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Vakfımız, 17 Haziran 2010 tarihinde Koza Restaurant 
Havuzbaşında gerçekleşen geleneksel yaz yemeğinde 220 
konuğuna ev sahipliği yaptı. Rekor katılımla gerçekleşen 
gecede, sahnede Deniz Tipigil ve arkadaşları canlı olarak 
ve Metin Bobaroğlu DJ performanslarıyla konuklara müzik 
ziyafeti çektiler. 

Deniz arkadaşımızın 2010 yılı içinde çıkacak olan 
albümündeki parçaları seslendirdiği performansı büyük 
beğeni toplarken, Metin Bobaroğlu’nun geniş bir 
yelpazeden seçtiği müzikler, konukların gecenin sonuna 
kadar dans pistinde kalmalarını sağladı. Konuklar arasında 
yer alan dostumuz, jaz müziğinin usta 
ismi Ercan Özaksoy da istekleri geri 

çevirmeyerek piyano başındaki canlı performansıyla 
herkesi büyüledi. 

Mekanın sahil yolunda Adalar’a bakan konumu ve 
havuzbaşının dekoru sayesinde yaz mevsimini tam 
anlamıyla hissettiren yemeğin en heyecanlı anları, hediye 
çekilişi ile müzayede dakikaları oldu. Vakıf Başkanımız 
Şeyma Bobaroğlu’nun tasarladığı ve Atatürk’ün sözlerinin 
hat sanatıyla buluştuğu özgün çalışma ve çekilişte 
yer alan hediyeler teker teker sahiplerini bulurken, 
kazanamayanların hediyesi dost muhabbetiydi. 
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KARİKATÜR Aykut Yazgan

“Merhaba Füreya Merhaba”
Seramik Sergisi
Şeyma Bobaroğlu

Kelimenin gücünü 
anlamadan, 

insanın gücünü 
anlayamazsınız.

Konfüçyüs

Söz ola...

BURHAN OĞUZ Hocamızın Anısına

Belkemikli Omurgalı Aydın
Hulisi Akkanat

(Türk Kültür Tarihçisi ve Mühendisi -
1 Mart 1919, İstanbul - 18 Şubat 2009, İstanbul)

Sanatçı ve bilim adamı hem yaratı eylemiyle hem 
de vatandaş eylemiyle aydın sıfatı kazanabilir. 
Önemli olan, sanatçı ve bilim adamı kişiliğiyle aydın 
kişiliğinin çelişmemesi, örtüşmesidir. Hem yaratı 
eylemi hem de vatandaş eylemi bakımından aydın 
sıfatıyla çelişen durumlar da az değildir.

Demek ki ressamlık, şairlik, bestecilik, doktorluk, 
mühendislik, öğretmenlik, marangozluk, işçilik, 

çiftçilik gibi “aydın oluş” 
durumu ile “aydın eylemi”ni kendiliğinden içeren bir 
konum, bir durum, bir etkinlik değil. Aydın oluşun, bir 
meslekle değil, bir eylemle ilişkisi var. “Aydın oluş” 
bir dünya görüşü, bir bilgi donanımı olgusundan çok, 
bir bilinç ve eylem, vicdan ve ahlâk olgusu. 

Mesleki eylem bağlamında herhangi bir kimsenin 
aydınlığına karar vermemiz olanaksız. Ancak, 
belli bir zaman ve mekân ile topludurum içinde 
ilerici ve demokrasi ülküsüne inanmış bir birey 
olma zorunluluğu belirlemeyi gösterir. Ama bu iki 
zorunluluk da aydın olmayı eksiksiz içermiyor; çünkü 
bu zorunlu erdemlerin düşünsel duygudaşlık ve inanç 
düzleminden hayata geçirilmesi, eylemleştirilmesi söz 
konusudur.

(devamı 6. sayfada...)

Maçka Sanat Galerisi,
14 Mayıs - 10 Haziran 2010
tarihleri arasında, Türkiye’nin
ilk kadın seramik sanatçısı olan
Füreya Koral’ın doğumunun
100. yılında anıldığı
“Merhaba Füreya Merhaba”
adlı sergiye ev sahipliği yaptı.

“Yaşayan Kuş Evleri” temalı
sergide, aralarında Vakıf Başkanımız
Şeyma Bobaroğlu’nun da bulunduğu 145’in 
üzerinde seramik sanatçısının eserleri sergilendi. 
Sergiye katılan sanatçılar, Osmanlı mimarisinin 
içinde yer alan günümüzde unutulmuş kuş evlerini 
kendi üsluplarıyla yorumladılar.

Çamura farklı anlamlar, yorumlar katan ilk 
seramik sanatçılarımızdan Füreya Koral’ın 
eserlerinde ve yaşamında kuşa ve kuş evlerine olan 
sevgisi hep ön planda olmuştur. Füreya Koral’ın 
kuş evlerine olan sevgisi sanatçının doğumunun 
100. yılında açılan serginin de konusunu belirledi. 

Türkiye’nin farklı illerinden pek çok seramik 
sanatçısı ile Güzel Sanatlar Fakülteleri  lisans ve 
lisansüstü öğrencilerinin eski kuş evlerini anlattığı 
yapıtlar, her geçen gün yok olan kuş evleriyle 
tanışmak isteyenleri bir araya getirdi.
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Kadim Bilgeliği
Yeniden Keşfetmek
Aydınlatma değil ama bir “aydınlanma vakfı” olarak 
amacımız, her şeyden önce kendi üzerimize dönmektir. 
Her etki bir tepkinin, her olgu bir etkileşimin eseridir 
şüphesiz, yine de ötekini yargılamadan evvel kendine 
dönüp bakmalıdır insan. Ya da daha açık bir ifade 
ile, insan, dönüp kendisine bakandır. Ve Fernand 
Schwarz’ın eserine uygun bulduğu isim gibi, kadîm 
olan, her seferinde yeniden keşfedilmelidir.

Kadîm tabii ki eski olan değildir. Mâzinin anılarını 
taşıyor olsa da, zamana aşkın olarak kadîm, şimdi 
ve buradadır. Oysa şimdi ve burada benden gayrı ne 
vardır?

Keşif, insanın en latif sezgilerinde daima kendisine 
dair bir şeyler fısıldar kulağa. Keşfetmek yeni yolları, 
kıtaları, gezegenleri... Ama nihayetinde en içte olan 

insanı keşfetmektir. Budur aslında kadîm olanın keşfi.

Peki hangi kitap yazar insanı? Hangi ayna gösterir 
benliğini kendisine? Tek kitap ve tek bir ayna sadece; 
hayatın kendisi. Rab dışarıda değildir elbette, içeridedir, 
gönülde. O gönül ile seyreder insan doğayı, doğadaki 
insanı, insanın doğasını.

Bilgiyi ve bilgeliği yeniden keşfetmek ilkin şüphesiz o 
bilgiye ve tabii ki bilgeye önsel bir farkındalığı zorunlu 
kılar. Madem ki yeniden keşfediyorum, öyle ise hiç 
bilmediğim bir zamanda bu bilgi ile zaten doluydum 
demektir. Madem ki yeniden keşfediyorum, demek ki 
biliyordum ve unuttum demektir.

Nedir insanın unuttuğu? Unutkanlığının içinde yitirdiği 
nedir? “Siz insanlar” diyor Platon, “Tanrılarsınız fakat 
bunu unuttunuz! Bu nedenledir ki tüm bilmeleriniz 
sadece hatırlamalardır.” Öyle ise insan tanrısallığını 
yeniden elde etmelidir, ama nasıl? Bir çiçek yetiştirmek 
kolaydır saksıda. Tohum, su, hava, biraz da güneş... 

Pekiyi kendi ebediyet tohumunu yeşertmek, yine kendi 
varlık toprağında... Üstelik kendi kaynağından akan 
bilgelik suyu ve saf vicdanın sıcaklığı ile... Kolay mı?

Bir yarıştır hayat; ümitler ve tasalarla süslenmiş. 
Çılgınca bir koşu, ama nereye bilinmez. Kim kazanmış 
koşuyu, kazandığı ne? Kelâmullah İsa kazanılacak 
zaferin bu acılar dünyasında olmadığını söylese de, 
uyarır Habîbullah:

“... Mukarribler (yaklaştırılanlar) ona tanık olurlar 
ve berî olanlar (ebrâr / temizler), işte bu nimetin 
içindedirler. Divanlar üzerinde oturup seyrederler. 
Yüzlerinde, içinde bulundukları nimetin sevinç ve 
parıltısını hissedersin. Onlara mühürlenmiş, hâlis bir 
şaraptan sunulur, ki sonu misktir. Yarışanlar bunun için 
yarışsınlar...”  (Kuran-ı Kerîm Mutaffifîn Sûresi 21-26)

Yoksa bu hayattan murad başka nedir?

izzeters80@gmail.com

Farklı Din ve
Kültürlerde Oruç
Metin BOBAROĞLU

Kültür, “insan-doğa” ve “insan-insan” ilişkisinde, insan 
emeğiyle üretilmiş yaşam diye tanımlanabilir.

İnsan yaşamında en kapsamlı olgudur kültür. Bir bakıma 
kültür, insan için ikinci doğa gibidir; her insan tarihin 
belirli bir döneminde, belirli bir yerde, belirli bir kültürün 
içine doğar ve onun tarafından biçimlenir. Kültür, 
deneyim yoluyla ve bilincin gelişmesiyle paralel olarak 
çocukluktan itibaren alışkanlıklara kattığımız bir olgudur. 
Nasıl ki doğa bize rağmen bize verilmişse ya da kendimizi 
doğa içinde buluyorsak, başlangıçta kültürle olan 
ilişkimiz de bu niteliktedir. Bu nedenden dolayı, içinde 
yaşadığımız kültürü başka bir kültürle karşılaşıncaya değin 
yadırgamayız.

Kültür, bilindiği gibi, üretim araçları, üretim biçimi ve 
üretim ilişkilerine bağlı olarak oluşur. Bu nedenle, kültürü 
şekillendiren yaşama biçimidir. İnsan, bir yandan kültürün 
eğittiği, diğer yandan da kültüre şekil veren bir varlıktır.

Kültür “kült” kavramından türemiştir ve kült, tapım 
anlamına gelir. Tapım adanmış yaşamdır. İnsan kendisini 
yaşamaya değer bulduğu şeylere adar. Bu nedenle, kültür 
bir yandan maddi yaşam koşullarına diğer yandan da 
adanılmış manevi değerlere bağlı olarak gelişip şekillenir.

Sanat, din ve felsefe gibi üst yapı kurumları kültürün 
formlarına bürünerek yaşama geçerler. Tarım toplumunun 
sanatı veya dini, sanayi toplumunun veya bilgi toplumunun 
yaşam biçimine aktarılamaz. Bu yeni yaşam biçiminde 
sanat, din ve felsefe kültürü yeniden üretilmek zorundadır. 
Yoksa tarih sahnesinden silinirler. Nitekim tarih buna 
şahittir.

Farklı kültür formları, farklı yaşam biçimleri ve farklı 

değerler dizgesi içinde temel, varoluşsal araçlarla insan, 
kendisini alışkanlıkların etkisinden çıkarıp başka bir 
yaşam tarzını benimseyebilir. Bunun için, kültürlerde içkin 
“kültler” aracılığıyla kişinin bunu başarabileceği kadim 
bilgeliğin tüm sürümlerinde dile getirilmiştir. Bu tapım 
biçimlerinin başat olanı ise “oruç” tapımıdır.

Oruç, tüm kültür, inanç ve dinlerde ortak bir buyruk ve 
uygulama olarak karşımıza çıkar.

İnsan yaşamda doyum bulmak için çaba sarf eder; bunun 
maddi ya da manevi olması fark etmez. Her gereksinim 
bir doyum arayışıdır. Ancak, bazen manevi doyum maddi 
fedakârlık veya feragati gerektirir. Bu nedenle “oruç” bir 
“feragat-ahlâkı” olarak karşımıza çıkar. Peki, bu feragat 
niye?

İnsan çoğu zaman istese de belirli bazı alışkanlıklarını 
değiştiremez. Bunu yapabilmesi için kendisinde aşkınlık 
içeren bir “nefis denetimi iradesi” gerekir. Kadim 
bilgeliğin İslâm tasavvufu sürümünde, nefsin (kendilik) 
dönüştürülmesinden söz edilir ve bunu kişinin kendisinden 
başka hiç kimsenin yapamayacağı öğretilir. Kötülükleri 
emreden neftsen tövbe ve pişmanlık yoluyla belli ilhamlar 
vasıtasıyla emin bir nefse kavuşabilmenin yolu, nefsi oruç 
ile terbiye etmekten geçer.

Kur’an’da oruç, “savm” olarak zikredilmiştir ve sözlük 
anlamı geri durmak, kendini alıkoymak, kendini tutmaktır.

Oruç, nefse söz geçirmek için iradenin güçlendirilmesinin 
en iyi aracı olarak tavsiye edilmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de Bakara Suresi 183’te “Oruç, 
sakınasınız (takva) diye, sizden öncekilere farz kılındığı 
gibi, size de farz kılındı,” denmektedir.

Kadim bilgeliğin bilinen tüm sürümlerinde; Musevilik, 
Hıristiyanlık ve Müslümanlık yanında, Hinduizm, Jainizm, 
Budizm gibi din ve inançlar, Eski Mısır, Yunan ve Roma 
gibi uygarlıklarda oruç kullanılagelmiştir.

Jainizmin kurucusu Mahavira ömrü boyunca hep oruç 
tutmuş, Buda “Nirvananın yolu oruçtan geçer,” demiştir. 
Tevrat’ta Musa peygamberin kırk gün oruç tutarak 
Rabbiyle kelâm ettiği yazılmış, İncil’de İsa peygamberin 
kırk gün oruç tuttuğu ve çölde şeytanla hesaplaştığı 
söylenmiştir.

Oruç, belirli amaçlar için tutulmaktadır: Museviler, “Yom 
Kippur”da günahlara kefaret amacıyla oruç tuttukları gibi, 
Mısır’dan çıkış anısına şükran orucu tutmaktadırlar. Buna 
benzer olarak, nefs tezkiyesi (arınmak), Allah’ın iradesine 
boyun eğmek maksadıyla da oruç tutulmaktadır.

Orucun etkin bir araç olması, onun doğrudan yaşamı 
besleyen ve üreten, yeme, içme ve cinsel ilişkiyi denetim 
altına alabilmesidir. Varoluşsal bir yöntem olduğu için 
hiçbir zihinsel yöntem onun başardığını (dönüşüm amaçlı) 
başaramamaktadır.

Sufiler, orucun huyların değiştirilebilmesi için ve zapt-ı 
nefs için en iyi yöntem olduğunu söylemektedirler.

Oruç, sanıldığınca, yalnızca yemek içmek ve cinsel 
ilişkiden uzak durmakla sınırlı değildir. Bu bilinen en 
yaygın biçimidir ve bedene uygulanır. Ancak, bundan 
başka, göz, kulak orucu tutulduğu gibi, dil orucu ve hatta 
susma orucu da (Hz. Meryem’de olduğu gibi) vardır.

Oruç, hem bedende hem akılda istenmeyen şeylerden 
uzaklaşmayı ve hem de istenen şeyde yoğunlaşmayı aynı 
zamanda gerçekleştirmektedir. Kıymet bilmek için yoksun 
bırakma özelliğinden dolayı, maddî feragat karşılığı 
manevi doyum sağlamakla, insanın kendi kendisini 
sınırlayarak kendisi üzerinde söz sahibi olmasının 
aracıdır. Kendine yasak koymak, kendini kendi iradesiyle 
sınırlamak, “yasa” bilincine ulaşmayı ve kendi nefsinin 
efendisi olmayı sağlar. Amaç da budur.

Kendi nefsine söz geçiremeyen başkasına nasıl söz 
geçirsin? Kendine verdiği sözü tutamayan başkasına 
verdiği sözü nasıl tutsun?

“Kendini bilmeyen eli ne bilsin?”

Din söz vermektir (ahit), dindarlıksa sözünde durmaktır.

SEVGİ

Eğer sevgin yok ise, yalnızlardan yalnızsın,
Eğer sevgin var ise, herkesle barışıksın.

Sen sev ki sevilesin, sevgisiz kim sevilir?
Sevgisi olmayanı, bu âlemde kim bilir?

Sevmeyen insan olmaz, ister söylesin eygi,
Sevmeyenden ne çıkar, her şeyin başı sevgi.

Sevmeyen yalnız kalır, zannetme ki överler,
Eğer sevilmiyorsan, sen sev seni severler.

Her işin başı sevgi, cihanı dost edersin,
Eğer sevgin yok ise, kimlere ne söylersin.

Sevgi yılanı bile, deliğinden çıkarır,
Eski atasözüdür, herkese o söylenir.

Huzur bulmak istersen, her şeyi sen gibi sev,
Kimse kötülük etmez, düşmanın olsa da dev.

Şu gördüğün kâinat, sevgiden yaratıldı,
Her şey ilintilidir, zannetmaki ayrıldı.

Kainat bir bütündür, sevginin tezahürü,
İster insanlar olsun, ister melek ve huri.

Diğer mahlukat bile, birbirinin aynıdır,
Hep sevginin eseri, düşünme ki gayrıdır.

28.01.2010

BAŞ YAZI İzzet Erş

ŞİİR Ahmet Bobaroğlu
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Bir Gönül Adamı:
Şeyh Abdülaziz Buhari
Nurgül Demirdöven

Onu Aşure sayesinde tanıdık. Metin Bobaroğlu ve Ayşe 
Acar’ın kadim bilgelik üzerine sohbetleri ile gerçekleşen 
Aşure programının “Kudüs” adlı bölümünde, kendisine 
özgü hoş bir şiveyle Türkçe konuşan, konuşurken hem 
yüzü hem gözlerinin içi gülen, dilinden düşürmediği 
“muhabbet” sözcüğüyle dikkatimizi tam da dünyanın 
yoksunluğunu ve özlemini en çok yaşadığı şeye çeken 
bu güzel insan, bir anda kalbimizi fethetti; programın 
açılışına damgasını vuran sözleri kulağımızda yankılandı 
durdu: “Bu dünya kalbin var Kuddüs’te; Kuddüs’te 
ağrıyor, dünyada hepimiz ağrıyor.”

Ailesi 400 yıl önce Buhara’dan göç eden, büyük hadis 
alimi İmam Buhari’nin torunu ve Kudüs’te Mescid-i 
Aksa’nın hizmetinden sorumlu Nakşibendi Dergahının son 
mürşidi olan Özbek asıllı Şeyh Abdülaziz Buhari, ailesinin 
“dünyanın kalbi Kudüs’”e gelme hikayesini (daha rahat 
anlaşılabilmesi amacıyla az da olsa değiştirmeye cüret 
ettiğimiz Türkçesiyle) şöyle anlatıyordu programda:

“Bizim aile Kudüs’e 1616’da geldi. Tekkeyi açtılar. Niçin? 
Çünkü Kudüs’te yaşamak, Nakşi tarikatını öğretmek 
istiyorlardı. O zaman da şeyhlik babadan oğula geçiyordu; 
baba ölünce oğlu şeyh oluyordu. 400 sene bu böyle 
babadan oğula devam etti. 

Bizim kabristan bahçemizdedir, şeyh efendi öldüğü zaman 
kabri bahçededir. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü biz 
burada yaşarız, öldükten sonra da burada oturmaya 
devam ederiz. Dergaha girince çıkmak yoktur bizde. 
Bizim hayatımız yalnız bu dergah için. 400 senedir hizmet 
ediyoruz; insanlar geliyor, misafirler geliyor, biz hep 
hizmet ediyoruz; Allah muhabbet için hizmet ediyoruz. 
Elhamdülillah, 400 senedir Kudüs’te oturuyoruz. Osmanlı 
zamanında buradaydık; sonra İngilizler, Ürdün, sonra 
İsrail geldi; yalnız biz aynı işi yapmaya devam ediyoruz.”

Hizmete adanan bir ömür... Hem de hiçbir ücret almadan, 
hiçbir teşekkür beklemeden; yıllarca aynı samimiyetle... 
Hayatını “muhabbet” ilkesi üzerine kuran ve bunun için 
durmaksızın çalışan Abdülaziz Buhari, Kudüs’e barışın 
gelmesini umarken, Türkiye ile İsrail arasında krizin 
patlak verdiği günlerde vefat etti. O şimdi gerçekten de 
Eski Kent’te, Via Dolorosa’daki aynı zamanda evi olan 
dergahının arka bahçesinde ikamet etmeye devam ediyor. 
Söz verdiği gibi, dergahını terk etmedi... 

***

Şeyh Abdülaziz Buhari, babasının kendisini henüz 
bir çocukken Mevleviliği öğrenmesi için Türkiye’ye 
gönderdiğini ve bu sayede küçük yaşlarda Türkçe 
öğrendiğini anlatıyor bize Aşure’de:

“Ben 14 yaşındayken babam Konya’ya git, Mevlevilik 
öğren dedi. O zaman da ben çok kızdım, babam niye beni 

gönderiyor dedim. Biz Mevlevi değiliz, Nakşiyiz; babam 
beni niye gönderiyor? Mevlevilik öğrenmeme ne gerek 
var, biz Nakşibendiyiz, başka tarikat öğrenmeye ne gerek 
var? Ama babam git öğren dedi. Konya’ya 14 yaşında 
gittim. O zaman Türkçe de bilmiyordum. Yalnız Arapça 
konuşuyordum, başka dil bilmiyordum. Türkiye’ye gittim. 
Bir hafta sonra şeyhim geldi; şeyhim Arapça konuşurdu.
Ne anladın diye sordu. Hiçbir şey anlamadım dedim, 
hep Türkçe konuşuyorsun, ben burada oturuyorum, ama 
hiçbir şey anlamıyorum. O zaman bana Türkçe öğren 
dedi. Nasıl öğreneyim dedim; sabahtan akşama kadar 
burada senin yanında oturuyorum, okula da gitmiyorum, 
nasıl Türkçe konuşacağım dedim. O zaman şeyhim bana 
dedi ki: (başını işaret ederek) burada Türk gibi olursan 
Türkçeyi öğrenirsin. Ama ben Türk değilim, Özbek’im. 
Kendine söyle: Ben Türk, Türkçe konuşmam lazım. Ertesi 
gün oturdum, fikrettim: Ben Türk, Türkçe öğrenmem lazım, 
Türkçe konuşmam lazım. 35 gün sonra Türkçe konuştum. 
Tabii çok iyi değil, yalnız az az. 

“Güçlü olmak demek, karşısındakinin şiddetini ve öfkesini, sevgi 
ve anlayışa dönüştürebilmek demektir... İşte gerçek cihad budur.” 

Abdülaziz Buhari (1949 - 2010)

Çok tasavvuf var: Mevlevi, Kadiri, Bektaşi.. Bunların 
hepsi aynı; hepsi Allah muhabbet için var, zikir yapmak 
için var. Allah Subhanallah Kuran’da diyor ki: “Beni 
zikredin, ben de sizi zikredeyim.” O zaman ben zikrin 
ne olduğunu, tasavvufun, muhabbetin ne için olduğunu 
anladım. Türkiye’ye gitmem bana çok hizmet etti. Dil 
öğrendim, Türkçe konuşuyorum şimdi. Ondan sonra başka 
tasavvuf da öğrendim; benim hayatım bambaşka oldu. 
Allah’la daha da iyi tanıştım.”

Gönlünü ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkese 
açan, gerçek dindarlığın tüm sınırlardan, engellerden, 
koşullanmalardan kurtulmak olduğunu en özgün şekliyle 
temsil eden insanlardan biriydi Şeyh Abdülaziz Buhari. 
Din’in gerçekte ne olduğunu yine aynı özgün ifadelerle 
açıklıyordu: 

“Peygamber Muhammed (S.A.V.) gelmeden önce İslam 
yoktu. Fıtrat, hanif vardı. Ne fıtrat, ne hanif? Fıtrat 
Allah’la tanışmak kalbin içinde. Allah’la kalbin içinde 
tanışmak; din bu, hayat bu. Süleyman Müslüman 
değil, Davud Müslüman değil, Hızır Müslüman değil; 
İshak, Yakup, İbrahim, bunlar Müslüman değil. Nuh, 

Lut; bunların hepsi peygamber, ama Müslüman değil. 
Hangi din bunlarınki? Fıtrat; muhabbet; hanif. Allah’ı 
sevmek. Belki bunlar İslamı bilmiyorlar, ama Allah’la 
muhabbetleri var. Hepsi Allah’ı tanıyor, Allah yok 
demiyorlar, yalnız başka ismi var. Muhabbet varsa o 
zaman sen iyi ibadet ediyorsun. Niçin? Çünkü Allah diyor 
ki sevin; Allah’ı, peygamberleri sevin; o zaman da Allah, 
peygamberler seni sever. Allah’ı seven bu dünyada her 
insanı sever.”

***

En büyük arzusu Kudüs’te barışı görmek olan Şeyh 
Abdülaziz Buhari, İsrail’de Yahudi ve Müslüman barış 
gönüllülerinin oluşturduğu ve “Kudüs Barışçıları” 
(Jerusalem Peacemakers) olarak bilinen bir sivil toplum 
örgütünün de kurucularındandı. Aşure’de aşığı olduğu 
Kudüs’ü anlatıyordu bize, ama hiç tanımadığımız bir 
Kudüs’ü:

“Allah’ın yaptığı şehirler içinde en iyi, en güzel olanı bu 
Kudüs. Kudüs kelimesi mukaddes kelimesinden geliyor. 
Kudüs ismini biz vermedik, bu ismi Allah verdi. Dünyada 
her şeyin bir kalbi var. İnsanın kalbi var; hayvanların 
kalbi var. Bu dünyanın kalbi de Kudüs. Kalp iyi, dünyada 
herkes iyi. Kudüs’te ağrıyor, dünyanın her yeri de ağrıyor. 
Şimdi her yerde kavga var, adamlar düşman. Muhabbet 
yok, ihtiram yok. Kudüs’te her şey iyi olsa, bu dünyada her 
taraf iyi olacak. Niçin? Çünkü kalp iyi, dünyada hepimiz 
de iyi olacak. Onun için biz burada Kudüs’te yaşıyoruz, 
çünkü burada Allah’ın muhabbeti lazım. Düşmanlık olmaz. 
Adam öldürmek yasak, en büyük günah; insan sevmemek 
en büyük günah. Çünkü burası kalp, kalp temiz olacak. 
Kötü işin kalbin içinde yeri yok. Kalp kötü, her taraf kötü. 
Kalp iyi, her taraf da iyi olacak. Onun için ben diyorum: 
Bu dünyanın kalbi Kudüs iyi, her taraf da iyi. Benim burda 
bir kitabım var, dergaha gelenler isimlerini yazıyorlar. 
Hıristiyanlar geliyor, Yahudiler geliyor, Budist geliyor, Sih 
geliyor, her yerden insan buraya geliyor. Niçin? Muhabbet 
için. 

İyi işler yapan insan öldüğü zaman unutulmaz. Gandhi 
öleli kaç sene oldu, ama herkes Gandhi iyi adamdı diyor. 
Niçin? Çünkü düşmanla muhabbet yaptı, kötü iş yapmadı, 
yalnız muhabbet yaptı. İngilizler hiç ateş açmadan, 
muharebe etmeden Hindistan’dan çıktılar. Burada 
Yahudilerle Filistinliler düşmanlar şimdi, yalnız birkaç 
sene sonra bunlar arkadaş olacak. Onun için Gandhi, 
Martin Luther King, Nelson Mandela, bu insanlar çok iyi 
işler yaptılar.”

Sıraladığı tüm bu gönül adamları gibi unutulmayacaklar 
arasına katıldı sevgili Buhari. Aşure’de tanıyıp sevdiğimiz 
ve program sayesinde kurulan içten dostluğun sonucunda 
Türkiye’ye iki kez gelerek bizleri haliyle, fikirleriyle 
ve samimiyetiyle hem şaşkınlık içinde bırakan, hem de 
büyüleyen bu muhabbet aşığı insan ruhumuza dokunup 
gitti. Bir yanımızı hüzün, bir yanımızı sevince boğarak...

nurguldemirdoven@gmail.com

Özümüz Kökümüz
Mustafa Alagöz

Yaşam iradesi denen bir şey var. Herhangi bir canlı 
kendi canlılığını devam ettirebilmek için en azından 
organlarını bu yolda kullanmak zorunda kalıyor. Bir 
böceğin, bir kuşun bile doğal davranış olanaklarını 
kısıtladığınızda nasıl çırpındığını görebilirsiniz. 
Ters dönmüş bir tosbağa ya da sırtüstü düşmüş bir 
hamamböceğinin ayakları üzerine dikilmek için telaşına 
bir bakın…

Davranışları ve yaşam alanı başkası tarafından 
sınırlandığında ne denli korkuya kapılıyorlar, geriliyorlar 
ve bir çıkış yolu bulmak için can havliyle çabalıyorlar. 
Elbette bunlar içgüdüsel bir dürtü sonucu olarak ortaya 
çıkıyor ve organizmalarında saklı yaşam güçlerini kendi 
varlıklarını devam ettirmek için kullanmak istiyorlar. 
Tek dürtü ve tek amaç beslenmek, üremek ve neslin 
sürekliliğini sağlamak.

İnsan bundan ibaret değil; bedensel varlığının ötesinde 
bir varlık olduğu için salt bedeni arzularının doyurulması 
ile yetinemiyor. Daha somut söylemek gerekirse, 
beslenmek ve üremekten ibaret bir yaşam süreci insana 

yetmiyor. Bu gerçeği her an kendi iç dünyamızda sık sık 
değişen hallerden izleyebiliriz. 

Kendimizi sadece madde boyutuyla yaşatmanın ötesine 
geçme arayışının içinde buluruz her zaman. Yakından 
baktığımızda insani tüm etkinliklerin temelinde tinsel 
bir özlemin gizli-açık, belli-belirsiz olarak bulunduğunu 
görebiliriz. 

Ancak insan kendi yapıp etmeleri üzerinden kendi 
kendini izleyebilirse, etkinliklerinin varoluşsal özüne 
uygun olup olmadığını görebilir. Bireysel girişimlerimiz 
olur, toplumsal etkinliklere katılırız, amaçlı düzenli 
organizasyonlar içinde bulunuruz… 

Bu süreçte üç halin olduğunu düşünüyorum: Birincisi; 
sadece başka insanların bulunduğu ortamlarda 
bulunmak, yalnızlığın baskısından kurtulmak, başka 
insanlarla hangi düzeyde olursa olsun dokanakta 
bulunmak için. 

İkincisi; kendini ortaya koymak, kendini ifade etmek; 
böylece başkasının gündemine girmek, başkası 
tarafından değerli bulunmak, bir anlamı olduğunu 
yaşamak için.
Üçüncüsü ise; Kendi tefekkürü sonucu arayışa düşmek, 
anlam sorgulamasına boğulmak; deyim yerinde ise bir 

derde düşüp derman arayışına yönelmek. 

İlk ikisi yaşanmadan üçüncüsüne gelmek çok zor 
görünüyor. Birinci ve ikinci aşamayı tüketen insan 
kaçınılmaz olarak üçüncü aşamaya gelir. Manevi, 
başka bir deyişle insani güzellik burada ortaya çıkıyor. 
Hiçbir şey beklemeden, hiç kimse seni zorlamamışken; 
herhangi bir görev duygusuyla değil, bir şey elde etmek 
için değil, sadece ve sadece içten gelen bir itkiyle tinsel 
dertler edinebilmek ne hoş bir duygu. 

İnsan sonsuz bir dünyaya açılıyor. Hiç kimseyi 
yargılamadan, onda bunda kusur bulmadan, kendini 
birilerine beğendirme telaşına düşmeden hayata 
dalmak… 

Kendi adıma söylersem; Anadolu Aydınlanma Vakfı 
ortamı bu zamana kadar bulunduğum tüm ortamlardan 
köklü bir biçimde farklılıklar taşıyor. Bu farklılıkların 
bilincimde ve varlığımda yaptığı etkiler kendimle 
daha barışık olmanın, iç huzuru bulmanın, bir insan 
olarak varolmamın anlamının ne olduğuna dair pek çok 
varlıksal sorunu fark etmemi sağladı. Bunun için beni 
çekiyor olsa gerek. Binlerce yıldır nice güzel insanın aklı 
ve gönlüyle yaratılıp insanlığa sunulmuş olan manevi 
çiçekleri koklamak, lezzetleri tatmak bir insan için 
bulunabilecek en güzel nimettir diye düşünüyorum.
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Sanattan Dine
Avangart Bir Geçiş 
Kaan Demirdöven

Bu yazımda avangart kavramının literatürdeki tanımına 
girmeyeceğim. Onu zaten okurun belleğinde hazır ve 
nazır olarak kabul ediyorum. Yine de kısaca değinirsem, 
kavramın şimdiki tanım(lar)ı, başka pek çok kavram 
ve olgu gibi henüz kendi içinde kendi birliğini kurmuş 
değildir. Ama avangart’ı avangartça betimlemek gerekirse, 
onu Nasreddin Hoca’nın, bir kulenin nasıl inşa edileceğini 
açıklarken kuyuyu ters yüz etmenin yeterli olduğunu 
söylemesine benzetiyorum. 

“Kuyuyu ters yüz edersen, kule oluverir” diyordu; kuşkusuz 
burada işaret edilen durum, bir neo-gerçeküstücülüktür. 
Giderek bu durum bir metnin anlamlandırılmasına 
taşındığında gelecekbilimine kadar gideriz. Yorumbilimci 
bir beyin, kulenin Babil kulesi olduğunu ve böylece kültürel 
kodlamaların doruk noktası olan konuşma ve iletişim aracı 
olan Dil’in kastedildiğini ve böylece Jung’un arketiplerine 
bağ kuracağını bilir.
 
Avangart-lık, gerçekten de için dış, dışın iç olması ile 
ilgilidir. Örneğin bir sufi öyküsünde, ustasına kendi 
hakikatini öğrenmek istediğini soran çırağın ayna 
karşısında kafasını kocaman bir penis olarak algılamasına 
benzetilebilir. 
 
Başlıktan da anlaşılacağı üzere, yazımın içeriği sonsuz 
varsıllık içinde sonsuz yoksulluğu yaşayan insanın ters yüz 
edilmiş hikayesidir. Avangart fikir, asıl teması üzerinde, 
uzlaşılmış tüm sınırları yoksayan ama bunu bir ironi ya 
da bir karşı çıkış için değil de adeta Ferhat’ın aşkı Şirin’e 
kavuşmak için dağı delişi gibi bir içsel belirlenmiş vazife 
olarak belirmesidir. 
 
Avangart hareket, tam da bu noktada ele almak istediğim 

konu budur; içsel belirlenmiş vazifenin kendi üzerine 
dönmesidir ya da umut eden insanın, umudunu geçmişe 
taşıması, geçmişindeki anıları da geleceğe fırlatmasıdır. 
  
12. yüzyılda yaşayan mutasavvıf İbn’ül Arabi, bilginin 
itici zeminine hayret ile birlikte hayranlığı da alır. Ondan 
sonraki tüm tasavvuf süreci, 19. yüzyılda yaşayan Niyazi 
Mısri’ye kadar hayranlık kavramıyla anlam kazanır. 
İnsanoğlu, hayran olduğunda yaratmaya başlar. Hayranlık 
ise aşk nesnesi karşısında tecelli eder. Aşk nesnesi, kişiyi 
kendinden vazgeçecek bir cezbeye sürükler, ama bu 
cezbe ciddi bir direnişle karşılanır. Geceleri soluk alan 
Nefs’tir. Batı literatürü buna “ego” der, ama metinlerarası 
karşılaştırma yapıldığında, örneğin Descartes’ten Jung’a 
“ego”, düşünme süreçlerinde uyanık olan “ben-bilinci”dir. 
Oysa Doğu’nun masalsı tininde Nefs, tanrısal bir parça 
olarak Külli Cevher noktasında durur. Külli Cevher, yine 
orijinal kaynaklarda, bugünün psiko-estetik alanının 
belirlediği altbeyinde canlanan, bilinçdışı kayıt olarak 
yaşamını ego’nun imputlarıyla beslenerek sürdüren bir “iç-
ben”dir. 
 
Tasavvuf’un önemli önermelerinden biri de “nefsinizi 
öldürün”dür. Burada ölüm, bilinç için bedenin dirimselliğin 
dışına düşmesi, altbeyin içinse uykudur. 
 
Yaratma kavramı, ilkin Platon’da mimemis (taklit) ile 
açıklanır. Hegel’e, hatta Lucas’ın estetik dizgesine kadar 
mimesis olmaksızın bir yaratmadan söz edilemez. Tabii 
burada teolojik değil, tinselci bir yaratmadan söz ediyoruz, 
yani sanattan. 
 
Sanat en doğru anlatımla, insanın öznellikten çıkıp nesnel 
alanda bilgiyle buluştuğu en örtük alandır. Örtüktür 
diyorum, çünkü bilgi, kavram olarak sanatta dışsal 
gereçlere bağımlıdır. İnsanın bilgiyle, Descartes’in ileri 
sürdüğü gibi, açık ve seçik bir biçimde buluşması, dışsal 
gereçlerden özgürleşmesiyle mümkündür. Bu yüzden 
sanattan sonraki kıpı din biçiminde kendini gösterir. Çünkü 
din, insanın kendini tür varlığı olarak duyumsamasıdır.
 
Mısır’ın piramitleri, Yunan’ın cansız bedenleri, Rönesans’ın 
renkli ikonları, her biri “et ve kan olmadıkça” kendini 
bilince açmaz. Bu yüzden sanatın sonraki kıpısı olarak din, 
şekillere batmış tin olarak değil de, insanın içsel dünyasında 
tümelliğini keşfetmesiyle ilgili vitalist bir görüngü sunar. 
 
Kuşkusuz, burada inanç nesnesi olarak değil, düşünceye 
konu olan bir fenomen olarak ele alıyorum dini. Keza sanatı 
da, Orhan Pamuk’un Benim Adım Kırmızı’da konuşturduğu 
hat ustasının dediği gibi, “Benim amacım ağacı resmetmek 
değil, onun manasına yükselmek” manasında alıyorum. 
Öyleyse, “para her kapıyı açar” sözü Aristoteles’in 
öngöremediği bir önermeydi diyerek avangartça bir nokta 
koymak istiyorum yazıma.

Çilekli Profiterol

Çilekli profiterol için önce toplar (şu hamuru) 
hazırlanır.

“Şu hamuru” için gerekli malzemeler
- 110 gr un

- 75 gr tereyağ 
- 100 gr süt 
- 85 gr su

- 5 gr toz şeker  
- 1 tutam tuz 

- 4 adet yumurta 

Su ve süt çelik tencerede kaynayana kadar pişirilir. 
Kaynama noktasında tencerenin altı kısılır ve 

tereyağ eklenir. Un ile birlikte tuz ve şeker katılır. 
İrmik helvası kavurur gibi tahta bir kaşıkla unun 

kokusu yok olana kadar (yaklaşık 5 dakika) kavrulur. 
Bir kenarda ılınmaya bırakılır. Daha sonra 4 adet 
yumurta teker teker, kavrulmuş olan bu karışımın 

içine eklenerek mikser ile iyice yedirilir. Hafif 
akıcı bir kıvama gelen bu karışım sıkma torbasına 

doldurarak ufak bir ceviz büyüklüğünde toplar 
halinde yağlı kağıt serili tepsiye 3 cm aralıklarla 
sıkılır. 190 derecede ısıtılmış fırında bronz rengi 
alana kadar pişirilir. Fırından çıkarılan toplar bir 

kenarda ılınmaya bırakılır.

“Crème Patisserie” (Pastacı Kreması) için gerekli 
malzemeler

- 1 lt süt
- 150 gr şeker 

- 120 gr un 
- 7 yumurta sarısı 

- 1 çay kaşığı vanilya ekstresi 

1 litre süt çelik bir tencereye konularak kaynatılıp altı 
kısılır. Bir kap içine 7 yumurta sarısı konulur. Şeker 

ilave edilerek 5 dakika süreyle karışım beyaz bir renk 
alana kadar mikserle karıştırılır. İçine un ilave edilir. 
Tahta bir kaşıkla karıştırılarak un yumurtaya yedirilir. 

Kaynamış olan sıcak sütten birkaç kepçe ilave 
edilerek ılıtılan karışım tenceredeki süte aktarılır. 

Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırılır. Vanilya 
ekstresi ilave edilen krema hazır hale getirilir.

Çikolata sosu için gerekli malzemeler
- 400 gr bitter kuvertur 

- 250 gr süt kreması 
- 200 gr süt 

Çikolata benmari usülü eritilir. İçine krema ve süt 
ilave edilir. Bir taze çubuk vanilyanın içi bıçak sırtı
ile çıkartılarak karışımın içine katılır ve soğumaya 

bırakılır. Çikolata sosun yoğunluğunu arzunuza göre 
süt ilave ederek inceltebilirsiniz.

Hazırlanan şu toplarının kenarları açılarak içine 
önceden küp şeklinde doğranmış olan taze çilekler 

yerleştirilir. Soğumaya bırakılmış olan pastacı 
kreması sıkma torbasına koyularak hamurların 

içine doldurulur. Her bir top soğumuş olan çikolata 
sosunun içine batırılarak servis edilecek kabın içine 
yerleştirilir. Piramit şeklinde yerleştirilen topların 
üzerine çikolata sosu dökülerek çilek taneleri ile 

süslenir. 

Afiyet olsun… 

HAKİKATTEN DAMLALAR İsmail Emre

Aklın Varsa Göle Yat

Nasrettin Hocanın evinde odun tükeniyor. Hanımı 
diyor ki: 
“Hoca! Odun bitti. Git biraz odun kes getir dağdan; 
ama kuru olsun!” 
Hoca ormana gidiyor. Odunları merkebe yükletiyor. 
Eve gelirken, “Acaba bu odunlar yanar mı?” diye, 
eşeğin üstündeki odunlara bir kibrit değdiriyor, 
odunlar yanıyor. 
Merkebin sağrısına ateş düşünce, hayvan kaçmaya 
başlıyor. 
Hoca, hayvanın arkasından bağırıyor: “Aklın varsa 
göle yat!”

İsmail Emre’nin Tefsiri

İnsanlarda bütün hayvanların ahlâkı vardır. Merkebin 
huyu inatlıktır. İnsanda da vardır inatlık. İşte 
Nasrettin Hocanın “merkep” temsiliyle kastettiği şey, 
insanlardaki bu inatlık ahlâkıdır.

Hoca hakikat ilmini bir arkadaşına öğretmeye 
çalışmış, ama adam medrese bilgisinden 
vazgeçmemiş. Odun dediği medrese ilmi; yani cansız 
ilim: Odun yaprak açar, meyve verir mi?

Hoca bakıyor ki, arkadaşı ilmini “hâl”e inkilap 
ettiremiyor, yani aklının sırtındaki ilim odunlarını 
kaldırıp atamıyor, hatta atmak istemiyor, o zaman o 
odunları “âşk” ateşiyle tutuşturuyor. Aşkın ateşine 
tahammül edemeyen adam, Hocadan ikrâh edip 
kaçıyor. Hoca yine de şefkatten vazgeçemiyor, ona 
kurtuluş yolunu göstermek için arkasından bağırıyor: 

Aklın varsa “Tevhid” deryasına dal! Yani kâmil 
insanın gönlüne.

AĞIZ TADI Berfin And



5

KUANTUM
BİLGİSAYARLAR
Son yıllarda yeni nesil bilgisayarlardan söz ediliyor. 
İnternet sitelerinde ve ayrıca basılı kaynaklarda 
“Kuantum Mekaniği” yasalarına göre işleyecek 
bilgisayar sistemleriyle ilgili haberlere rastlıyoruz. 
Hatta birçok üniversitede ve büyük firmalar tarafından 
denemeler yapıldığı konusunda da bilgiler mevcut. Bu 
bilgisayarların her sene gittikçe hızlanan bilgisayar 
sistemlerinden farklı bir yanı var. Günümüzdeki 
bilgisayar sistemleri zaten “son kullanıcı” için oldukça 
hızlı ve günlük kullanım için yeterli. Ama teknolojinin 
katlamalı bir hızla gelişmesiyle birlikte, ihtiyaçlar 
da artmakta ve değişmekte. Bu ve yeni oluşabilecek 
ihtiyaçları karşılamak amacıyla daha hızlı bilgisayarlar 
yapmak için üreticiler yarış içindeler. Ama üreticiler bu 
yarış sırasında mikroişlemci yapısında bazı sorunları 
aşamıyorlar ve gittikçe üretim malzemesi sıkıntısı 
çekmeye başlıyorlar. Mikroişlemcinin ne olduğuna 
ve nasıl çalıştığına dair kısa bir açıklama getirdikten 
sonra bugünkü bilgisayarlarla kuantum bilgisayarları 
karşılaştırabiliriz. 

Mikroişlemcinin genel anlamda silikon bir çip üzerine 
belirli aralıklarla dizilen, açma kapama anahtarı 
gibi çalışan çok sayıdaki transistörden oluştuğunu 
söyleyebiliriz. Bu açma kapama anahtarları “elektrik 
var” ya da “elektrik yok” sistemiyle çalışır; yani “yüklü 
ise 1” “yüksüz ise 0” değerindedir.  İşlemciler her türlü 
işi ikilik sayma sistemine (binary system) göre yapar. 
Örneğin, A karakteri makine dilinde 01000001 sayısıyla 
ifade edilir. Aynı şekilde bir renk, ses veya görüntü kaydı 
da yine buna benzer ikilik sayı grupları ile ifade edilirler.

CPU (Central Processing Unit / Merkezi İşlem Birimi) 
olarak anılan işlemci, bir bilgisayardaki işlemleri 
yürüten ve sonuçları gerekli yerlere gönderen elemandır. 
Bilgisayarın hızını etkileyen en önemli parçadır. İşlemci 
hızı Mhz (mega hertz) olarak ölçülür. 1 Mhz = 1.000.000 
İşlem/Saniye’dir. Yani 1 Mhz hızındaki bir işlemci 
saniyede 1 milyon işlem yapar. Günümüzde ortalama 
4000 Mhz bir işlemciyi ele alırsak  4000 x 1.000.000 = 
4.000.000.000 İşlem/Saniye yapar. Bir işlemcinin hızı 
kaba bir hesapla böyle ölçülebilir. Ama işlemcinin hızı 
konusunda birçok etken vardır: kaç çekirdek olduğu, 
voltaj ayarları, önbelleği gibi.. Özellikle son kullanıcılar 
bilgisayarın hızlı olmasının sadece işlemciye bağlı 
olduğunu düşünürler. Aslında parçaların bütünü olarak 
bilgisayarın genel hızı donanım seçimi, birbirleriyle 

uyumu, kullanılan işletim sistemi, kullanılan sürücüler 
gibi birçok faktöre bağlıdır. 

Günümüzde açıklanan rakamlardan biraz söz edecek 
olursak, 45 nm (nano metre) işlemcilerde 1 milyardan 
fazla transistör bulunduğu söylenebilir. Dünyanın 
en büyük işlemci üreticilerinden biri olan Intel’in 
araştırmalarına göre, şu anki işlemcilerin 0.13 mikron 
üretim teknolojisiyle üretildiği ve yapılan çalışmalarla 
bunun her geçen yıl daha da geliştiği söylenmekte. 
Önümüzdeki yıllarda üreticiler daha hızlı 
mikroişlemciler üretmek için 0,016 mikron düzeyine 
indiklerinde, üretim ölçülerinin bu noktaya gelmesinden 
dolayı ciddi bir sorunla karşılacakları tahmin ediliyor. 
Bu küçülme sonucunda transistörler görevlerini yerine 
getiremiyorlar. Transistörler anahtar görevini yitiriyorlar 
ve kapalı konuma geçemiyorlar, çünkü elektronlar 
karşılarına konan incelmiş/küçülmüş kapılardan kapalı 
olmasına rağmen geçebiliyorlar. Nano Teknoloji ile yeni 
malzemelerin bulunması belki bu sorunun geçici olarak 
aşılmasını sağlayabilir, ama yine de metal-ametal ve 
alaşım bazlı malzemelerin sınırlarına yaklaşılmakta.

Üreticiler bir taraftan daha hızlı çalışacak bilgisayarlar 
tasarlarken, yazılım devleri de hızlı çalışacak donanıma 
uygun yazılımlar geliştiriyorlar. Bütün bunların yanında 
üniversiteler ve büyük bilgisayar firmaları işlemcileri 
daha küçük boyutlarda yapılandırmak ve hızlandırmak 
yerine daha farklı bir mantıkla çalışacak bilgisayar 
teknolojisi üzerinde çalışıyorlar. İşlem yapma mantığı 
tamamen farklı olan bu bilgisayarlara Kuantum 
bilgisayarlar deniyor. 

Kuantum bilgisayarların günümüz bilgisayarlarından 
farkına gelirsek: Bugünkü bilgisayar sisteminde en 
küçük bilgi birimi “bit” iken (örneğin: A karakteri=8 
bit), Kuantum bilgisayarlarda bu birime “qubit” 

(quantum bit) adı veriliyor. Bir Qubit dört durumda 
bulunabiliyor: “1”, “0”, “aynı anda 1 ve 0” veya “arada 
bir değer”. Yapılan açıklamalar Qubit’in, ışığın değişik 
polarizasyonlarını, elektronun değişik durumlarını ya da 
bir atomun enerji seviyelerini belirtebildiği ve qubit’in 
“süperpozisyon” özelliği sayesinde hem 0 hem de 1 
durumu alabileceği yönünde.

Kuantum bilgisayarların bu sayede daha hızlı işlem 
yapabilmesi tasarlanıyor. Örneğin, klasik bilgisayarların 
1.000.000 sırasız kayıt arasından belirli bir kaydı 
tek tek karşılaştırma yaparak bulmaya çalışmasına 
karşın, kuantum bilgisayarlardan beklenen ise tek tek 
karşılaştırma yapmaları değil. Burada beklenen bütün 
kayıtlara aynı anda bakabilecek bir işlem yapabilme 
yeteneği. 

Kendinize bir yardımcı tuttuğunuzu, bu yardımcının 
bütün kayıtlara aynı anda bakabilmek için kendini 
kopyaladığını ve aranan kaydı bulduktan sonra sadece 
kaydı bulan kopyanın kaldığını diğerlerinin yok 
olduğunu düşünün.

Kuantum bilgisayarların klasik bilgisayar sistemlerine 
göre oldukça hızlı çalışacak olması ve bu hız 
sayesinde bilgisayar teknolojisini kökten değiştirecek 
olması, IT dünyasını, şifre geliştirme ya da şifre 
kırma açısından “haber alma örgütlerini”, çözülmesi 
uzun sürebilecek matematiksel işlemler açısından 
“bilim adamlarını” ve tabii ki tüm yaşamını derinden 
etkileyeceğini düşündüğüm “son kullanıcıları” oldukça 
heyecanlandırmakta. Yüksek hızlı bilgisayarların 
ve günümüzde kullandığımız internet hızıyla 
kıyaslanamayacak denli “hızlı internet”in insan yaşamını 
nasıl etkileyeceği ise ayrı bir tartışma konusu olacak. 

Şimdilik kuantum bilgisayarların daha yeni doğmuş bir 
bebek gibi olduğu söyleniyor. Bu konu üzerinde oldukça 
ciddi çalışmalar var. IBM firmasının 2000 yılında 
5-Qubitlik kuantum bilgisayar geliştirdiği, aynı yıl 
içinde Los Alamos Ulusal Laboratuvarlarında 7-Qubitlik 
kuantum bilgisayarı yapıldığı açıklanan bilgiler arasında. 
15-20 sene önce kullandığımız kişisel bilgisayarlarımızı 
düşünecek olursak, günümüzdeki bilgisayar teknolojisi 
tıpkı kuantum bilgisayarlarda olduğu gibi bir hayal 
ürünüydü. Gelişmeler bu hızla giderse, düz bir 
hesapla sanırım 15-20 sene içinde evlerimize kuantum 
bilgisayarlar girmiş olacak.  

denizdemirdoven@gmail.com

TEKNOLOJİ Deniz Demirdöven

Şirin İskit

İÇİMİZDEKİ SANATÇI

Bu çalışmanın asıl hedefi bir 
yandan kendi manevî ve mistik 
kökenlerini neredeyse unutmaya 
başlayan Batı’nın bu aşamaya nasıl 
geldiğini, öte yandan bilginin yeni 
yollarının Gelenek’in mesajını 
yeniden keşfetmeye nasıl davet 
ettiğini okuyucuya farkettirmektir. 
Bu açıdan, Gelenek yalnızca 
geçmişte kalan, dolayısıyla aşılmış 
bir değerler toplamı değil; aksine 
hayata “yeni bir anlam” getirerek 
dünya görüşünü yenileyen bir 
etkendi. F. Juhwarz bu kitabında 
“Felsefe, Yaşayan Geleneği, 
hikmeti tahtından indirmiştir” 
temasını vurguluyor. 

Kadim Bilgeliğin
Yeniden Keşfi

Fernand Schwarz
Yayınevi: İnsan Yayın

Çev.: Meral Arslan
400 Sayfa 

Şiirlerim 4
Ahmet Bobaroğlu
Yayınevi: AAV Yayınları
400 Sayfa 

BİZİM SAHAF İzzet Erş

Bugün

Bunca yıllar geçti, gör beni bugün,
Gönlüme hasretin, dağıldı bugün.
Yerimden yurdumdan attılar beni, gör beni bugün,
Ağacım kurudu çiçek açmadı, kokmuyor bugün.
Yıllar sonra hala hasretin, yakıyor bugün,
Gönül penceremde olan gözlerim, bakıyor bugün.
Pınarlar kurudu, yaşlarım bile akmıyor bugün,
Hiçbir azam dinlemiyor, takmıyor bugün.
Sana olan o ateş, yakmıyor bugün, 
Elim ayağım, kolum bacağım, kalkmıyor bugün,
Benzinim azaldı, cepte çakmağım çakmıyor bugün.
Uzun yıllar geçti gözler yaşlaştı, bakmıyor bugün,
Buna rağmen o yüce ateş, bırakmıyor bugün.
Arılar konuyor, ballar tükendi,
sokmuyor bugün.

06.04.2010
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(1. sayfadan devam...)

Bilindiği gibi, sanatçılar da, aydınlar gibi, belli bir sınıf 
oluşturmazlar; fakat yapıtlarının niteliğiyle, eylemleriyle 
belli bir sınıfın yanında ya da uzağında yer alırlar. 
Sorumluluk işe karıştığında bağlanma, aydınca bağlanma 
da bir ilke konumu kazanır. Bağlanmadan amaç, herhangi 
bir programa bağlanma değildir. Bu bağlanma, eksiksiz, 
bütünsel gerçeğe bağlanma, bir veri olarak öne sürülen 
gerçek parçalarına karşı çıkma, gerçekleri tarihsel ve 
toplumsal bağ ve ilişkilerinden soyutlamama tavrıdır. 
Gerçek ve bağlanmış bir aydın için edebiyat, sanat, 
politika, ekonomik düzen, bilim, bireylerin kültürel ve 
ruhsal durumları birbirinden bağımsız, özerk, yalıtkan 
parçalar değildir; hepsi birden bir toplumsal dizge 
oluştururlar. Bu nedenle de aydının eylemi “tarihsellik” 
özelliği taşır. 

Bu tarihsellik özelliği ve bütünsel gerçeğe bağlanmışlığın 
zorunlu sonucu olan gerçeği söyleme zorunluluğu, 
çağdaş aydının eylemini biçimlendirip yönlendiren, 
onun “aydınca” duygu ve düşüncelerini hayata geçiren 
olanaklardır. Gerçeği söyleme arzusunun yanında 
“cesaret” yer alır: Kuşku, eleştiri ve ifade cesareti. Bu 
özelliklerinden ötürü aydın, “resmi” ortamın dışında kalır 
zorunlu olarak. Aydın, bir toplumun eleştiri vicdanıdır. 
Aydın, daha akılcı, daha insancıl, daha kusursuz, daha 
demokratik bir toplumsal düzenin gerçekleşmesinin 
karşısında bulunan engelleri saptar, tanımlar ve çözüm 
önerileri getirir. Böylece, toplumun bilinci, ilerici güçlerin 
sözcüsü durumuna gelir. Bunun sonucu olarak da, egemen 
ideoloji ile dönüşsüz bir uzlaşmazlığa girer. Kemikleşmeyi 
seçmiş olan egemen ideoloji için, aydın, “tedirgin edici” 
bir yaratıktır. Bilgi ve bilinciyle “etkin” olan aydın, 
kayıtsız ve şartsız olarak kendinden vermeyi seçmiş bir 
toplumsal bireydir, katılan kişidir; bağlanır ve kendini 
tehlikeye atar; kariyerist değildir ve çıkar gözetmez. 
Aydın eylemi, bir tür kabuk soymaktır, kabukların 
altındaki gerçeği buluncaya, gerçeği saran katmanları 
saydamlaştırıncaya kadar… Aydının görevi söz ve yazı ile 
mevcut gerçeği eleştirmektir; özgürlük ve özgünlük adına 
eleştirmektir.

Aydın olabilmek için, göbek ve ayak bağından kurtulmak 
gerekir.

Aydını aydın yapan, onun “idrak”idir ve idrak dediğimiz 
düzey ne filozoftur, ne bilgindir, ne de sanatçıdır. Kafa 
emekçileri bazen aydın olabilirler, ama aydınlar çoğu 
zaman kafa emekçileridir. Her zaman değil ama çoğu 
zaman, çünkü içinde bulundukları bazı özel tarihsel 
koşullar içinde işçiler, köylüler, esnaf da kafa emekçisi 
olmadan aydın olabilirler.

Kişisel çıkar gözetmeksizin, genel çıkar ve iyilik için 
her türlü baskı ve tehlikeyi göze alan, insanlığın gelişimi 
ve mutluluğu için “ben”i değil “biz”i seçen kişi, elbette 
bir ham hayalci ve densiz muamelesi görebilir; ama o, 
gerçekte bir alçakgönüllü kahramandır.

İsterseniz şimdi soralım soruyu: “Sanatçı, bilim adamı 
aydın mıdır?” 

Bir insan sanatçı olamadan aydın, aydın olamadan da 
sanatçı olabilir. 

Belirlemeğe çalıştığımız ‘Aydın’ paradigmasına örnek 
olacak Burhan Oğuz’u inceleyebilir miyiz? Bu sorunun 
yanıtını aşağıdaki satırlarda aramaya başlayalım.

Burhan Oğuz’un soyağacı hakkında doyurucu bilgilere 
sahibiz. Bu konuda yaşam öyküsünü Yaşadıklarım, 
Dinlediklerim – Tarihi ve Toplumsal Anılar ve devamı 
niteliğinde Düşündüklerim, Yazdıklarım – Siyasî ve 
Toplumsal Makale ve Bildiriler adlı kitaplarında tüm 
açıklığıyla yazmıştır. Bu sadece kişiye ait biopsikososyal 
tarih değildir. Kendi belirlemesiyle: 

“Uzun süreden beri bir “Türkiye Sosyal Tarihi” 
yazmayı tasarlamış olup bunun için durmadan malzeme 
toplamaktayım. Zamanlamasını da 2005 yılı olarak, yani 
Türkiye Halkının Kültür Kökenleri serisinin bitimine 
göre ayarlamıştım. Ancak gerek sevgili dostum Dr. Nazan 
Ölçer, gerekse Simurg Yayınevi sahibi dostum İbrahim 
Yılmaz’ın ısrarlarıyla işbu Yaşadıklarım, Dinlediklerim’i 
kaleme aldım. Bunda, esasen “Sosyal Tarih”e dahil 
olan bazı hususlar yer alıyor. Yani bu çalışma onun bir 
parçası olarak mütalâa edilecektir. Amaç bir kişisel 
özgeçmiş yazmak olmayıp siyasî ve toplumsal olayların 
sergilenmesinden ibarettir. Dolayısıyla, özgeçmişimden 
sadece bunların anlatılması ile ilgili bölümler yer 
alacaktır.”

“Gerçekten, aile ilişkilerim dolayısıyla çocukluğumdan 
beri birçok önemli siyasî kişileri yakından tanımak 
fırsatını buldum ve bu ortamda öğrendiklerimi tarihçilere 
malzeme olarak kağıda döktüm. Bunu yaparken hiçbir 
hissî mülâhazaya yer vermemeye özellikle itina ettim. Hiç 
kimseyi hedef alıp küçük düşürmeyi aklıma getirmedim. 
Nesnellik çizgisini aşmamaya azami özen gösterdim.”

Bir büyük yerleşim ve kültür merkezi olarak İstanbul’da, 
geçen asrın sonlarında, evlilik yoluyla iki Osmanlı-
Türk ailesi bir araya gelmiş ve İstanbul, Burhan Oğuz 
gibi güzel bir oluşumu üretmiştir. Burhan Oğuz has bir 
İstanbulludur. Doğumu ve çocukluğu Osmanlı devletinin 
tarih sahnesinden çekildiği son yıllarla Kurtuluş Savaşına 
rastlamış, çocukluk ve gençlik yılları ve ertesi ise 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve yeniden yapılanma 
devrelerinde geçmiştir. Türkiye ve Türklük bu çok önemli 
geçiş döneminde sancılı ve sıkıntılı bir şekilde yol alırken 
Burhan Oğuz bu olağanüstü değişimi fark edebildi; ileride 
gerek bireysel yaşamı, gerekse sosyo-kültürel yaşamında 
köklü değişimden yana bir tavır almasını sağladı. Bu 
durumu Anılar adlı kitabının 642. sayfasındaki “Son 
Sözüm” başlıklı yazıda şöyle açıklar:

“Anılarda geçen, hayatımın çeşitli bölümlerinin 
öyküsünden, bu ülkenin bana hem bir yurt hem de bir 
sürgün yeri, bir tutukevi olmuş olduğu görülür. Bu 
ifadelerden, ne askerliğimin aslında bir “İstanbul dışına 
sürgün” olduğunu ne de uzun yıllar yurtdışına çıkma 
yasağını kastediyorum. Ülkede özellikle 1940’lı yılların 
başından itibaren hâlâ devam edegelen egemen düşünce 
akımının dışına “sürülmüş”, vatanımızda, düşüncelerimi 
açıkça ifade etmekten menedilmiş olarak da kendimi 
“hapsedilmiş” hissediyorum. Karar alma ve toplumsal 
tasarılara iştirak ettirilmeyişim beni bir sürgün durumuna, 
kendi öz yurdumda bir sürgün haline getirdi. Gerçekten, 
içinde yaşadığım havaya karşı ağzımdan çıkan her söz 
bir “ihanet” gibi telâkki ediliyor, değişik çevrelerde. En 
azından rahatsız edici oluyorum. Evet, inanmış bir solcu 
olarak, hiçbir zaman bizim ünlü solcularla, belkemiksiz* 
sosyalistlerle, sosyal-demokrat geçinenlerle aynı 
dalga uzunluğunda olmadım. Dört bir yanımızı sarmış 
emperyalist güçler ve de bunların piyonlarına karşı 
sağlam milliyetçiliğim, çok kişiye ters düşüyor. Napolyon, 
büyük Austerlitz zaferinden sonra günlük emrinde 
“Asker, büyük bir zafer kazandınız. Torunlarınız “dedem 
Austerlitz’de idi” diye iftihar edecekler…” demişti. Ben 
de atalarımın, emperyalist güçlere karşı vermiş oldukları 
savaşlarla iftihar ediyorum.

Bu ruh haleti içinde tek çıkış yolunu, hissettiğim, 
düşündüğüm şekilde, bugün veya yarın bedeli ne olursa 
olsun, yazmakta buluyorum. Mizacım gereği bazı olayları 
mizaha kaçan bir üslûbla anlatmış olmam, bunların 
gerçekliğine halel getirmez. İçimdeki neş’e, hayatımın çok 
sıkıntılı anlarında bana destek olmuştur.
Anlatmış olduğum gibi uzun süre suskun kaldım. Ama bu 
anlamlı suskunluk, bir uyguncu suskunluğu olmaktan uzak, 
mevcut düzeni reddetmenin bir zorunlu yoluydu, bütün 
ifade şekillerinin denetim altında tutulduğu bir ülkede.

1937’den beri aralıksız tutmuş olduğum günlükler 
sayesinde önemli olguların tarihlerini verebildim. Bunda, 
okuyucuyu sıkmamak için ifrata kaçmamaya dikkat ettim.

Bittabi, naklen anlattığım olayların gerçek sorumluluğu, 
dinlediğim kişilere aittir. Ben de, Voltaire’in ünlü bir 
deyişini hatırlayarak bunları aktardım. “En kaba yalana 
biraz gerçeklik karışır”…

Benden anlatması; tahlil ve yorum okuyucudan. 
05.05.1997” 

Genç Cumhuriyet’in koruyucu kemeri içinde toplum 
yekpare Türk tarihi içinde misli görülmemiş bir yeniden 
yapılanma sürecine girmişti. Genç Burhan Oğuz 
Türkiye’nin nereye doğru seyrettiğinin, bu gidişin 
ulaşılmak istenen hedeflerini pürüzsüzce ya da en az 
sıkıntılı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için nereden 
geldiğinin araştırılmasının gereğine inanıyordu (Türkye 
Halkının Kültür Kökenleri 6 ciltlik 8 kitap ve Türk 
Halk Düşüncesi ve Hareketlerinin İdeolojik Kökenleri 3 
ciltlik eserlerini kapsamlı ve nitelikli bir şekilde yazdı, 
yayınladı). Önemli olan toplumun nereye gittiği ve 
nereden geldiğiydi. Sıkıntının temelinde, okuduklarını 
sağlıklı bir teorik süzgeçten geçirdikten sonra, bu olguyu 
yaşama geçirecek “belkemikli” organizasyonun nasıl 
kurulacağı idi. Çok okudu. Dağınık ve yüzen bilgi 
verilerini sağlıklı bir teorik çerçeveye kavuşturduğu gibi 
örgütlü mücadeleye girişmenin gereğini hep yerine getirdi. 
Sabrı ve kararlılığı ilke edinip bakışlarının gerçekleşeceği 
fırsatları bekledi.

Burhan Oğuz’un düşünce dünyasının temel yapı taşlarını 
toplarken, zıtlıkları kafasında, davranışında ve eserlerinde 
uyuma götürdü.

Gerçekten de o subjektif bilgi ile ‘akıl’ın (objektif bilgi) 
uzlaştırılması kadar, zıtlıkların sabır isteyen birlikteliğini 
bilgece gerçekleştirdi. Bu kafa yapısı ile maddeye baktı, 
Türkiye’nin somut toplumsal gerçeklerinin üstüne gitti. 
Yaptığı kültürel, antropolojik ve bilimsel araştırmalarla 
Cumhuriyet’in sosyo-kültürel-siyasi düzleminin önündeki 
yaşamsal set ve engellerin yanısıra çözüm ve de uygulama 
yöntemlerini gösterdi. 

Burhan Oğuz ‘güzel’e aşıktı. ‘Güzel’ olan her şey onun 
ilgi alanı içindeydi. Sorunlu gördüklerinin de ‘nasıl 
güzelleştirilebileceği ve etkinleştirilebileceği’ düşüncesi 
hep başat unsurdur. Bu haliyle de doğal bir ‘Sorun 
Çözücü’ yetisiyle donatılmıştı. Şikayet ve sitemlerinin 
arkasında, çaresizlik sızlanması yerine ‘olanaksızlıktan 
olanak yaratmak’ eylemi vardır.

Türk diline hakkıyla hakimdi; bugün pek az rastlanan 
veya tamamıyla tarihe karışmaya mahkûm görünen 
sağlam, zarif ve sağlıklı bir Türkçesi ve üslûbu vardı. 
Onun Türkçesinin gerisinde bir uygunluk, kelimelerin 
ağırlıklarını hassas bir terazide tartan kuyumcu titizliği 
ve sabrını yakalarsınız. Artık onun yazılarının tiryakisi 

Aydın olabilmek için,
göbek ve ayak bağından kurtulmak gerekir.

ANMA Hulisi Akkanat
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olmuşsunuzdur.

Nesnel bilgi ile öznel bilgi arasında var olan dirsek 
temasını veya yer yer örtüşmeden kaynaklanan ortak 
alanda önce ahlâk kayıtlarına basaraktan bir ‘norm’ inşa 
etti. Bu ‘norm’u test etmek için belli bir coğrafyadaki 
toplumun tarihine açıldı, edebi kaynakları kullandı (Türk 
Halk Düşüncesi ve Hareketlerinin İdeolojik Kökenleri, 
I-II-III cilt, Simurg yy., 1997).

Daha sonra bulgularını günümüze çekti. Neyin 
değiştiğini, neyin ya da sürekli değişme içinde hangi 
unsurların sadece kabuk değiştirip özün farklı 
kalıplar içinde muhafaza edildiği gerçeğini 
araştırdı (Düşündüklerim, Yazdıklarım, Anadolu 
Aydınlanma Vakfı Yayınları, 2002). Zira onun 
tarih görüşünde “tarihin hiçbir noktasında ani 
bir kesiliş ve hiçbir yerinde de ani bir başlangıç 
aranamayacağına göre” zamanın yekpare 
bütünlüğü söz konusu olmaktadır. 

Türkye Halkının Kültür Kökenleri, araştırırken 
beslenme,tarım-meyvecilik-bahçecilik-
hayvancılık-üretim aile ilişkilerini, inşa, ısıtma 
ve aydınlatma, dokuma ve giyim, tıp, alternatif 
tıp, halk eczacılığı ve sağaltma tekniklerini, 
sosyal gruplar ve etnik gruplar (iletişim-folklor 
ve gelenek), ulaştırma-iletişim-mübadele, ölçü 
ve metalurji başlıklarında 30 yıllık bir araştırma 
sonucunda yazılmıştır. Bence bu çalışma, alanında 
dünya çapında kaynak olabilecek bir başyapıttır. 
Üyeliğinden onur ve gurur duyduğum Anadolu 
Aydınlanma Vakfının özverili gayretleri ile basılmıştır. Bu 
eserlere maalesef Türk Eğitim ve Kültür dünyası araştırma 
kurumları ve kişilerince yeterince önem verilmemiştir. 
Dileğim aydınlanma yolcularına kılavuz ve fener 
olmasıdır. 

Bu yaklaşım tarzı bizi Burhan Oğuz’un sosyal-antropoloji 
düşünürlüğünün arka bahçesine götürecektir.

Çalışmalarıyla, aslında, “sosyolojik bir toplu görüş ve 
geniş bir tarih felsefesinin” peşindeydi. Buna rağmen, 
biz bu çalışmamızda onun, politik toplumdan ekonomik 
düzleme ve kurumsal dünyaya kadar farklı boyutları, 
bir arada, tutarlı bir eksen etrafında kenetleyen bir tarih 
felsefesi ortaya koyduğunu iddia etmiyoruz.

Burhan Oğuz’un Türk tarihinde Osmanlı asırları içinde 

yakaladığı atıl ve hantal zihniyetin çekip çevirdiği insanı 
tanımlamadaki başarılı kaleminin Tanzimat’tan günümüze 
bilhassa Cumhuriyet’in ekonomik insanını açıklamada 
titrediği görülmektedir (Yüzyıllar Boyunca Alman Gerçeği 
ve Türkler). Tanzimat öncesinde başlayan ‘güzel ahlâk’ın 
içselleşmesinin Tanzimat sonrasında yavaş yavaş fakat 
1938’lerden sonra artan şiddetle, insanımızın ekonomik 
maddeyle temasının yarattığı sıkıntılar ve bunun geleceği, 
onu suskunluğa itmiştir. Bu konumu kendi dilinden 
aktaralım:“Sizce Karşı Devrim ne zaman başlıyor?” 
“Bence 10 Kasım 1938’den sonra başlıyor.” (13.02.2005 
tarihli söyleşi )

Türk ve Yahudi Kültürlerine Bir Mukayeseli Bakış 
(Anadolu Aydınlanma Vakfı) adlı eserleriyle tarihin bu 
yaprağının tozlarını silkeledi. Akmakta, dönüşmekte olan 
tarih nehrinin kenara attığı ve sürüklediği unsurları gördü, 
tarihin aktığı ekonomik kaynağı kavradı.

Burhan Oğuz bütün kültür araştırmalarında hedefe yönelik 
bir çalışma içindeydi – ilk başlarda farkındalığı olmasa da. 
Ancak 1937 yılından itibaren günlük tutma alışkanlığı ve 
okuduğu gazete, dergi küpürlerini arşivlemesi daha sonrası 
için hazırlık olarak değerlendirilebilir. Zira “ bir teoriniz 
yoksa, derlediğiniz olguların hiçbir kıymeti yoktur” diyen 
Charles Darwin haklıdır.

Burhan Oğuz Türkiye’nin aktüel sorunlarını irdelerken 
ülkenin geçmişinden bugüne taşıdığı davranış kalıplarını 

çok iyi kuşatabiliyordu. Dolayısıyla o ‘şabloncu’ olmadı, 
kuru formalizmin bataklığına düşmedi. İşte, Burhan 
Oğuz’un asıl başarısı buradadır. Gerçekten de o bir sosyal 
bilimci olarak ülkenin sorunlarını kuşatırken, sahip 
olunan kültürel zenginliklerin farkındalığı ile Türkiye 
gerçeği açısından kültürü ekonomiyle birlikte algılayarak 
az gelişmişlik olgusunu tamamen siyasi politikaların, 
sosyoekonomik projelerin niteliksizliğine bağlamıştır. Bu 
hal onu derinden yaralamaktaydı.

Burhan Oğuz bir İstanbul aşığı idi. İstanbul, mimariden 
hat sanatına, süslemeden ebruya, hatta Türkçesine kadar 

güzele aşık Türklerin cidden özenip kurdukları ve 
medeniyet alemine armağan ettikleri bir şehirdir. 
Oysa gene bu şehir Türklerin bir başka açıdan, 
insanın insan olması açısından, İstanbul efendiliğini 
insanlığa armağan etmişti. Burhan Oğuz’un 
kişiliğinde İstanbul efendiliği zerafet ve inceliğinin 
kendi içinde farklı ve seçkin bir örneğini buldu. 
Burhan Oğuz’un 18 Şubat 2009’da İstanbul’da 
vefatıyla İstanbul, kendi çözümlemesi olan ve 
önce bütün ağırlığını bir kuyumcu sabrıyla iç alem 
medeniyetini inşa eden, daha sonra bu ruh inceliğini 
eşyaya, diline, hareketlerine nakşeden bir insan 
tipolojisini de noktalamış oldu.

Onun elinden çıkıp somutlaşmış kitap, makale, 
gazete yayınları, mektup, resim, fotoğraf, kroki, 
plan, defter, dosyalanmış notlar ve tasnif edilmemiş 
sayısız kağıt parçaları üzerine alınmış çeşitli notlar 
vd.’ni yeniden üretmeye fizik olarak aynı maddi 
ömrü yaşamaya hazır bir insanın, programlasa dahi, 

başaramayacağı açıktır. (Bütün eserleri, dökümanları ve 
de kütüphanesini Sabancı Üniversitesi’ne ‘Burhan Oğuz 
Kitaplığı’ kurulması şartıyla bağışlamıştır.)

“Ben kitapları koleksiyon diye almam. Tasarlamış 
olduğum çalışmalara yarayacak kitapları alırım. 
Çalışmalarım da bitmiş ne yapacağım ben onları…”

Arşivi ve yayınlarıyla çalışkanlık ve becerisinin ürünlerini 
kimliğimizin pekişmesi için gelecek kuşaklara bıraktı. 
Burhan Oğuz’un maddi hayatı tükenmiş olmasına rağmen, 
öğretmenliği, efendiliği, aile babalığı ve bıraktığı hatıralar 
onu canlı kılmaktadır.

hulusiakkanat@gmail.com

İslâm ve Bilim 

İnsanoğlu’na ilk emir olarak “Oku” diye seslenen İslâm 
dini, Varlık’ın Allah’ın âyeti olarak, insan üzerinde 
tefekkür etsin diye yaratıldığını ifade etmiştir. Bu 
gayeyle “bilenlerle bilmeyenlerin bir olamayacağını” 
vurgulamış ve bilgi’nin insanlar arasındaki içtimaî-
manevî hiyerarşi için bir referans noktası olduğunu 
belirtmiş; insanları daima “Yer ve Gökler ile arasında 
bulunanlar hakkında tefekkür etmeye” davet etmiştir.

Diğer taraftan Peygamberimiz Hz. Muhammed, 
Kur’an-ı Kerim’e paralel olarak bilgi’yi övmüş, 
“beşikten mezara kadar bilgi elde etmeyi” öğütleyerek 
bilgi’nin zamanı olmadığını ve “ilim Çin’de de olsa 
alınız” sözüyle de bilgi’nin mekânı bulunmadığını en 
güzel ve en veciz bir şekilde ifade etmiştir.

İslâm’ın ilk teşekkül yıllarından itibaren bu anlayışı 
tevarüs eden Müslümanlar, fethettikleri ülkelerin kadim 
kültürlerinin de tesiriyle bir bilgi ve bilim paradigması 
oluşturmaya başlamış, en geniş anlamıyla varlık-insan 
ilişkilerinde ‘uyum’ anlayışı üzerinde temellenen bir 
bilgi edinme metodolojisi geliştirmişlerdir.

Hicri II./Milâdî VIII. yüzyıldan başlayarak gelişen bu 
bilim, öncelikle geçmiş medeniyetlerin bilim mirasını 
tevarüs etmiş; böylece tüm bu bilimleri yerellikten 
kurtararak, Tevhid anlayışına dayalı cihanşümul bir 

bilim yaratmıştır. Mevcut bilim dallarını geliştirme 
yanında cebir, trigonometri, kimya, tarih felsefesi vb. 
yeni bilim dalları tesis edilmiştir. Felsefe’de Kindî, 
Farabî, İbn Sina, İbn Rüşd, Esad Yanyevî; Kelam’da 
Eşarî, Maturidî, Fahreddin Razî, Seyyid Şerif Cürcanî, 
Ali Kuşçu; Matematik’te Harizmî, Ömer Hayyam, 
Şerefeddin Tusî, Cemşid Kaşî, Ali Efendi; Astronomi’de 
İbn Heysem, Nasirüddin Tusî, Kutbuddin Şirazî, İbn 
Şatır, Ali Kuşçu, Takiyettin Rasıd; Kimya’da Cabir b. 
Hayyan, Ebu Bekir Razî, Aydemir Cildekî, Ali İznikî; 
Tıp’ta Ebu Bekir Razî, İbn Sina, İbn Nefis, Hacı Paşa, 
Davud Antakî; Tarih ve Sosyal bilimlerde Mesudî, İbn 
Haldun, Cevdet Paşa; İrfan ve Hikmet’te Şehabeddin 
Sühreverdî, İbn Arabî, Sadreddin Konevî, Davud 
Kayserî, Mehmed Fenarî, Sadreddin Şirazî gibi burada 
isimleri sayılamayacak yüzlerce büyük bilimadamı ve 
düşünür yetişmiştir.

Gerçekte İslâm bilimi hem kadim bilim geleneklerini 
tercümeler yoluyla muhafaza edip eğitimle zihinlere 
aktararak gelecek çağlara taşımış; hem de kendi 
özel kimliği içerisinde gözlem-deney ve objektifliğe 
dayanan bir bilim yöntemi geliştirmiş; tabiî ve riyazî 

bilimlerin tüm sahalarında yeni ve orijinal sonuçlara 
varmıştır. Böylece dünya bilimine çift yönlü bir katkıda 
bulunmuştur.

Avrupa Hicri VI/Milâdî XII. yüzyıldan başlayarak bu 
gelişmelerden, özellikle Endülüs İslâm medeniyeti 
yoluyla haberdar olmuş ve bu bilimin en önemli abidevî 
eserlerini tercüme ederek içinde bulunduğu karanlık 
çağdan sıyrılmaya başlamıştır. Bunun yanında Avrupa 
yine İslâm medeniyeti aracılığıyla kadim kültür ve 
bilim gelenekleriyle, özellikle kendi geçmişi Yunan-
Helen bilim ve kültürü ile tanışmış; böylece İslâm 
medeniyetinin bu iki yönlü katkısından istifade etmesini 
bilmiş ve bu bilgi birikiminden hareketle bugünkü 
Avrupa bilim ve medeniyetini yaratmıştır.

Kısaca özetlemeye çalıştığımız bilim’in İslâm 
medeniyetindeki bu serüvenine bir göz attığımızda, 
göreceğimiz ilk önemli şey, “yer ve gökler ile arasında 
bulunanlar hakkında tefekküre” davet eden vahyî istek 
ve bilginin yukarıda zikrettiğimiz zaman ve mekân 
boyutunun terk edilmeye başlanması, siyasî-iktisadî ve 
sosyal şartlarla birleşince, İslâm biliminin duraklama-
gerileme ve nihayet çökmeye yüz tuttuğudur.

Yeni bir atılım, İnsanlığın özellikle bu çağda çok 
daha ihtiyaç duyduğu varlık-insan uyumu ve bilgi-
hikmet kardeşliği için, İslâm’ın bu ezelî çağrısına; 
Varlığı tanıma-bilme-anlama çağrısına kulak vermekle 
mümkün olacaktır.

Hz. Muhammed, Kur’an-ı Kerim’e paralel olarak 
bilgi’yi övmüş, “beşikten mezara kadar bilgi elde 
etmeyi” öğütleyerek bilgi’nin zamanı olmadığını 

ve “ilim Çin’de de olsa alınız” sözüyle de 
bilgi’nin mekânı bulunmadığını en güzel ve en 

veciz bir şekilde ifade etmiştir.

BİLİM İhsan Fazlıoğlu



8

Bizi Bizden Haberdar Edin...

• Bültenimiz tüm resmi işlemleri tamamlanmış olarak 
yayın hayatına başladı. Hepimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını dileriz.
• Ahmet Bobaroğlu’nun “Şiirlerim 4” adlı kitabı çıktı!
• Değerli üyemiz Doç. Dr. Haluk Berkmen Hindistan’ın 
ünlü manevi liderlerinden Sathya Sai Baba ile görüşmek 
üzere kendisini ziyarete gidiyor. Hocamıza iyi yolculuklar 
diliyoruz.
• Vakfımızın kantin yöneticisi Feride Satıcı’nın annesi 
Faika Satıcı vefat etmiştir. Ailesine başsağlığı diliyoruz. 
Ruhu şad olsun.
• Şah Bazaar, baharatçılıktan sonra hediyelik eşya işine 
de el attı. Büyükada’da farklı tasarımlarıyla dikkat çeken 
Şah Bazaar mağazalarını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. 
(Adres: Recep Koç Caddesi, No:17/A Büyükada İst.)
• Lütfen vakıf çevresinden aldığınız haberleri bulten@
anadoluaydinlanma.org adresine göndererek bizi bizden 
haberdar edin.

Vakıf üyeliğine başvuruların da görüşüldüğü Genel 
Kurulda toplam 13 yeni üyenin kabulüne karar verildi. 

Yeni üyelerimize biz de hoşgeldiniz diyoruz.

1. Haluk Berkmen
2. Selma Aydıntuğ
3. Güray Aça
4. Başak Deniz Tipigil
5. Mehmet Tevfik Bulguroğlu
6. Gülizar Akkanat
7. Hulusi Akkanat
8. Mehmet Murat Şerbetçi
9. Egemen Özkan
10. Etem Mercan
11. İsmail Muallaoğlu
12. Gencay Genç
13. Mevlüde Alp

Divaldo Franco ile
Spiritüalizma Üzerine
İzzet Erş

Farklı kıta ve ülkelerde 
verdiği konferanslar dizisi için 
Türkiye’ye gelen Brezilyalı 
barış elçisi Divaldo Franco, 
ülkemizi ziyareti sırasında 
vakfımızda konferans verdi.

Konuşmasında insan 
varlığının ebediliğini 
vurgulayan Franco, bilim 
dünyasının son yıllarda ortaya 

koyduğu bulgulardan da yola çıkarak ruhun ölmezliği ve 
tinsel sürekliliğin zorunluluğu gibi konulara değindi.

Başından geçen ve hayatında çok önemli yeri olduğundan 
söz ettiği anılarını da paylaşan Franco, ruh göçünün 
(reenkarnasyon) insanlık için artık bilim tarafından da 
doğrulanan bir gerçeklik olduğunu belirtti.

Divaldo Franco 83 yaşında ve “Mansão do Caminho” 
adında bir yardım kurumunun sahibi.

Paschimottanasana  
Oturarak Öne Doğru Eğilme
Seated Forward Fold

Enerji akışını dengeleyen mükemmel bir duruştur. 
Yin tarzı yogada “Caterpillar (Tırtıl)” duruşu olarak 
bilinir. Bu pozda esnemesini istediğimiz bölgeler: 
bacaklarımızın arkasındaki kaslar (hamstringler), 
omurga ve sırt kasları.   

Yerde bacakları birbirine yakın uzatıp (dandasana) 
oturarak dümdüz bir sırt ile poza başlıyoruz.  Be-
denin üst kısmı yukarıya doğru uzuyor; birkaç derin 
nefes alarak göğüs kafesini üç boyutlu açıyoruz ve 
bu açıklığı koruyarak, omurgayı kamburlaştırmadan 

yavaşça bedeni öne, bacakların üzerine doğru bilinçli 
bir şekilde dümdüz götürebildiğimiz kadar götürüy-
oruz ve sınırımızı bulduğumuz yerde bel bölgesinden 
(lumbar) başlayarak başa kadar omurgayı yuvarlayarak 
dizimize  yaklaştırıyoruz. Kollar bacakların iki yanında 
pasif uzanıyor ya da ayakları tutuyor olabilir; eğer öne 
eğilirken arkaya gider gibi hissediyorsak, kalçaların 
altına katlanmış bir battaniye yerleştirip battaniyenin 
ucuna oturarak kalça kemiğini (pelvis) öne doğru 
döndürebiliriz; bu bizim arkaya doğru gitmemizi en-
geller. 

Anatomik farklılıklar, oranlar, esneklik kapasitesi, 
baskı gibi nedenlerden dolayı, bazı kişiler başını dizler-
ine değdirebilirler, bazı kişilerin başı havada kalabilir; 
eğer sırt çok düz kalıyor, sadece boyun omurlarını 
yuvarlayabiliyorsak, o zaman başımızı da yukarıda tut-
arak, belden  öne doğru düz bir sırt ile eğilebildiğimiz 
kadar eğilebiliriz.

Bedeni dinleyerek, itip çekmeden, çok fazla zor-
lamadan, limitimizi bulup biraz o limiti  geçerek, 
pozun içinde 3 ile 5 dakika pasif kaslarla kalabili-
riz. Kasları pasif bıraktığımız zaman bağ dokuları 
ve eklemleri de açmaya başlıyoruz. Belki her 
kaldığımız süre içerisinde, öne eğilme kapasitemizin 
biraz daha arttığını, pozun biraz daha derinleştiğini, 
bacaklarımızın arkasındaki kasların, bağ dokuların 

biraz daha esnediğini, eklemlerin biraz daha açıldığını  
fark edebiliriz. Dikkatimizi hangi kasın esnediğine, 
acının hangi bölgede olduğuna yoğunlaştırmalıyız. 

Ayrıca yoga duruşları, “Meridyen” dediğimiz alanlarda 
enerjinin rahatça akmasına yardımcı olan çok etkili 
yöntemlerdir. Paschimottanasana, bacakların arkası ve 
omurgadan geçen mesane meridyenini uyarır ve idrar 
kesesinin sağlıklı kalmasını sağlar.

Pozdan çıkarken de konsantrasyonumuzu kaybetmeden 
bilinçli bir şekilde, esneyen tüm dokuyu yavaş yavaş 
yerine getirerek çıkmalıyız. Daha sonra sırtüstü yere 
uzanarak bir süre yaşadığımız değişim hisleriyle ka-
larak dinlenebiliriz.     

Duruşun faydaları: 
Sindirim sistemine yardımcı olur, böbrekleri uyarır, 
kalbe ve iç organlara masaj yapar, diyafram ve karın 
bölgesini güçlendirir, üreme organlarını uyarır, cin-
sel enerjinin dengelenmesine yardımcı olur, sırt ve 
bacakları güçlendirir, sinir sistemini yatıştırır, zihni 
dinginleştirir. 

Uzun süre nefeslerle kaldığımız öne eğilmeler, günlük 
hayatımızda karşılaştığımız zorluklarla baş edebilme 
gücümüzü de arttırır.

AAV 2010 YILI 
OLAĞAN GENEL 
KURULU
Vakfımızın 2010 yılı Olağan Genel 

Kurulu 23 Mayıs Pazar günü saat 14:00’da Halis Kurtça 
Kültür Merkezi Suna Pekuysal Salonu’nda yapıldı. 

Yaban Mersini

Hem taze hem de kuru olarak tüketilen yaban mersini,

• Beynin kanla daha iyi beslenmesini sağlar.

• Kansere karşı vücudu koruyan enzimleri aktif hale 

getirir.

• Kan şekerini düşürüp bağırsak metabolizmasını 
düzenler. 

• Kalp krizi riskini azaltır.

• Göz yorgunluğunu giderir, şeker hastalığından 
kaynaklanan görme bozukluklarını engeller.

• Yağlı bileşiklerin vücuttan atılmasını sağlar.

• Taze olarak tüketilmesi halinde kanı temizleyip kan 
şekerini düşürür.

• Sakinleştirici özelliği bulunan ve iltihaplar için 
dezenfektan özelliği taşıyan yaban mersini besleyici 
olmasına rağmen kalori ve sodyum içeriği düşüktür.
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