Ģekilde hayat bulabilir. 

Efsaneler ve mitolojiler, kutsal olan için, insanlar için, adalet için kendini feda eden 

ve böylece ölümsüzlüğe uzanan sayısız kahramanın öyküsü ile doludur. V‟nin 

öyküsü de bu bağlamda değerlendirilmelidir. 

2. Erginlenme ve Geçiş Ritleri, Acı ve Çileci Uygulamalar 

Erginlenme (inisiyasyon) ritleri çok eski inançlardan günümüze kadar geçen 

süreçte varlığını sürekli sürdürmüĢtür. Erginlenme, yani yeni bir anlayıĢ, yeni bir ruh 

ya da kavrayıĢta yeniden doğma düĢüncesi çok eskiden beri birçok toplumda 

yaĢatılan ve törenlerle sunulan özel ve önemli geleneklerdir. Erkek ve kızların 

ergenliğe geçiĢlerinde, bir topluluğa kabul aĢamasında, mevsimlerin değiĢiminde ya 

da Ģamanın inisiyasyonunda aynı ritüeller yinelenir. Erginlenme ritüelleri birçok 

Ģekilde gerçekleĢtirilebilir ve sonunda erginlenen kiĢi sembolik olarak ölüp yeniden 

dirilir. Bu simgesel ölüp dirilme, eski bozuk, yanlıĢ, eksik, hastalıklı yapının ya da 

kiĢinin ölüp; tüm bu eksik ya da bozuk özelliklerden sıyrılıp kurtulmasını ve daha 

farklı bir anlayıĢla yeni biri olarak doğmasını sembolize eder. Devrimlerin yapısında 

da bu vardır. Eski düzen yıkılır ve yenisi kurularak daha mükemmel sisteme ulaĢılır. 

Filmde V bunu sembolik olarak Parlamento binasını havaya uçurarak yapmaya 

çalıĢır. 

Erginlenme ritleri bir seri imtihanı beraberinde getirir. KiĢi birçok güçlükle ve 

acıyla karĢı karĢıyadır ve bunlarla baĢa çıkmak zorundadır. Bu süreç sonunda kiĢi 

ritüel olarak ölür ve yeniden dirilir. 

Helmut Werner erginlenmeyi, “varlığın bir alt aĢamasından bir üst aĢamasına 

geçiĢi ruhsal olarak gerçekleĢtiren bir süreç olarak kabul eder. KiĢinin bu süreci 

gerçekleĢtirmesi için, bir takım simgesel eylemler ile yeni bir yaĢama doğduğu ve 
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eski yaĢamında öldüğü duygusunu aĢılamak gerektiğini söyler. Çünkü birey bu 

Ģekilde özgür olduğunun bilincine varabilecektir” (Werner, 2005:401).  

Werner inisiyasyon törenlerinin simgesel alt yapısından ise Ģu Ģekilde söz 

eder: “Pek çok araĢtırma, ilkel topluluklarda GeçiĢ Ayinleri (Rites de Passage) olarak 

bilinen bir tür inisiyasyon törenlerinin varlığından söz eder. Erginlenmede rastlanan 

bazı uygulamalar Ģu Ģekildedir: a) katılma kulübesi; b) dar kapıdan geçiĢ; c) yardım 

gerektiren yolculuklar; d) sıvı simgeciliği; e) ateĢle arınma; f) toprak simgeciliği” 

(Werner, 2005: 401). 

Evey‟nin erginlenmesinde V erginlenmeyi gerçekleĢtiren kiĢi konumunda 

bulunmaktadır. Evey‟nin erginlenme aĢamasında geçmiĢ olduğu sembolik evreler 

Werner‟in vurgulamıĢ olduğu ritüel Ģekilleriyle tamamen örtüĢmektedir. Evey‟nin 

tutulduğu hücre eskilerin katılma kulübesi ya da bir mağaraya denk gelmektedir. Dar 

kapıdan geçer, çeĢitli sınanma yolculukları yaĢar ve su ile arınır. Bu son eylem, 

yeniden, yeni bir kiĢi olarak doğduğunun göstergesidir. 

Mircea Eliade ise, ölüm ve yeniden doğum ritlerinin simgesel iliĢkisini Ģöyle 

gösterir; “Ritüel biçiminde „ölüm‟, simgesel bir „öldürme‟ veya yine simgesel 

regressus ad uterum’la sağlanır. (…) Satapatha Brahmana‟da açıklandığı gibi, insan 

üç kez doğar: birincisinde anne-babasından, ikincisinde kurban sunduğunda, 

üçüncüsünde öldüğü ve ateĢin üzerine yerleĢtirildiğinde; ateĢin üstünde yeniden var 

olur” (Eliade, 2003:274). 

Ölmek sonsuza kadar yaĢamak anlamını taĢımaktadır. Sonsuza kadar 

yaĢamak için önce ölmelisin. Kendini kutsal bir amaç için feda ya da kurban etmek, 

ölümsüzlüğe uzanan yolculukta en kestirme yollardan biridir. Kahramanlar, Ģehitler 

ya da kendilerini kurban eden tanrılar hiçbir zaman ölmezler. Mitolojiler, efsaneler, 

menkıbeler bu nevi sayısız örnek içerirler. V de kesinlikle ölümsüzlüğe ulaĢmıĢtır. 

Bir roman kahramanı olarak yaratılmıĢ olmasına karĢın, onun taktığı maskeyi 

kullanan kiĢilerin anılarında yaĢamaktadır. 

Topluma katılma ve erginlenme ritleri simgesel bazı iĢlevleri üstlenirler. BoĢ 

yere uygulanmazlar, her törenin bir anlamı ve sonucu bulunur. 
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Rit, kaybolmakta olan kozmik bilgiyi simge ve sembol aracılığıyla topluma hatırlatma 

vasıtasıdır. (…) E. Novik‟e göre fert, geçiĢ ritinde ikili bir duruma düĢer: 1. ferdin yeni 

bir duruma getirilmesi, yani onun yeni bir statü alması 2. ferdin belli bir gruba dahil 

olması, yani yeni değer kazanması. GeçiĢ ritleri, üç blokta toplanan kavramlar dizisi 

oluĢturmaktadır. Bunlardan birincisi kenarlaĢtırma, ikincisi geçici ölüm, sonuncusu da 

transformasyon veya yeniden doğuĢtur. GeçiĢ ritlerinde önceden belirlenmiĢ kozmik 

yaratılıĢ miti, gösteri, oyun ve tiyatro Ģekline bürünür, toplum, yüce Tanrının varlığını 

ve yaratma gücünü bedii bir Ģekilde yaĢamıĢ olur. Bu aynı zamanda kutsal ve gizli olan 

bilginin yeni kuĢaklara aktarılması anlamını da taĢır (Bayat, 2006:31). 

Fuzuli Bayat ayrıca geçiĢ ritlerinde bir zorlama olduğundan bahseder: “Yeni 

bir statüye geçiĢ, zorla yapılırmıĢ gibi bir izlenim sergiler. Yapılan bütün iĢlevler 

adayın, pasif olmakla beraber biraz da iĢkencelere ve çilelere zorlanması yoluyla 

aĢağılanması anlamını çağrıĢtırır” (Bayat, 2006:31). 

Film öncelikli olarak V‟nin erginlenme aĢamalarına sahne olur. V acıyla 

tanıĢmıĢ, bir hücrede tutularak denek olarak kullanılmıĢ ama tüm acılara direnmiĢtir. 

Gösterilen bu direnç, farklı bir bilinç durumuna geçiĢ için önemli bir kazanımdır. 

Hem V, hem de Evey kapatıldıkları hücreye kendi istekleri ile değil zorla 

sokulmuĢlardır. Acı ve çileci uygulamalar, erginlenme törenlerinde sıklıkla 

baĢvurulan yöntemlerdir. V, tutulduğu hücrede yaĢadığı acı, iĢkence deneyimleri ve 

hücre komĢusunun otobiyografik metinleri ile aydınlanır. Baskıcı ve yasakçı bir 

rejimin uyguladığı Ģiddeti görür. Toplumun masum çoğunluğunun ise, egemenler 

tarafından sanal olarak oluĢturulmuĢ tehditlerin yok edilmesi karĢılığında, tam bir 

teslimiyet içinde olduklarını fark eder. Tüm bunların yanlıĢ olduğunu bilir, insanların 

yeniden özgürleĢebilmelerini sağlamak için onları uyarır ve eyleme çağırır. V tüm 

bunların farkına varmıĢtır; çünkü deneyimleri onu aydınlatmıĢ farklı düzeyde bir 

görüĢ kazandırmıĢtır. Simgesel olarak bakıldığında, o artık tamamen farklı biridir. 

Çünkü ritüel olarak ölüp ateĢ ile yeniden doğmuĢtur. Ġçerisinde tutulduğu hücre 

yapısal olarak uterusa denk düĢer. Yeniden doğmak, farklı bir anlayıĢa ve gerçeğe ya 

da yaĢamın yeni bir formuna geçiĢ için, simgesel olarak ana rahmine geri dönmek 

(regressus ad uterum) gerekir.  

Hem V hem de Evey‟nin erginlenme süreçleri birbirine benzer. Ġkisi de acıyı 

tanımıĢ sembolik olarak ölmüĢler ve yeni biri olarak yeniden doğmuĢlardır. Acı 
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sonrası deneyimlenen ve değiĢen ruh hali, yeni bir kimliğe geçiĢi tamamlamak için 

dört elementten biriyle de temas etmelidir. Filmde bu unsurlardan ateĢ V için su ise 

Evey için kullanılmıĢtır. Esas itibarıyla çok iyi bilindiği üzere ateĢ eril, su ise diĢil 

elementtir. Uzak Doğu mitolojisinde de benzer Ģekilde “su diĢil ilke yin‟i simgeler; 

zıttı yang ise eril ilke olarak ateĢi temsil eder” (Eberhard, 2000:276). 

Acı çekmek ve çileci uygulamalar erginlenmenin ana unsurlarıdır. Çile 

çekmeden, çileli yollardan geçip acı ile yüzleĢmeden ritüelin tamamlanması genelde 

mümkün değildir. Acı ile yüzleĢmenin ritüellerdeki önemine dikkat çeken David Le 

Breton kavramı Ģu Ģekilde açıklamaktadır: 

Acı birçok geleneksel toplumda inisiyasyon törenlerinde görülen bir olgudur: inisiye 

olanın fizik görünümünün belirgin iĢareti olması dolayısıyla daha çok, bedenle bir 

olmuĢ bir bellektir: Sünnet, diĢlerin parlatılması ya da çekilmesi, bir parmağın 

kesilmesi, dövme, hacamat, yakma, sopayla dövme, angarya, iĢkence vb. Acı inisiye 

olanın bedenine yazılmıĢ genel yasanın mürekkebidir. Ontolojik değiĢimi, dünyayla eski 

iliĢkiyi bir kalemde silerek bir toplumsal dünyadan baĢka birine geçiĢi kanıtlar. (…) 

GeçiĢ törenleri sırasında çekilen acı birbirini izleyen, çok titizce hazırlanmıĢ denemeler 

aracılığıyla kimi zaman aĢırı boyutlara ulaĢır, acı çeken delikanlının sabrı insanlık 

koĢullarının sınırlarına dayanır. Bütün bunların amacı onu artık hiçbir tehlikenin ya da 

düĢmanın korkutamayacağı gerçek bir insan yapmaktır. Ġnisiyeler bu törenler sayesinde 

ölüm karĢısında hiçbir korku duymazlar. (…) Acı kutsal bir yaradır. Ġnsanı huzurlu 

dünyasından koparır ve dayanılmaz olana zorlar, bedende silinmez değiĢiklikler 

gerçekleĢtiren dönüĢtürücü bir güçtür. Yarattığı algılama gücünün ötesinde bir dünya 

getirir. (…) Acı sözleĢmeyi onaylayan damgadır, sıkıntılarını aĢmanın verdiği duygular 

içinde güçlenmiĢ yeni bir insan dünyaya getirir. Ġfade edilmesi çok zor olan bu deneyim 

artık geride kalmıĢ o eski insanı yok eder ve yeni insanın doğumuna eĢlik eder (Le 

Breton, 2010: 197).  

Acı ve çile çekmeye dayalı ritüellerde ana düĢünce, bu zor aĢamalara göğüs 

germe ve kiĢinin bilinç durumunda değiĢikliklere neden olmasında yatar. Bilinç 

değiĢikliği, bilincin tamamen kaybedilmesi ile sonuçlanabileceği gibi, farklı bir ruh 

haline geçiĢin merdiveni de olabilecektir. ġamanlıkta acı ile erginlenme sıklıkla 

kullanılır, Ģaman adayı ya da bizzat Ģamanın kendisi geçişi sağlayabilmek için acı ile 

bütünleĢir. 

Acı tüm Ģamancı kabul törenlerinin merkezinde yer alır. Öyle ki Ģaman müritler çetin 

ölüm kalım durumları içinde bırakılırlar: DonmuĢ Sibirya bozkırında altı ay pek az bir 
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yiyecek ve yırtık pırtık bir battaniyeyle küçük bir Eskimo kar evinde tıkıĢıp kalmak, 

GüneĢ Dansı töreninde Dakota ovalarının ortasında göğüslerinden iki kancayla bir ağaca 

asılmak, bir Endonezya ormanında deriyi kazımak, delmek ve dövme yapmak 

sonucunda her tarafının kanayan yaralarla kaplanması gibi. Kabul töreni Ģartları 

kültürden kültüre, gelenekten geleneğe farklılık gösterir, fakat öteki dünyaya geçme 

yolunu öğrenmek için acının kullanılması daimidir (Sandner, 79-80). 

Acı, geçiĢ ritlerinin vazgeçilmez unsurudur. Birey sadece acı ile çilesini 

doldurup yeniden doğumun yani ölümsüzlüğün kesintisiz döngüsünün bir parçası 

olabilir. “Evrensel acı‟nın ve yeniden bedenleniĢlerin sonu gelmez döngüsünün keĢfi, 

selamet arayıĢını kesin bir doğrultuya yönlendirmiĢti: kurtuluĢ için, hayatın 

dürtülerinin ve toplumsal kuralların reddi gerekliydi. Ġnzivaya çekilmek ve çileci 

uygulamalar vazgeçilmez hazırlık aĢamasını oluĢturuyordu” (Eliade, 2003:282).  

Acı ve güç deneyimlere katlanan kiĢi aydınlanır. Bu aydınlanma bir form 

değiĢikliği değil, anlayıĢ ve kavrayıĢın farklılaĢması Ģeklinde tezahür eder. Burada 

sonuç yeni bir bireyin ortaya çıkması Ģeklinde belirir. Erginlenen kiĢi sıradan dünya 

ya da sıradan insandan farklılaĢmıĢtır. 

3. Ateş ve Erginlenme 

V, araĢtırma merkezinin patlaması esnasında alevler içinden çıkar, ateĢte 

yanmıĢtır. Böylece yeniden doğar. Eski kusurlarından, hatalarından arınmıĢ, yeni bir 

kiĢi olmuĢtur. Yeni bir birey olarak tekrar doğuĢu, ateĢin geçiĢ ritlerinde kullanılan 

önemli bir öğe olması özelliğinden yararlanılarak gerçekleĢtirilir. AteĢ yakıcı ve 

dönüĢtürücüdür. Simyacılar, ateĢin maddeleri farklı formatlara dönüĢtürdüğünü iyi 

bilirler. AteĢ dönüĢtürücü, arındırıcı ve iyiyi kötüden ayırt edici özellikleri 

bünyesinde taĢır. AteĢ tanrısal bir güçtür. GüneĢ ile iliĢkilidir. Aynı zamanda ĢimĢek 

de ateĢin dünyaya ulaĢmasında önemli rol oynayan tanrısal bir güçtür. AteĢin yaktığı 

Ģeylerden çıkan duman göğe yükselerek tanrıya ulaĢır ve böylece ateĢte yanmak 

tanrıya ulaĢmak ve tanrılaĢmak anlamına da gelir. 

GeçiĢ ritleri yukarıda vurgulandığı gibi dört elementten biriyle 

gerçekleĢtirilir. Daha önce belirtildiği üzere, tüm kadim toplumlarda bu ritüeller 

ortaktır. “Dünyanın sonu hakkında bazı mitlerde, dünyanın yanacağı ama bunun 
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arındırıcı olacağı, yeni bir dünyanın doğumu olacağı kehanetinde bulunulur. Birçok 

kültürde ölü yakılması (cremation) uygulanır” (Stock ve Hunt, 2009a: 378-383). 

AteĢ arındırıcı, erginleĢtirici özelliklerinin yanında, gerçeği ortaya çıkaran 

(doğruyu yanlıĢtan ayıran) önemli simgesel anlamlar çağrıĢtırır. AteĢ kesinlikle 

tanrıya ait bir semboldür. ġimĢek ve yıldırım göksel ateĢlerin tipik örnekleridir ve 

göksel olmaları nedeniyle tanrısaldır. ġimĢekler yeryüzüne ateĢi taĢıyan önemli 

öğelerdir. Yıldırım ateĢin en saf halidir ve dünyaya tanrısal bir hediye olarak ateĢi 

taĢır. AteĢ aynı zamanda dönüĢtürücüdür. ÇeĢitli madenleri baĢka Ģekillere 

dönüĢtürür.  

AteĢ geçiĢ ritüelleriyle yakın anlamlar taĢır. Mevsimlerin dönüĢümü, doğanın 

yeniden doğup ölmesiyle iliĢkilendirilir. Bahar geldiğinde Nevruz ateĢinin üstünden 

atlamak bu geçiĢ ritlerini canlandırır. KiĢi arınır ve yeniden doğmuĢ olur. 

AteĢ erginlenme ritüellerinin önemli figürlerinden biridir. AteĢ ile kiĢi arınır 

ve aydınlanır. Birçok kültür bu simgesel eylemi; yani ateĢle aydınlanmayı 

kullanmıĢtır. “Tibet tantrizminde ateĢ eril bir simgedir” (Eberhard, 2000:44).  

AteĢ ile arınma ve simgesel olarak ölüp dirilme oldukça yaygın kullanılan 

pratiklerdendir. “Aslında tek arındırıcı güç ateĢtir. Dolayısıyla toplumlara ve çağlara 

göre saflığından kuĢkulanılan her Ģeyin kor halindeki iki ateĢ arasından geçip, ocağın 

çevresinde dönmesi ve üstünden atlaması gerekir. (…) AteĢ her türlü kötülüğü 

ortadan kaldırmaktadır” (Roux, 2002, s. 233). 

 “Arınmada su ve ateĢ evrensel olarak kullanılan öğelerdir. Yıkanma, 

(abdest), kırklama suyla ilgili, ateĢten atlama veya ateĢi vücut üzerinde gezdirme 

(alazlama) ile yakma (dağlama) ateĢle ilgili pratiklerdir” (Emiroğlu, 2003: 62). 

AteĢe yüklenen simgesel anlamlar Ģekilsel olarak çeĢitlilik gösterse bile, son 

tahlilde aynı yola hizmet eder. Bu yol kesinlikle arınma ve yeni bireyin doğuĢunu 

garanti etmektir. V, çok güç yollardan sabırla geçmiĢ ve nihayetinde ateĢ ile arınarak 

erginlenmesini tamamlamıĢtır. AteĢin dönüĢtürücü gücünü kullanarak görüĢ ve 

anlayıĢını sıradan insanın kavrayamadığı bir noktaya taĢımıĢtır. 

“AteĢ yürüyüĢü bazen iyi bir hasatı garanti etmek için yapılır, diğer 

zamanlarda grubu arındırmak; bir suç veya yalandan suçlanan bir adamın 
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suçsuzluğunu kanıtlaması için ateĢin çilesine maruz bırakılabilir” (Doniger, 2006a: 

353).  

AteĢ, yeniden doğumun sürekliliğinde rol oynayan en önemli elementlerden 

biridir. “Veda‟da tanrı Agni sonsuza dek genç kalır („yaĢlanmayan Tanrı‟); çünkü her 

yeni ateĢle tekrar doğar”  (Eliade, 2003:253).  

AteĢ kesinlikle dönüĢtürücüdür, mitolojide bolca örneklendiği gibi 

ölümlülerin tanrı katına çıkmasını da sağlayabilir. “Ünlü Yunan kahramanı Herakles, 

Oita dağına odun yığarak ateĢe verir ve kendisini ateĢte yakar. AteĢ yanarken birden 

gök gürültüsü patlar ve kahraman, bir bulut üzerinde gökyüzüne çekilir. Herakles 

gibi ölümlü olan Akhilleus‟un
5
 da, annesi Thetis tarafından ölümsüzleĢtirmek 

amacıyla, bir ocağın ateĢine tutarak arındırmaya çalıĢtığı bilinmektedir” (Grimal, 

1997:279).  

Ölüm ve yeniden dirilme anlamında ateĢin kullanıldığı önemli bir sembol de 

Anka KuĢu‟dur. Anka KuĢu, Phoenix, Zümrüdüanka ve Simurg, bulunduğu 

coğrafyaya göre farklı isimler alsa da, tek bir amaca hizmet eder: Evrensel bir ölüm 

ve yeniden doğuĢ simgesi. Anka kuĢu kendisini ateĢte yakar ve sonrasında 

küllerinden yeniden dirilir. “Alevlerden dirilen efsanevi bir ateĢ kuĢu olan phoenix 

güneĢin döngüsel doğuĢ ve batıĢlarını açıklamak üzere yaratılmıĢ bir mittir. Daha 

sonraları bir diriliĢ simgesi haline gelmiĢtir” (Wilkinson, 2010:74). 

“Simurg, efsanevi kuĢun Farsça‟daki adlarından biridir. Eski Yunan 

mitolojisinde Phoenix, Arapça Anka adıyla anılır. Taoizm‟de ölümsüzlüğün 

sembolüdür. Bu kendini bilme sembolizmi, inisiyatik ifadelerle, inisiyatik ölüm ve 

baĢkalaĢım geçirerek yeniden doğuĢ, mistisizmdeki ifadelerle, „uyanma, aydınlanma, 

kurtulma‟ olarak ifade edilir” (Salt ve Çobanlı, 2001:388). 

Simurg‟un çok katmanlı sembolik ifadelerde yer alması tesadüfi değildir. 

Farklı isimlerle de olsa birçok inançta yer alır. Simurg‟un taĢıdığı sembolik anlamlar 

                                                           
5
 Akhilleus bir anlatıma göre de, yine annesi Thetis tarafından Styks ırmağına sokularak 

ölümsüzleĢtirilmeye çalıĢılır. Bu ırmağın suyu ile temas eden kiĢiyi hiçbir silah yaralayamazdı. Ancak 

suya sokmak için topuğundan tuttuğu için, o bölgeye su temas etmemiĢ ve Ġlyada destanının en önemli 

kahramanının ölümü engellenememiĢtir. 
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mistikler tarafından doğru kullanılarak, yeniden doğuĢun kolayca açıklanabilmesini 

sağlamaktadır. 

“Anka KuĢu ile ölümsüzlük, sonsuza dek yaĢama yeteneği ve yeniden doğuĢ 

arasında bir iliĢki her zaman düĢünülmüĢtür. Ġlk Hıristiyanlar da Anka KuĢu‟nu 

yeniden diriliĢ ya da ölümden sonra yükseliĢ sembolü olarak kabul etmiĢlerdir” 

(Stock ve Hunt, 2009b:835-837). 

Peter Kingsley, ünlü Yunan filozof Empedokles‟in ölümünün simgesel 

anlamı hakkında Ģunları söyler:  

Ayinsel bağlamda ölüm ve özellikle yer altı dünyasına iniĢ Ģeklindeki ölüm hemen 

hemen asla salt ölüm değildir. Neredeyse değiĢmez bir Ģekilde farklı bir düzeyde ve 

yeni bir kimlikle yeniden doğmak üzere ölümün dinamik sürecindeki bir ilk aĢamadan 

baĢka bir Ģey değildir. Empedokles efsanesi söz konusu olduğunda, yer altı dünyasına 

iniĢ, ölüm ve yeniden doğuĢtan oluĢan ayinsel dizinin Batıdaki ilk Pythagorascılarca 

uygulandığının öğrenilmesi elbette rastlantı değildir. (…) Daha özel olarak, yeniden 

doğmak üzere ölüm, Yunanlılarda ölümsüzleĢerek veya tanrı katına yükselerek yeniden 

doğmak için faniliğin sonlandırılması çağrıĢımını uyandırırdı. (…) Yeniden doğmak 

üzere ölünür. (…) Sonra Etna‟ya atlamakla Empedokles‟in kendini ateĢe attığı gerçeği 

var. Yunanlılar için ateĢin, özellikle yer altı dünyası ve ölümle ilintili ateĢin her Ģeyden 

önce arındırıcı bir iĢlevi vardı. Bu temel görüĢ o denli güçlüdür ki, cehennem-ateĢi, acı 

çekme ve cezalandırmadan oluĢan daha kaba Hıristiyan dramatizasyonlarına rağmen 

bozulmadan ayakta kalabildi ve çağdaĢ Yunan folkloru ve töresinde hala çok belirgindir 

(Kingsley, 2002, s. 246-248). 

Kingsley, ister gerçek ister simgesel olsun, ateĢle ölmenin dolaysız bir 

sonucunun kahramana dönüĢüm olduğunu söyleyerek, ateĢte yanmanın nihai 

anlamını Ģu Ģekilde bağlar: “Yeni keĢifler birtakım araĢtırmacıların zaten ihtimal 

verdikleri bir Ģeyi; yani ardından doğumun ya da „baĢka bir ortamda‟ yeniden 

doğumun geldiği ölümün diyalektik zincirinin son sonucunun ölümsüzleĢme olduğu 

düĢüncesini açıkça tanıtlıyor” (Kingsley, 2002, s. 254). 

Suç ve günah iĢledikleri iddia edilenler ateĢin içinden yanmadan 

yürüyebilirlerse kendilerini temize çıkarır, günahlarını affettirir, suçsuz ve günahsız 

olduklarını kanıtlarlardı. Birçok dinde, öldükten sonra günahsız olanların cennete, 

günahı olanların ise ateĢten geçerek – günahlarını affettirerek- cennete 
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gidebileceklerine dair inançlar mevcuttur. Bu inanç aslında erginlenemeyen arızalı 

bireylerin ateĢle sınanması anlamına gelmektedir. Benzer Ģekilde mevsim geçiĢ ritleri 

de aynı anlama hizmet eder. Baharda kutlanan Nevruz ritinde, katılanlar ateĢ 

üzerinden atlayarak yeni bir boyuta geçiĢin sembolik iĢlevini gerçekleĢtirirler. KıĢ 

bitmiĢ, yani ölü halindeki toprak baharla birlikte yeniden canlanmıĢ adeta yeniden 

doğmuĢtur. Bu anlama uygun olarak ateĢ üzerinden yeni bir döneme geçiĢ 

gerçekleĢtirilir.  

Mitoloji ve dinlerde ateĢ ile sınanan sayısız örnek mevcuttur. Ġbrahim 

Peygamber Nemrud tarafından ateĢe atılır. Eğer doğruyu söylüyorsa ateĢ ona zarar 

vermeyecektir, yoksa ateĢte yanacaktır. Ġbrahim Peygamber açısından ise durum 

erginlenme sınavıdır. Önce kendisi aydınlanacak, sonra bilgiyi topluma taĢıyacaktır. 

Bir seri sınavdan geçmeden, çile çekmeden aĢkın bilgiye ulaĢmak mümkün değildir. 

Gerçekten bu aĢamaları geçebilmiĢse baĢarılı olacak ve ateĢle arınıp yeni bir 

kavrayıĢla yeniden doğacaktır. AteĢte yanma arındırıcı etkisi yanında daha üst bir 

anlayıĢa, kavrayıĢa geçiĢi de simgeler. 

Şahname‟de anlatılan bahtsız kral SiyavuĢ‟un acıklı öyküsü, bir bölümde 

ateĢle sınanma sahnesine sahiptir. SiyavuĢ bir iftiraya uğramıĢ, hem babası olan 

padiĢah Kavus ve hem de halkının düĢüncesinde suçsuzluğunu ispat etme sorunuyla 

yüzleĢmek zorunda kalmıĢtır. SiyavuĢ ya masumdu ya da gerçekten çok kötü bir suç 

iĢlemiĢti. Bunu belirlemenin yolu ateĢle imtihan edilmekten geçecekti. AteĢ 

arındırma, yeniden doğma ve doğruyu yanlıĢtan ayırt edici özelliğini burada da 

gösterecektir (Firdevsi, 2009:423). 

Eril bir simge olarak kullanılan ateĢ tarihsel ve mistik geçmiĢini V for 

Vendetta filmi ile sinemaya de taĢımıĢtır. V‟nin ateĢle imtihanı gerçekleĢmiĢ ve 

ölümsüz bir sembol olan ateĢ onu da dönüĢtürmüĢtür. 

4. Su ve Erginlenme 

Su simgeciliği, su ile arınma ve yeniden doğum ritleri de oldukça yaygındır. 

Antik dönemden beri herĢeyin kaynağı su olarak bilinir. YaĢam suda baĢlamıĢtır ve 

su ile bitecektir. Su hem ölümü hem de doğumu sembolize eder. Su yine dört ana 

elementten biridir ve temizliği, arınmayı, günahlardan sıyrılmayı sağlar.  
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Sular simgeciliği ölüm kadar, yeniden doğumu da içermektedir. Suyla temas her zaman 

bir yeniden doğumu içermektedir: çünkü bir yandan çözülmenin arkasından bir „yeni 

doğum‟ gelmekte, öte yandan da suya dalma üretken kılmakta ve hayat potansiyelini 

artırmaktadır. Su kaynaklı kozmogoniye –antropolojik düzeyde olmak üzere- insanlığın 

sulardan doğduğuna dair inançlar (hylogenie) denk düĢmektedir. Tufan veya kıtaların 

devrevi olarak sular altında kalmalarına (Atlantis tip efsaneler), insani düzeyde ruhun 

„ikinci ölümü‟ (cehennemin nemliliği ve leimon‟u vs) veya vaftiz yoluyla kabul ölümü 

denk düĢmektedir. Fakat sulara batma kozmolojik düzlemde olduğu kadar, antropolojik 

düzlemde de kesin bir yok olmaya değil de, ayrıĢmamıĢ olanla geçici olarak 

bütünleĢmeye eĢ değer olmaktadır: bunun arkasından söz konusu olan kozmik, biyolojik 

veya kurtuluĢa yönelik bir an olmasına göre, ortaya yeni bir yaratılıĢ, yeni bir hayat 

veya yeni bir insan çıkmaktadır. (…) KarĢımıza hangi dinsel bütün içinde çıkarlarsa 

çıksınlar, sular her zaman aynı iĢlevleri korumaktadırlar: biçimleri çözmekte, ilga 

etmekte, „günahları yıkamakta‟, böylece hem saflaĢtırıcı, hem de yeniden hayat verici 

olmaktadırlar. (…) Su ile yapılan ayinsel parlatma ve saflaĢtırmaların amacı, yaratılıĢın 

meydana geldiği zamandıĢı anın geçici olarak (in ille tempore) güncelleĢtirilmesidir; 

bunlar dünyaların veya „yeni insan‟ın doğumunun simgesel tekrarlarıdır (Eliade, 

1992:182).  

“Su simgeciliğinde suyun iĢlevi, arınma ve kefaret aracı, yaĢam veren güç ve 

yargılama elementi olmasıyla Ģekillenir. Suya daldırma ya da tufan mitlerinde olduğu 

gibi, suyla yok edilip sonrasında suyun içinden yeniden bir dünya oluĢturulur” 

(Doniger, 2006b:1141). 

HerĢeyin sulardan yaratıldığına dair inancın yaygınlığından daha önce söz 

edilmiĢti. Ġlk yaratılıĢ anı en sağlıklı ve en mükemmel durumu yansıtır. Bu nedenle 

ilksel döneme simgesel dönüĢ, aynı yüksek enerji düzeyine ulaĢmak anlamı taĢır. 

Madem herĢey sudan yaratılmıĢtır, su ile temas etmek o mükemmel döneme, 

baĢlangıçlara yeniden geçip tüm eksikliklerden arınmayı ve dönüĢümü sağlayacaktır. 

Vaftiz edilme, abdest alma, ölünün yıkanması, Yunus Peygamber‟in denize 

atılması, tufan simgeciliği daima aynı simgesel düĢünceyi yansıtır: su ile erginlenme 

ve yeniden doğuĢ. KiĢi bu durumda farklı bir boyut ve anlayıĢa geçmiĢ olarak kabul 

edilir. Hıristiyan inancında önemli bir yer tutan vaftiz edilme ayini, tüm dünyada 

görülen su simgeciliğinin genel anlamı ile çeliĢmez. Eliade, “Vaftizin Ġsa tarafından 

ihdas edilmiĢ olmasının, suyun kabul törenlerinde simgesel ölüm ve yeniden doğumu 

(yeni insanın doğumu) tekrarlamasını engellemediğini söyler” (Eliade, 1992:190). 
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 “Vaftiz ayini eski yaĢam halinden ölümü ve yeni bir yaĢama yeniden doğuĢu 

simgeleyen önemli bir kabul törenidir“ (Locke vd., 2009:327-331). Yine benzer 

Ģekilde,  “Sınırsız ve ölümsüz olan sular dünyadaki herĢeyin baĢlangıcı ve sonudur. 

Suya batma, Ģekillenme öncesi bir hale geri dönmeyi sembolize eder ve bu da bir 

yandan ölümü ifade ederken diğer yandan yeniden doğum anlamına gelir. Vaftiz‟in 

üç simgesel anlamı vardır. Suya girmek ölümü, suyun altında kalmak defini ve sudan 

çıkmak ise yeni biri olarak dirilmeyi ifade eder” (Doniger, 2001:1141).  

V, Evey‟nin erginlenme ritüelini hazırlar ve yürütür. Evey‟i kaçırarak bir 

hücreye kapatır. Saçlarını keser, elbisesini değiĢtirir, su ile yıkar ve hem bedensel 

hem de psikolojik iĢkence uygular. V de benzer bir yolla erginlenmiĢtir ve öğrendiği 

bu yöntemi Evey için uygular. BaĢlangıçta zor bir süreç geçiren Evey aydınlanmaya 

baĢlar. Korkularını yener. Ve baĢka biri olarak yeniden doğar. Korkularından 

kurtulup özgürleĢmiĢtir. Sorgucular idam kararı verirler. Ses çıkarmaz. V‟nin yerini 

söylemesi koĢuluyla serbest kalacağı söylenir; “Ölmeyi yeğlerim” der. Bu anda 

sembolik olarak ölmüĢtür. Yeniden doğmak için önce ölmek gerekir. Bu “ritüel 

ölüm”, kurĢuna dizileceksin dendiğinde “Hazırım” cevabını vererek simgesel olarak 

gerçekleĢtirilir. Evey‟nin erginlenme süreci sırasında fetus (cenin) pozisyonunda 

yattığı göze çarpar. Ayaklarını karnına çekmiĢ ve kıvrılmıĢ Ģekilde yatar. Kamera 

bunu tepeden göstererek özellikle vurgular. Evey‟nin bu yatıĢ Ģekli, ana rahmine geri 

dönüĢü, bulunduğu oda uterusu, odadan çıktıktan sonra geçtiği koridor ise doğum 

kanalını simgeler. Daha sonra Evey binanın en üst katına çıkar ve yağmurda 

ıslanarak, su ile erginlenmesini tamamlar. Yağmurun altında yıkanırken “Tanrı 

yağmurdadır” der. Evey, V‟nin ateĢten çıkıĢı anında olduğu gibi kollarını yukarı 

doğru kaldırır ve tam o anda V‟nin ateĢ ve alevler içindeki görüntüleri izleyiciye 

tekrar gösterilir. Bu iç içe geçmiĢ benzer görüntülerin, aynı karede gösterimi, ikisinin 

de erginlenme ritüelini tamamlayıp ölüp dirilmeleri ya da farklı bir ruh ile yeniden 

doğduklarına iĢaret eder. Her ikisinin de kollarını yukarı ve yana açmaları çarmıha 

gerilme pozisyonu oluĢturur. Çarmıh, ölümsüzlük ya da yeniden doğmayı sağlayan 

hayat ağacının eĢ değeridir. 

Filmde iki yerde Evey‟nin artık farklı biri olduğu vurgulanır. Birinci olarak, 

V tarafından kapatıldığı hücreden çıktığında astım krizi baĢlar. Hastalık zayıflık ve 
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eksiklik göstergesidir. V‟nin yönlendirmesiyle güçlü olduğu döneme düĢünsel olarak 

yeniden döndürülür ve kriz sona erer. Artık hastalıktan kurtulmuĢtur. Ġkincisi ise, 

V‟den ayrılıp sıradan dünyaya geri döndüğünde yaĢadığı bir olayı anlatır. DıĢarı 

çıktığında yakın bir arkadaĢıyla karĢılaĢtığını fakat arkadaĢının yüzüne bakmasına 

rağmen Evey‟i tanımadığını söyler. TanınmamıĢtır, çünkü Evey artık tamamen baĢka 

birisidir. 

5. Kendini Kurban Eden Kurtarıcı/Tanrı 

Sonunda görevini tamamlayan kurtarıcı/kahraman, insanlık adına kendini 

kurban ederek hem bilgisini hem de kendisini ölümsüzlüğe taĢır. Bu kurban ediĢ bir 

son değil, aksine yeniden doğuĢun sonsuz tekrarının bir parçasıdır. Kötülükler ve 

günahlar ancak tanrının kendisini kefaret tarzında kurban etmesiyle ortadan 

kalkabilir. Daha önce belirtildiği gibi tüm kadim inançlarda kendini kurban eden 

tanrı anlayıĢı mevcuttur. Osiris, Adonis, Odin, Ġsa, KriĢna, Attis, Dumuzi-Tammuz 

ve daha birçokları ölüp yeniden doğumun döngüsel eylemlerini bin yıllardır 

yansıtmıĢlardır. 

Kendini kurban eden tanrı anlayıĢı geçiĢ ritleri içerisinde yaygın olarak 

kullanılır. Mevsimsel döngülerde açık Ģekilde görüldüğü gibi, yenilenme ve dönüĢüm 

için kurban töreni uygulanmalıdır.“Her kurban töreninde yinelenen mistik nitelikteki 

bu yeniden doğuĢ, kurbanı sunana tanrılarla özdeĢleĢme olanağı verir. „Kurbanı 

sunan, tanrısal dünyada gerçekten doğacaktır.‟ „Kutsanan kiĢi tanrılara yaklaĢır ve 

onlardan biri olur.‟ „Kurban sunan kendini adadığında ikinci kez ölür.‟ (…) Özetle, 

erginlenen kiĢi tanrılara sunulan kurbandır” (Eliade, 2003:274).  

“ViĢnu‟nun avatarlarından biri olarak dünyaya gelen ve insanlara doğruyu 

gösterme amacı güden Hint tanrısı KriĢna, dünyadaki görevini tamamladıktan sonra 

kendisini kurban eder” (Schure, 2008:64).  

Ritüel benzer Ģekilde hemen bütün inançlarda ortaya çıkar. Ġsa peygamber 

insanların Adem ve Havva‟dan kaynaklanan ilk günahlarının temizlenmesi için 

kendini feda eder. Ġsa‟nın çarmıha gerilmesi olayında çarmıh, yukarıda belirtildiği 

gibi „hayat ağacı‟ iĢlevi görür. Hayat ağacının kökleri yer altı dünyasıyla –ki burası 

ölüler dünyasıdır-, gövdesi yeryüzü, dalları ise gökyüzü –tanrıların dünyası- ile 
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iliĢkilidir. Hayat ağacı kiĢiyi ölümsüzlüğe taĢır ve bulunduğu yer daima dünyanın 

merkezidir (axis mundi). Dionysos mitlerinde de benzer temayla karĢılaĢılır. Bazı 

farklılıklar içerse de, kuzey mitolojilerinde Odin‟in kendisini mızrak saplayarak 

kurban etmesi (self-sacrifice) hem kendini kurban eden tanrı temasına, hem de 

mızrak ile ilkel hayat ağacına gönderme yapar (Patton, 2009:213). 

Mitraizm‟de kurban edilen boğanın aslında Mitra‟nın kendisi olduğunu 

düĢünen Jung, “bu ritüellerle Hıristiyan ritüelleri arasında benzerlikler olduğunu ve 

her ikisinin de kendini kurban etme anlayıĢına hizmet ettiğini vurgular” (Mercatante, 

2009: 677-678).  

Erginlenmenin önemli öğelerinden biri de, yeniden doğuĢu canlandırmak için 

bireyin uterusa geri dönüĢünü sembolize etmektir. Bunun için sıklıkla kullanılan 

yapılar mağaralar, kulübeler ve hücreler olabilir. Bu gibi karanlık ve kapalı ortamlar 

hem uterusa hem de mezara yani yer altı dünyasına denk düĢmektedir. Mitraizm‟de 

mağara önemli bir yer tutar. Ġsa bir mağarada doğmuĢtur. Osiris-Dionysos‟un 

mucizevi diriliĢleri de yine bir mağarada meydana gelir. 

Mitlerden biri Mithra‟nın, tıpkı insansı Ullikummi, Frigyalı Agdistis ve Oset 

mitolojisinin meĢhur bir kahramanı gibi, bir kayadan doğuĢunu (de petranatus) 

anlatıyordu. Bu nedenle Mithra mysteria‟larında mağara çok önemli bir role sahipti. 

Diğer yandan, el-Biruni‟nin naklettiği bir rivayete göre, Parth kralı tahta çıkmadan 

birgün önce bir mağaraya çekiliyor ve uyruklarına yeni doğmuĢ bir bebek, daha doğrusu 

doğaüstü kökenli bir çocukmuĢ gibi yaklaĢıp, tapınıyorlardı. Ermeni rivayetleri, 

Meher‟in (yani Mihr, Mithra) kapanıp, yılda bir kez çıktığı bir mağaradan söz eder. 

Nitekim yeni kral, yeniden doğup bedenlenmiĢ Mithra‟ydı. IĢıkla dolu Beytüllahim 

mağarasındaki Ġsa‟nın doğumuna iliĢkin Hırıstiyan efsanelerinde de bu Ġran izleği 

karĢımıza çıkar. Sonuç olarak, Mithra‟nın mucizevi doğumu, büyük Ġran-bağdaĢtırmacı 

kozmos egemeni-kurtarıcı mitinin ayrılmaz bir parçasıydı (Eliade, 2003:367). 

Dünyanın yeniden yaratılabilmesi için önce yok olması gerekiyordu; 

kozmogoni öncesinin “kaos”u aynı zamanda kralın ritüel ölümünü ve yeraltına 

inmesini gerektiriyordu (Eliade, 2003:87). Filmde V yer altında yaĢar ve dünya artık 

eski dünya değildir. YaĢadığı dünyada herĢey altüst olmuĢ ve düzen bozulmuĢtur. 

Yeniden insanların özgürleĢmeleri ve dünyanın değiĢmesi gerekmektedir. Bunu 
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baĢarmak için de Ģu andaki düzenin yıkılması gerekir. V, bunu gerçekleĢtirmek için 

mevcut düzenin despot sahiplerini hedef alarak öldürür ve Parlamento binasını yıkar.  

Hooke, döngüsel kurtarıcı modelinin, yine döngüsel olarak kendini kurban 

edip dirilmelerle sürdürüldüğüne vurgu yaparken, bu düĢüncesini Tammuz miti ile 

Ġsa arasındaki benzerlikler üzerinden yürütür. “Acı çeken, ölen ve dirilen tanrı 

hakkındaki bu eskiçağ mitoslarının varlığının, dinsel deneyimde görülen, evrenin 

normal düzeninde bir Ģeylerin yanlıĢ gittiği ve ancak tanrısal bir varlığın kefaret 

niteliğindeki ölümünün bu durumu düzeltebileceği duygusunun bir kanıtı olduğu 

söylenebilir” (Hooke, 2002:238). Hooke devamla Ģöyle söyler: “Tanrı‟nın Oğlu” nun 

çarmıhta çektiği acılarda ve direniĢinde, bu mitosun gerçeğe döküldüğü ve haklı 

çıktığı eklenebilir (Hooke, 2002:239).  

Sinema, simgesel ve mitolojik olayları etkili biçimde yansıtabilen önemli bir 

iletiĢim aracıdır. Toplumun ya da bireyin derinliklerine hitap edebilir. “Jarvie, 

„insanbilimsel deneysel çalıĢmalar dıĢında, filmlerdeki denli bir baĢka toplumun 

ruhuna inen bir örnek görmedim‟ demiĢtir. Onun bu gözleminin ardındaki varsayım, 

filmlerin söylen doğası içinde toplumların gizli kalmıĢ yapılarını yansıttığı ya da 

içerdiğidir” (Hockley, 2004:56). 

V davası için kendini feda eder. Evey bunu önlemeye çalıĢır. Bunu 

yapmasına gerek olmadığını, birlikte uzun süre yaĢayabileceklerini söyler. V kabul 

etmez ve “Gitmeliyim” der. Bu geriye dönmeyeceğinin kanıtıdır. V, “Ġçinde 

bulunduğum bu dünya, bu gece sona erecek, yarın farklı bir dünya ve farklı insanlar 

olacak” diyerek görevinin tamamlandığına iĢaret eder. Artık tüm kadim kahramanlar 

ve kurtarıcılar gibi, getirdiği bilgiyi bir baĢkasına bırakarak sahneden çekilecektir. 

Bu kiĢilerin anılarında sonsuza kadar yaĢayacaktır. 

Sonuç 

Sonuç olarak, V for Vendetta‟da kahramanın serüveni üzerinden yürütülen bir 

simgeler ağı mevcuttur. Eski kadim toplumlarda geçiĢ ritlerinde kullanılan birçok 

öğe, film içerisinde açık Ģekilde kullanılmıĢtır. Yukarıda örnekleri verilen, acı çekme 

gibi çileci uygulamalar, ateĢ ve su simgeciliği, kendini kurban etme, ölüp dirilme 

Ģeklinde özetlenebilecek kadim uygulamalar film içerisinde açıkça görülmektedir. 
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Bir kurtarıcının gelip yanlıĢ giden Ģeyleri düzeltmesi, tanrısal bir seçilmiĢin insanlara 

umut olması ve bu beklentinin hiç ölmeden içimizde yaĢaması, binlerce yıl önceki 

atalarımızdan bizlere kalan genetik bir miras gibi durmaktadır. 

Jung, geçmiĢe ait izlerin bilinçdıĢı ile aktarılabileceğini ve bunun düĢler 

aracılığıyla görünür duruma geldiğini vurgular. Ġnsanlığın geçmiĢ ruhsal deneyimleri, 

yeni bireyleri de kapsayacak Ģekilde kolektif bir bellek oluĢturur. Jung, 

“Vücudumuzun yapısının sürüngenlerin anatomik modeline dayalı olması gibi, 

sonsuz eski „psike‟ de ruhumuzun esasını oluĢturur” demektedir. Modern insan 

ruhunda ilkel ruhun, arkaik ürünlerin izlerinin bulunabileceğini söyleyerek, “kolektif 

imgeleri ve mitolojik motifleri arasında iliĢki kurulabileceğini” söyler (Jung, 

2007:67). Toplumun kolektif belleği içinde bulunan geçmiĢe ait izler ve simgeler, 

bilinci de etkiler. Belki de film gibi bazı uyaranlar bilinçdıĢında bulunan bu birikimi 

hatırlatır ya da harekete geçirebilir. “Bilinçaltı kendini ancak bilinç üstündeki 

görüntü ve biçimler aracılığıyla anlatabilir” (Hockley, 2004:63). Hockley, baĢka 

yazarların da buna vurgu yaptığını söylemektedir: “Monaco da, filmlerin 

bilinçaltından simgesel bir iletiĢim olduğunu söylemiĢtir ve filmlerin ortak bir ilgi 

görmesi de insanların paylaĢtığı bir ruhsal ve simgesel öze dayanmasındandır” 

(Hockley, 2004:68). 

Hockley, filmlerin bilinçaltı ile kurulan iliĢkisini, Jung‟un düĢlerin 

bilinçaltından uzanan simgesel örüntüler olduğu düĢüncesinden yola çıkarak 

yorumlar ve Ģöyle der: “DüĢlerin gerçekle ilgili bir Ģeyle anlattığı ve simgesel-

söylensel ve düzgülenmiĢ ödünleme düzeneğine özgü göstergeler içerdiği gibi, 

filmlerde de aynı anlatım söz konusudur… Filmler simgeler ve söylenler içerir ve 

düĢler gibi ileti ve bilgi taĢır. Bir anlamda, filmler bilinçli bir „gerçek‟ resmi 

sunarken, diğer yandan bir bilinçaltı gerçeğinin de simgesel ve söylensel resmini 

sunar” (Hockley, 2004:73). 

GeçiĢ ritlerinde kullanılan ateĢ, su, hava ve toprak aynı zamanda dört 

elementi oluĢturur. Ölülerin toprağa gömülmesi, yakılması, yıkanması ya da hava ile 

temas etmesi aynı sembolik anlama hizmet eder: Ölüp, yeniden dirilmek. Eski 

inançlarda ve dinlerde öldükten sonra da hayat son bulmaz. BaĢka bir Ģekilde ya da 

boyutta devam eder. 
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Ġnsanlarda olduğu gibi uygarlıklarda da bir dönüĢüm söz konusudur. Bir 

uygarlık yok olur ve yerini baĢkası alır. Bir kurtarıcının gelip dünyayı yenilemesi, 

bilgiyi insanlara iletmesi için dünyada bazı Ģeylerin kötüye gitmesi gerekir. Dünya 

bozulmuĢ ve kaos her yanı sarmıĢtır. Ġnsanlar bir kurtarıcı ararlar ve onun gelmesini 

beklerler. Tam bu esnada ViĢnu, KriĢna olarak dünyaya iner. Budha kendini gösterir. 

Ġsa dünyaya gelir ve kendini feda eder. Ġnsanların umutsuzluğa düĢtüğü durumlarda 

bir kurtarıcı kahramanın geliĢinin beklenmesi, günümüzde de devam etmektedir. Ġsa 

peygamberin dünyaya yeniden geleceği ya da Mehdi inancı güncelliğini hala 

korumaktadır. Çizgi roman kahramanlarının ölümsüz ve bitmeyen maceraları da aynı 

bağlamda düĢünülebilir. 

Filmin yazarı ve yönetmeni, yaĢadığı, beslendiği kaynaktan ve tüm 

birikimlerinden yararlanarak mesajını iletmeye çalıĢacaktır. V for Vendetta‟da bu, 

yoğun simgesel ve mitolojik öğelerle desteklenerek ve arketipsel uzanımların açık 

Ģekilde takip edildiği bir platforma oturtulmuĢtur. Arkaik birikimin kullanımından 

kaçınılmayarak ortak „psike‟ye gönderme yapılmıĢtır. Çünkü Jung‟a göre, 

“Arketipsel ürünlerin kolektif bellek‟in bir parçası olarak bilinçdıĢında yaĢamını 

sürdürmesi, onun gerektiğinde ortaya çıkan ya da çıkarılabilen özelliği ile geçmiĢin 

ilkel simgelerine dönüĢerek yapılan bir anlatım, bilinçdıĢında yankı bulacak ve 

bilinci de etkileyecektir” (Hockley, 2004:63).  

V for Vendetta‟da, yanlıĢ olanı ters yüz etmek, baskıcı yönetime isyanı 

örgütlemek için toplumun dönüĢtürülmesi gerektiği savı iĢlenir. Toplumu 

dönüĢtürecek kiĢinin, öncelikle kendi değiĢimini yaĢaması gerekmektedir. Bunun 

yolu da erginlenme ritüellerini adım adım izlemekle mümkün olacaktır. 
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