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Oksijen Cenneti Kazdağları’nda Huzur Dolu Bir Mekan:

Hızır Kamp
Ahmet Yazman

Hızır Kamp Homeros’un İlyada’sında “Binbir Pınarlı İda 
Dağı” olarak anlattığı, bugünkü adıyla Kazdağları’nın 
Kirişlik Vadisi eteğinde bir dinlenme ve arınma mekanı. 
Edremit’e bağlı 
Mehmetalan köyüne 
2 km. uzaklıkta olan 
kamp, Kazdağı Milli 
Parkı sınırlarına 
yürüyüş mesafesinde. 

Milli Park’ta olduğu 
gibi Hızır Kamp’ta 
da ekosistem ilkeleri 
öncelikli. Tamamıyla 
doğal malzemeden 
yapılan ağaç ve ahşap evlerde konaklama imkanı 
sunulurken, doğanın içinde doğanın kuralları ile yaşamaya 
özen gösteriliyor. 

Elektrik enerjisini güneş panellerinden elde eden kampta 
pişen yemeklerde kampın organik bahçesinden çıkan 
sebzeler kullanılıyor ve yemekler Hızır abinin zeytin 
tarlasından elde edilen zeytinyağı ile pişiriliyor. 

Hızır abinin eşi Müslüme ablanın şefi olduğu mutfakta 
pişen, çoğunlukla geleneksel Türkmen ve Ege yemekleri 

tüm misafirlerin beğenisini kazanıyor. Çiçek dolması, 
Keşkek, Saraylı bu yemeklerden bazıları.
 
Hızır Kamp’ta ağaçların altındaki sedirlerde dinlenmek ya 
da kitap okumanın yanında kampın içinden akan Zeytinli 
Çayı’nın serin suyunda yüzmek misafirlerin en çok keyif 
aldığı deneyimlerden biri. 

Kampta sadece 
yüzmek ve dinlenmek 
istemeyenlere çeşitli 
değişik aktiviteler de 
öneriliyor. Kazdağı Milli 
Parkı yürüyüş turları 
bu aktivitelerin başında 
geliyor. Talebe göre 
değişen çeşitli zorluk 
parkurlarındaki bu 
yürüyüş turlarının her 
birinde mutlaka Sarıkız 

zirvesine uğranılıyor. Bölgedeki Tahtacı Türkmenlerinin 
kutsal noktası olan Sarıkız 1740 metre yükseklikte. 

32 adet endemik bitki türünün bulunduğu Kaz Dağı Milli 
Parkı’nda her mevsim ayrı bitkiler gözlemleniyor, alan 
kılavuzları eşliğinde yapılan yürüyüş turları tam gün 
sürüyor.

Hızır Kamp’taki diğer etkinlikler ise yoga ve meditasyon. 
Alanında uzman hocalar tarafından her gün sabah ve 

akşamüzeri Şivananda Yoga dersleri ve çeşitli tekniklerde 
meditasyon uygulamaları yapılıyor. 

Ayrıca çeşitli yoga okullarının 3 ya da 5 günlük yoga 
kamplarına ev sahipliği yapan Hızır Kamp hakkında daha 
detaylı bilgi almak için www.hizirkamp.com adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

(Hızır Kamp’ın devamı 6. sayfada)

Önder Hocamızın “Leyla Gencer” Heykeli Törenle Açıldı
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KARİKATÜR Aykut Yazgan

Hayır işlersen,
hayır bulursun,
hakkı işlersen,

Hakk’ı bulursun..

Metin Bobaroğlu

Söz ola...

Beşiktaş Belediyesi’nin, Leyla Gencer anısına düzenlediği 
heykel yarışmasında birinci olan vakfımız üyelerinden 
heykeltıraş Önder Büyükerman’ın Fulya’daki Hakkı Yeten 
Caddesi’ne yerleştirilen eserinin açılması dolayısıyla 
tören düzenlendi.

Devlet Opera ve Balesi 
Genel Müdürü Prof. 
Dr. Rengim Gökmen, 
törende, opera sanatının, 
dünyanın en eski 
sanatlarından biri olarak 
algılandığını belirtti.

Operanın 400 yıllık 
geçmişiyle dünyanın en 
genç, dinamik ve sınır 
tanımayan bir sanat dalı 
olduğunu kaydeden 

Gökmen, devlet opera ve bale geleneği ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığı dışında ilk defa bir opera sanatçısının 
bu kapsamda ödüllendirildiğini ve heykelinin dikildiğini 
anlattı.

Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal 
da Beşiktaş’ı kültür ve sanatla 
yöneteceklerini, 
bunun, Mustafa 
Kemal Atatürk 
çizgisi olduğunu 
söyledi.

Ünal, sanatçıların hayattayken anılması gerektiğini, söz 
konusu heykelin sanatçıların yaşatılması konusunda örnek 
olduğunu belirtti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü 
Prof. Rahmi Aksungur da başvuruları Ağustos 2009’da 
başlayan yarışmaya 37 heykeltıraşın katıldığını, 
birinciliğe heykeltıraş Önder Büyükerman’ın layık 
görüldüğünü kaydetti.

Opera tarihinin en büyük 
isimlerinden biri sayılan ve 
dünyada “La Diva Turca’’ 
olarak tanınan soprano Leyla 
Gencer’in, Beşiktaş Belediyesi 
tarafından yaptırılan heykeli 13 
Temmuz 2010 tarihinde açıldı.
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Savaşa Bulanmak

Dünyanın güneş ile olan konumuna ilgisiz olarak, 
uykuyla sonlanan bir günün ardından gelen her yeni 
gün, gözümüzü açtığımızda içine uyandığımız bir 
yepyeniliktir. İnsan, her sabah yepyeni bir güne uyanır. 
Önceki günün sorunları devam ediyor olsa da ben yeni 
günde yeniyimdir.

Yine de hayatın yüklediği tüm sorumluluklar, verilmesi 
gereken hesaplar, uğrunda yaşanıldığı savunulan yüce 
yüce ilkeler veya hepsi için genel bir isim koyarsak, 
tüm öznel yargılar, yorgan kaldırıldığı anda yeniden 
yatağa dolarlar. Psikolojik bir itki midir bilmiyorum 
ama yorgan altında biraz daha kalma isteğini buna 
bağlamak çok yanlış olmasa gerek.

Gece başını yastığına koyduğunda daha yüce ilkeler 
için yaşanması gerektiğine dair düşünceler, sabah evden 
çıkarken yastığın üzerinde kalan saç telleri gibi kalıyor 
gerçek dünya karşısında. Yaşadığımız dünyalardan 
hangisinin daha gerçek olduğu ise insanın en çok 
hangisine değer verdiği ile ilgili bir iç hesaplaşmadır. 
Çünkü değer, uğrunda harcanılan emekle dolaylı, 
rasyonel bir tavırdır aslında.

Klişeleşmiş bir minibüs sloganına dönüşen “Bugün 
Allah için ne yaptın?” sorusu karşısında, yüce ile 
bağları hepten kopmuş sıradan şehir insanı tanrısını 
çoktan maddi bir gücün imgesine bürüdüğünden, 
sadece şu cevabı verebilir kendisine: “Olsun... Çalışmak 
da bir ibadettir.” Çalışmak tabii ki ibadettir ama 
içindeki çalkantılardan kurtaramaz insanı. İçindeki 
huzursuzluğu, savaşı gideremez.

Çünkü savaş en primitif biçimi ile içimizdedir, en 
içimizde. Dışarıdaki tüm savaşların aksine, en ilkel ama 
en acımasız olan savaşı içimizde besleriz. Tevhidi bir 
de böyle düşünürsek, bu savaşta ölen de benim, öldüren 
de...

Yaşadığı savaşlar ülkesinde, artık barış olmasını 
dileyen bir dostumun dediği gibi: “Biz barışı önce 
evde sağlamalıyız. Çünkü aramızdaki anlaşmazlığı 
bitirmediğimiz sürece, dışarıda bir barış beklentisi 

hayalden başka bir şey olmayacak...”

Savaş bizim içimizde. Sorumluyu hep dışarıda 
aradığımızdan savaşlarla kirletilmiş ve berbat kokuların 
yükseldiği bir dünya yarattık. Kokunun kaynağını 
arıyor ama bulamıyoruz. Zira koku her gittiğimiz 
yerde bizi takip ediyor. Öyle ki kokunun artık bütün 
dünyayı kapladığına ve bunun içinden çıkılamayacağına 
inanıyoruz. Bu algımızla kendi yüzü görünmesin diye 
siyah bir tül ile örtünen ama aynı tül nedeniyle dünyayı 
siyah gören birer fanatik inanıra dönüştük.

İki kadeh şarabın etkisini yapan, hırsları iten, nefreti 
kovan, apaçık, dürüstçe “seviyorum” dedirten her ne 
idi ise çocukluğumuzda, onu yitirdik. Bunu alkolsüz, 
bunu uyuşmadan, bunu kalplerimizin hoşluğu ile 
yapamaz olduk. Onun yerine her ne yaptık ise, bu 
içimizdeki savaşı bitirmedi. Savaş şimdi daha güçlü. 
Çünkü kızdırıldı ama saldırmasına izin verilmedi. 
Nefretin sınırları kalktı. İnsanlar kendilerini doğuran 
ebeveynlerinden nefret eder oldular.

Hz. Musa, “Annesinden ve babasından nefret edip 
ona karşı kalkan her can İsrail evinden atılsın” dedi. 
“Onlara saygıda kusur edip, sözü ile bastıranı mutlaka 
öldürün” dedi. Aslında dedi ki: “Bunu yapacağın gün 
öl daha iyi!” Ama biz Hz. Musa’yı ve önerdiği yaşamı 
unuttuk. Unuttuk diye Hz. İsa’yı çarmıha gerdik. Hz. 
İsa’yı çarmıha gerdiğimiz için Hz. Muhammed’le hiç 
tanışamadık. Ve tanışamadığımız için bilemedik Salih 
kim? Hızır kim?

Çünkü birileri, “Biz Müslümanlarız” dediler; “Allahı 
biz biliriz” dediler, onlara inandık, ama Allah’a 
inanmadık. Maskeler giydirdik nefsimize. Hainleri 
dost edindik. İki yüzlülere inandık, barışa inanmadık. 
Aslında barışı hiç istemedik.

Birilerinin, “Yahudi biziz, Allah ancak bizleri hidayete 
erdirdi” dediğine inandık. Allah’ın onları seçtiğine 
inandık. Seçtiği hakiki kullarını davalarında bir 
başlarına bırakıp kendi zanlarımızı Hak bildik. Bu 
zanlarımız Hak olmadıklarından, maalesef biz rezil 
olduk.

Rabbi Hillel’in   bir öyküsünü paylaşmak isterim:
“Bir gün bir Yahudi ilahiyat öğrencisi öğretmenine başa 

çıkamadığı kötü düşünceler ile nasıl savaşabileceğini 
sorar. Ve öğretmeni onu Rabbi Hillel’e yönlendirir. 
Uzak bir kasabada yaşıyor olmasına rağmen öğrenci 
hemen yola koyulur. Rabbi Hillel’in evine ulaşır ve 
kapıyı çalar.

Rabbi Hillel pencereden gelenin kim olduğuna bakar, 
ancak kendisine kapıyı açmaz. Geldiğini fark eden 
Rabbinin kapıyı açmamasına bir anlam veremeyen 
öğrenci kapıda beklemeye başlar. Ancak gece olur 
ve kapı kendisine hala açılmamıştır. Bunun üzerine 
öğrenci, Hillel’in kapısını tekrar çalar. Yine açılmaması 
üzerine öğrenci kapının dibinde uyumaya karar verir.

Sabah olduğunda kendisi ile konuşmaya kararlı 
olduğunu göstermek için kapıyı bu sefer daha emin 
bir şekilde çalan öğrenci, kapının kendisine yine 
açılmadığını görünce artık oradan ayrılmaya karar verir. 
Rabbinin evini terk edeceği sırada kapı açılır ve Hillel 
öğrenciyi içeriye davet eder.

İçeriye giren öğrenci sabırsız bir şekilde neden orada 
bulunduğunu anlatır ve içindeki olumsuz düşüncelerden 
kurtulmak için kendisine bir yol göstermesini talep 
eder. Rabbi Hillel ise öğrenciye sabaha kadar kapısında 
beklemesine rağmen kapının açılmamasını örnek 
göstererek şöyle der: “Kötü düşünceler zihnimize 
bizim onlara izin verdiğimiz ölçüde girebilirler. Eğer 
biz onları içeriye almazsak sabaha kadar kapımızdan 
ayrılmazlar. Ve sabah olduğunda artık güçleri 
kalmadığından çekip giderler.”

Hayatlarını barışa adayan ve barışın kendisinden 
başka hiçbir gayeleri olmayan Abdülaziz Buhari’den, 
Menahem Froman’dan, Hasan Manasra’dan ve aynı 
amaç için didinen daha birçoklarından, içimde süren 
savaş nedeniyle af diliyorum. Çünkü biliyorum ki 
onların barış için savaşmak zorunda kaldıkları tüm 
olumsuzluklar kötü düşüncelerin kapısından girmesine 
izin veren kişilerce besleniyorlar. Madem ki tevhid 
var ve varlığın her bir zerresi iletişim ve etkileşimde, 
öyleyse dünyadaki tüm savaşlar bizzat benim kendi 
iç savaşımın yansımalarıdır. Bunun hesabını “ben 
insanım” diyen herkes kendine vermelidir.

izzeters80@gmail.com

BAŞ YAZI İzzet Erş

Iztırab Sahiplerine Ne Mutlu!
Dücane Cündioğlu

Duyulan, verilen, çekilen, 
artan ve azalan bir 
duygunun adı: ıztırab... 
Iztırab duyuyoruz, 
ıztırab çekiyoruz, bazen 
de başkalarına ıztırab 
veriyoruz... Öyle ki 
ıztırabımız bazen artıyor, 
bazen de azalıyor... 

Bu sözcük farklı şekillerde 
yazılabiliyor: ıztırab, 
ızdırab, ıztırap, ıstırap...

Niçin?

Bu, “lisan-ı dad” olarak da bilinen Arapça’daki ‘dad’ 
harfinin bir cilvesi... Bakınız biz bile Arapça’ya özgü bu 
sesi (dad), bugünkü Latince alfabemiz sayesinde ‘d’ ile 
yazmak zorunda kalıyoruz. Bu nedenledir ki hâlâ ‘delâlet’ 
(işaret) ile ‘dalâlet”i (sapkınlık/şaşırmışlık) birbirinden 
kolay kolay ayıramıyoruz. Oysa ilki dal’la, ikincisi dad’la... 
Çaresiz, ince olanına ‘de’, kalın olanına ‘da’ deyip işin 
içinden çıkıyoruz. Fakat bu ses, kelime sonlarına gelince 
iş iyice karışıyor ve bu sefer ‘z’ harfi çıkıyor karşımıza: 
tevazu, mevzu, vaziyet, vs.

O kadar da önemli mi? Iztırab olsa n’olur, ıstırap olsa 
n’olur? En nihayet iki ağız, iki şîve, iki telâffuz biçimi... 
Anlamı da belli değil mi zaten: dert, acı, sıkıntı, azap, 
zahmet, eziyet... Dolayısıyla bizler Türkçe olarak da acı 
duyuyoruz, acı çekiyoruz, başkalarına acı veriyoruz... 
Bizim de acımız artıyor veya azalıyor... Öyleyse bu başa 

belâ sözcüğü kullanmakta niçin ısrar edelim?

Bu kolaycılığa kolayca prim vermeden önce biraz 
düşünelim isterseniz; durup düşünelim, önce duralım ve hiç 
değilse, sonra düşünelim: “Darbe yapmak!”

Bu tabiri duyar duymaz aklınıza ne geliyor? İhtilâl yapmak, 
yönetime el koymak, vs.

Peki ya, “darbe vurmak”, meselâ “adamı bir darbede yere 
yıkmak” gibi ifadeleri duyunca ne düşünüyorsunuz? Meselâ 
“bir darbede....”; yani “bir vuruşta...” (İyi ama, “vurmak, 
vuruş” demekse şayet, darbe nasıl vuruluyor o zaman? “Bir 
vuruş vurmak” gibi mi?)

Bir de “darbe indirmek” var ki aman aman, ihanete eş bir 
melânet, bazen “kalbe hançer sokmak” ya da “arkadan 
bıçaklamak” gibi beklenmedik sinsice bir davranış...

“Darbe yapmak”, “darbe vurmak” veya “darbe indirmek”... 
Geçelim... Evet, darbe’den darb’a doğru geçelim. Tahmin 
edilebileceği üzere ‘darb’ sözcüğü ‘vurmak’ anlamına 
geliyor. Nitekim ‘darphane’nin darb’ı da buradan gelir; 
“(para) basmak” demektir. (Her hâlde ‘vurmak’ ile 
‘basmak’ arasındaki bağlantıyı fark etmek güç olmasa 
gerek.)

Biraz güç olanı ise şu: “darb-ı mesel”; yani “bir misal 
vermek”, bir deyiş, bir özdeyiş aktarmak... yani bir tür 
örneklendirme... yani bir nevi hikâyecilik...

Son olarak bir de sazın tellerine ‘vuran’ şu garip mızrab’ı 
hatırlayalım. Mızrab tellere vurunca teller titrer, titreşir 
ve o titreyişten de âhenk, uyum, ezgi, melodi, harmoni 
ortaya çıkar; çoğunluk hüzün veren, acı veren, kalbi yakan 
ezgiler...

Bizim peşine düştüğümüz ve “Amaan sen de!” deyip bir 

tarafa attığımız ‘ıztırab’ sözcüğünün kökünde de işbu ‘darb’ 
var; ama basitçe ‘vurmak’ veya ‘vuruş’ mânâsıyla değil, 
bilâkis ‘titreme’, ‘titreyiş’ mânâsıyla...

Anlamı sadedinde zikredilen sözcüklerin hiçbiri ıztırab’ın 
eşanlamlısı, hatta yakınanlamlısı bile değildir. Bu bakımdan 
siz ıztırab’ın mânâsına bakmayınız, asıl mefhumundaki 
derinliğe ulaşmaya çalışınız.

Vurmak veya vuruş bir eylemdir. Burası açık. Her eylem 
bir harekettir. Burası da açık! O halde biraz gayretle 
şu sonuca varılabilir: Iztırab kalbin hareketidir, gönlün 
eylemidir; aşk sebebiyle kalpte oluşan titremedir, titreyiştir. 
Öyle nazlı, öyle ince, öyle yakıcıdır ki kalbin bu titreyişini 
derûnumuzda duyarız (ıztırabı hissederiz), bu titreyişe 
katlanırız (ıztırap çekeriz); dolayısıyla bu titreyişin miktarı 
elimizde olmaksızın bazen çoğalır, bazen de azalır. İşte bu 
titreyişin, bu eylemin, bu hareketin adı: ıztırap!

Aklın hareketine ‘düşünme’ (nazar) diyoruz. Şayet bu 
hareketin istikameti bilinenden bilinmeyene doğruysa, 
düşünme’yi ‘doğru’; bilinmeyenden bilinene doğruysa 
‘yanlış’ olarak adlandırıyoruz. Arzuladığı şeye kavuşması 
hâlinde ‘sevinç’, kavuşamaması hâlinde de ‘üzüntü’ duyan 
kalbin hareketine ise ‘titreyiş’ (ıztırap) adını veriyoruz; 
artan veya çoğalan bir titreyiş...

Sevinç kalbin hareketini durdurur; gönül doyuma ulaşmıştır 
çünkü. Üzüntüyse kalpteki titreyişin sürmesi anlamına 
gelir; ıztırabın sürekliliğine yol açan da bu mahrumiyet 
duygusudur ve şiddeti artınca, ıztırab, ister istemez aşka 
dönüşür.

Sizin anlayacağınız, aşk tam anlamıyla bir ıztırabdır!
Iztırab sahiplerine ne mutlu! Hakikaten onlar mahzun ve 
fakat mutludurlar! (Mayıs 2006, Yeni Şafak Gazetesi)

dcundioglu@yenisafak.com.tr
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Tasavvuf Edebiyatında
Ceviz Simgesi
Metin Bobaroğlu

Bilindiği gibi dünya edebiyatında simgesel anlatım çok 
yaygındır. Bu, edebiyatın bir betimleme sanatı olmasıyla 
yakından ilgilidir. Felsefi kavramların açık seçik olmasına 
ve yalnızca insan usuna yönelik oluşturulmasına karşın, 
edebi metinler akıl ve duyguya aynı anda seslenebilmek 
için simgesel betimlemelere ağırlık vermiştir.

Tasavvuf edebiyatının edebiyat yazımı içinde özgün bir 
yeri vardır; çünkü onun kullandığı simgeler yalnızca 
günlük yaşamın duygu ve ruh hallerine yönelik değildir, 
aynı zamanda belli bir erekbilimsel bağlamda eğitim 
amaçlı, simgesel anlatım yolunu tutmuştur. Bu anlatım, 
kişiliğin yeniden kurulması için yöntemli bir yol 
izlemektedir. Tasavvufa göre, doğal bilinçle kendini 
sınırlamış insanın, varoluş gayesine göre kişiliğinin 
yıkılıp yeniden özgürce yapılandırılması gerekir. 
Bu yeniden yapılanma süreci “seyr-i sülûk” diye 
adlandırılmıştır. Bu içsel dönüşüm süreci individüel 
olduğundan, içsel yaşantılar zihnin kavramlarıyla 
açığa vurulamamaktadır. Görünmeyeni görünür 
kılmak için ise, sanatsal bir yolla bu yaşantı ve 
deneyimler görünür âlemden bazı benzetmeler, 
misaller ve alegoriler ile eşleştirilerek dile 
getirilmiştir. Simgesel anlatımın, kavramlarla 
açıklanamayanı betimlemede kullanılması yanında, 
bir de dinlerin dış yorumunun doğuracağı baskı ve 
taassuptan sakınmak için şifreleme amaçlı kullanıldığı 
da görülmektedir. Zaten Tasavvuf taassubun karşıtı 
olarak ortaya çıkmış bir anlatım dilidir. Dünyadaki 
diğer mistik geleneklere oranla Türk Tasavvufu, 
simgesel anlatımda daha büyük üstatlar yetiştirmiştir. 
Bu dili doruklara taşıyan sûfi, ozan, şair ve ediplerin 
sayısı oldukça çoktur. Sûfiler, insanın varoluş 
gayesiyle ilgili Tanrısal sırları şifreli bir biçimde dile 
getirerek cahillerden saklayıp ariflere açmışlardır. Bir 
sûfi özdeyişi şöyle der: “Ehline helâl, na ehle haram.” 
Bu şifreleme belli bir geleneğe bağlı olarak oluşturulduğu 
için, geleneğe bağlanmayan insanlar bu dili anlayamazlar. 
Bu simgesel dile sûfiler “kuşdili” demişlerdir. Yunus Emre 
bir beyitinde şöyle der: “Süleyman kuşdili bilir dediler, 
Süleyman var, Süleyman’dan içeru.”

Feridüddin-i Attar adlı bir sûfi Mantıku’t-Tayr adlı (ki 
kuşdili demektir) bir özgün eser yazmıştır. Bu kuşdilini 
öğrenmek isteyen talipler, önce nefs terbiyesinden 
geçirilir; arınma ve aydınlanma aşamalarından geçirilerek 
ahlâkı güzelleştirilir ve ondan sonra sırlara agâh olurlar. 
Sırlar talibe derece derece açılır. Talip sırların yükünü 
kaldıramadığı zaman göğsü genişletilir; yani anlayış, 
nitelik ve kapasitesini artıracak mistik deneyimler 
uygulanır.  Bu sırlar için Hz. İsa “inci” deyimini kullanmış 
ve “incileri domuzların önüne atmayın” demiştir. 
Simgelerin hem örtücü hem de açıcı özellikleri vardır. 
Simge akıldan çok sezgiye hitap ettiği için belli bir ruh 
olgunluğu ve belli bir estetik duyarlık olmadan örtüleri 
kaldıramaz. Antik Mısır Memfis tapınağının girişinde 
yüzü peçeli bir kadın heykeli bulunmaktadır. Bu heykel 
İsis’in heykelidir ve üstünde ilginç bir yazı bulunmaktadır: 
“Hiçbir ölümlü yüzümdeki örtüyü kaldırıp yüzümü 
göremez.”

Sûfi geleneğimizin kökleri çok eskiye dayanır; bir yanı 
Hint’te bir yanı Eski Mısır’dadır. Sûfinin deneyimlediği 
mistik haller dile getirilemez olduğundan zorunlu 
olarak simge, alegori ve teşbih sanatını kullanmışlardır. 
Kavramlar olguları tanımlar, ruhsal hâlleri ve 
duygulanımları değil. Ruhsal hâller ancak benzetme 
dili ile anlatılabilir. Her ruhsal hâl onu deneyimleyen 

insan sayısı kadar farklılık arz eder. Bu nedenle hiç 
kimse bir diğerinin yaşadığını tam olarak bilemez 
ve kendi yaşadığını da tam olarak dile getiremez. Bu 
nedenle ancak işaret eder. İşte bu işaret dili simgesel bir 
dildir. Yinelersek, kavramlar olgulara karşılık gelirken, 
simgeler yaşantılara karşılık gelir. Bu bakımdan sûfilerin 
simge dilini seçmeleri keyfi değildir. Ruhsal deneyim 
ve içgörüler simgesel bir temsil yoluyla zihne ulaşırlar. 
Buna en iyi örnek rüyalardır. Freud’un da belirttiği gibi, 
rüyalar yorumlanmaya muhtaçtırlar ve bu ancak rüyaların 
simgesel yapısını çözmekle olanaklıdır. Kavramlar tek 
anlamlıdır; buna karşın simgeler ise çok anlamlıdır. Her 
simge bir anlam çoklusunu birliğe getirici rol oynar 
(symbolon: bireşim). Rüyalarda ortaya çıktığı gibi bazı 
simgeler arketipal bir nitelik taşırlar. Bu türden simgeler 
iradi değildir. Bu nedenle ortaya çıktıkları kişilerce de 
bilinmezler. Ancak ruh çözümleme üstatlarınca (mürşit) 
anlamlandırılırlar. Diğer bazı simgeler ise iradi olarak 
gizleme amaçlı ya da şifre olarak kullanılmıştır. Bu tarz bir 
şifreleme ise ancak belli bir gelenek içinde olanaklıdır.

Özetleyecek olursak, sûfi anlatımı özel bir edebiyat 
türü olarak (tasavvuf edebiyatı) bir simgeler dizgesidir. 
Sûfilerin eğitim ve anlatımında işaret, mecaz, benzetme 
ve simgelerle örülü öyküler mantık, açıklama ve analiz 
yöntemlerine yeğ tutulmuştur. Bunun nedeni sûfi 
deneyiminin her bireyde farklı bir algısının olması ve 

her sûfînin bu deneyime tanıklık etmesinin istenmesidir. 
Simgeler berzahtırlar; yani zahir (dış) ile batın (iç) arasını 
birleştirme özelliğine sahip birer köprü görevi görürler. 
Simgeler, kişinin kültürel yapısı, yaşam deneyimi, bilgi 
birikimi, algılama düzeyi ve tinsel eğilimleri ölçüsünde 
bir anlam yüklenirler. Bu nedenle, simgesel anlatım tarih 
içinde gittikçe gelişen ve derinleşen bir geleneğin bereketi 
olarak da tanımlanabilir. Tüm kutsal metinler simgesel 
bir dille söylenmiş ve yazılmıştır. Bu nedenle, kutsal 
metinlerin derin anlamlarına ancak safiyet, irfaniyet ve 
aşkla yaklaşanlar ulaşabilmiştir.

Kutsal metinler de dahil, sûfi yazımında ve sözel 
geleneğinde sıkça rastladığımız simgeler, daha çok 
herkesin tanık olduğu ortak kültürden hareketle yaygın 
olarak doğa nesnelerinden seçilmiştir: ay, güneş, 
dağ, yıldız, ırmak, deniz, yağmur, damla, gök, yer, 
ağaç, meyve, taş, toprak, hava, su, ateş, vb. Her sûfi 
kendi yaşadığı zaman, çevre ve kültüre bağlı olarak 
simge kullanmıştır. Kullanılan simgeler farklı da olsa 
erekbilimsel bir bağlam içine yerleştirildiklerinde anlam 
birliğine ulaşırlar. Dinsel çerçevede bazı inanırlar bu 
simgeleri simge olarak değil de literal olarak kabul 
ederek, asıl anlamı örten benzetmeye (teşbih) bağlanıp 
kalarak anlayışsız ve bağnaz olurlar; bu duruma sûfiler 
putperestlik demektedir. Örneğin, simge olarak kullanılan 
doğa nesne ve olaylarına kutsallık atfedilerek doğa tapımı 
kültleri ortaya çıkmıştır. 

Türk tasavvuf edebiyatında simgesel anlatımın büyük 
ustası Mevlâna, mesnevi ve rubailerinde doğa ve 
kültürün birçok öğesini simge olarak kullanmıştır. Sanki 
bu büyük ustanın manevi dünyasında tüm bu doğa, 
kültür, toplum nesne ve kişileri rol alarak evrensel bir 
tiyatro oluşturmuşlardır. Mevlâna, meyveleri kendilerine 
yüklediği anlamlar ile birer simge olarak kullananların 
başında gelir. Özellikle üzüm ve üzümle ilgili bağ, mey, 
meyhane, saki, sarhoş gibi simgeler en çok kullandığı 
simgelerdir. Meyveyi, bolluk, bereket, verimlilik, feyz 

(irfânî), manevi rızk, hikmet ve sırlara işaret etmek 
amacıyla simgeleştirmiştir. Rahmet meyvesi (M III / 
3635–3657) ve yokluk meyvesi (M III / 4749–4779) 
gibi manevi tabirleri meyve ile anlatmıştır. Bu nedenle, 
“Meyvenin kabuğu hayvan yemidir. İçi arayan kabuğu 
sevmez. Sevgiliyi arayan, onu tende değil tinde (gönülde) 
aramalıdır” (M III / 3417) diye söylemiştir.

Sûfi anlatımında aynı simgeler farklı bağlamlara 
oturtulduğunda anlam boyut kazanır. Örneğin, Gazali 
ağaç-meyve simge çiftini akıl ve bilgi arasındaki bağı 
anlatmada kullanırken, Mevlâna ise ölüm-insan bağını 
açıklamada kullanmıştır. Her ne kadar meyve görünüşte 
ağaçtan oluşmuşsa da gerçekte ağaç meyvede vücut 
bulmuştur: Meyve dalın ucunda, Dal meyvenin içinde. 
Mevlâna, “Meyve elde etmeye ümidi olmasa, bahçıvan hiç 
ağaç diker miydi?” (M IV / 523) diye sorar. Tanrının âlemi 
yaratmasından muradının insan olduğu vurgulanır. “İnsan 
evrende, evren insanın içinde” demiştir Mevlâna. Ünlü sûfi 
ozan Gaybi de buna işaret ederek:  

Ağaç oldu bu âlem, 
Meyvesi oldu Âdem, 
Maksud olan meyvedir, 
Sanma ki ağaç ola,

demiştir. “Olmayan meyveye el uzanmaz,” diyerek sûfi 
varlığın sırrının keşfedilmesi için tinsel olgunlaşmaya 
işaret etmiştir. Meyvenin kabuğu “ilm-i kâl”, içi ise 
“ilm-i hâl”e işaret olarak kullanılmıştır. Mevlâna bir 
beyitinde “Cevizin asıl tadı, gıdası yağında, üzümünki 
suyundadır; Hakk erinin cismi ceviz ve üzümdür” (M II / 
200) diyerek bu mânâyı dile getirmiştir. Metaforik meyve 

simgeselliğinin paradoksal bir biçimde en yoğun 
anlatımı, Yunus Emre’nin şu ünlü dizesinde görülür:  

Çıktım erik dalına, anda yedim üzümü; 
Bostan ıssı kakıyıp dir ne yirsun kozumu.   

Ünlü sûfi Niyâzi Mısrî, Yunus’un bu dizelerini 
şerh etmiştir. Erik şeriatı simgeler; ekşidir. Üzüm 
tarikatı simgeler; tatlıdır. Ceviz ise hakikati simgeler 
ve temkin’i gösterir. Bostan ıssı ise, olgun İnsân-ı 
Mürşidi simgeler. 

Yunus gibi Mevlâna, Niyâzi Mısrî ve birçok sûfi ortak 
bir seçimle ceviz meyvesinin hakikati simgelediğinde 
birleşmişlerdir. Niyazi Mısrî, “Cevzin yeşil kabuğun 
yiyerek hakikati arzularsın,” diyerek cevizi hakikatin 
metaforu olarak dile getirmiştir.

Sûfi anlatımında ceviz yalnızca hakikati değil aynı 
zamanda hakikate giden yolu da anlatmada en 
güzel simge olarak seçilmiştir. Ceviz tümüyle nefse 
benzetilmiş ve dıştan içe doğru nefsin perdelerinin 

kaldırılmasıyla hakikate, eşdeyişle öze nasıl ulaşılacağının 
bir göstergesi olarak kullanılmıştır. Cevizin en dış 
kabuğu, yeşil ve acı olan kabuğu Nefs-i Emmâre’ye, 
onun soyulmasıyla ortaya çıkan sert tahta kabuk Nefs-i 
Levvâme’ye, onun soyulmasıyla ortaya çıkan ve kalınca 
kahverengi bir zâr olan kabuk Nefs-i Mülhime’ye, onun 
da soyulmasıyla ortaya çıkan şeffaf ince sarımsı kabuk 
ise Nefs-i Mutmainne’ye benzetilmiştir. Bu şeffaf kabuk 
artık özü gizlemez ve özü gören iç göz de mutmain olur. 
Şeffaf kabuğun soyulmasıyla insan beynine benzeyen 
kıvrım kıvrım cevizin kozu ortaya çıkar. Bu ise Nefs-i 
Raziye’nin simgesi sayılır. Bu kozun ezilip yağının ortaya 
çıkarılmasına Nefs-i Marziyye, yağın içindeki kudrete de 
Nefs-i Safiye denmiştir. Bu yedi aşama aşılarak öze, yani 
Tanrısal sırra erildiği imlenir. Ceviz için bu metaforik 
anlatım, tek yorum değildir. Sûfinin muradına uygun 
bir simgesel bağlama oturtularak daha birçok anlam 
türetilmiştir. Bu nedenle, doğrusu şu ya da bu anlamdır 
denemez. Her anlatım kendi anlam bağlamına bağlı olarak 
maksada uygun görülmüştür.

Örneğin, ceviz ağacı insan vücuduna, cevizin meyvesi de 
insan kafasına benzetilmiştir. Sert kabuğun kafatasına, 
cevizin kozunun insan beynine, zarın beyin zarına, 
içindeki yararlı içeriğin hikmete ve cevizin yağının da 
akla işaret olduğu da söylenmiştir. Başka bir yorumda, 
cevizin yeşil kabuğunun İlm-el Yakîn, sert kabuğunun 
Ayn-el Yakîn ve cevizin içinin Hakk-el Yakîn’e işaret 
ettiği söylenmiştir. Özetle, bu tür metaforik, alegorik, 
simgesel yorumlar öğretmeye değil, keşfetmeye ve zevk 
etmeye yönelik bir işlevi üstlenirler. Bu keşf olgusunu 
Mevlâna şöyle dile getirmiştir: “Âlimin azığı ve sermayesi 
kalemden oluşan eserlerdir. Sûfinin azığı ve sermayesi 
ise ayak izleridir.” Mevlâna sûfiyi avcıya benzetir. “Sûfi 
önce ceylanın ayak izlerini sürer; nihayet ahunun misk 
kokusunu duyunca muradı hâsıl olur,” der.

bulten@anadoluaydinlanma.org

Sûfilerin simge dilini seçmeleri keyfi değildir.
Ruhsal deneyim ve içgörüler simgesel bir temsil 

yoluyla zihne ulaşırlar. Buna en iyi örnek rüyalardır.

Tüm kutsal metinler simgesel bir dille söylenmiş 
ve yazılmıştır. Bu nedenle, kutsal metinlerin derin 

anlamlarına ancak safiyet, irfaniyet ve aşkla 
yaklaşanlar ulaşabilmiştir.
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Sushi

Malzemeler

• ½ kap kısa taneli esmer pirinç (ya da esmer pirinç) 
• 1 kap su (pirincin 2 katı)
• 2 çay kaşığı soya sosu

• 2 çorba kaşığı pirinç sirkesi (½ çay kaşığı pirinç balı 
ya da balı pirinç sirkesine karıştırın - ilave olarak 2-3 

damla zencefil suyu ile baharatlanmış olabilir) 
• 2 tam yaprak kuru nori ½ salatalık (ya da turşusu) 

• ½ havuç (ince çubuk şeklinde kesilmiş ve önceden 3 
dakika 2 damla soya ile su sote yapılmış) 

• Çimlenmiş soya filizi ve/veya turp filizi (köksüz)  
• 2 Shitake mantarı (ince kıyılıp 2-3 damla soya ile 

3-4 dakika su sote yapılmış)
• Avokado (ince çubuk şeklinde kesilmiş) 

• Zencefil turşusu ince kesilmiş
• Wasabi hardalı

Yapılışı

• Pirinci suda süzün ve iyice yıkayın. 1-2 saat suda 
bekletin. 1 kap suyla (tercihen ağır bir tavada) 

kaynamaya getirin. 
• Isıyı düşürün ve kısık ateşte kapağını sıkıca 

kapatarak suyunu iyice çekinceye kadar (yaklaşık 40 
dakika) demlendirin.  

• Pirinci ocaktan indirin, sirke ve soya sosu ile 
karıştırın. 10 dakika kadar kapağı kapalı olarak 

bekletin.
• Pirinci metal olmayan (tercihen tahta) bir kasenin 

içine aktarın, üzerine biraz sirkeli soya karışımı 
serpin. Tahta bir kaşıkla savurarak çevirin.

15 dakika kadar (zaman zaman savurarak çevirin) 
ılımasını bekleyin.  

• ½ çay kaşığı Wasabi hardalı ve 1 çay kaşığı kadar su 
ilave ederek savurarak karıştırın ve 15 dakika kadar 

bekletin. 
• Sushi matınını yayın. Üzerine bir yaprak nori 
döşeyin. (Norinin parlak tarafı arkaya gelmeli) 

• Parmaklarınızı bir tabak içindeki suda hafifçe ıslatın. 
• ¾ kap kadar pirinci nori üzerine yayın.  Nori 
yaprağının kısa tarafı size dönük olsun. Nori 

yaprağının size yakın olan kısmına bir parmak 
kalıncaya kadar pirinci döşeyin. Size uzak olan 

kısmına ise 2 parmak kalıncaya kadar pirinci yayın. 
Pirinci yayarken nemli ellerinizi kullanın ama 

ezmemeye özen gösterin.
• Ortasına daha evvelden hazırladığınız malzemeleri 

yerleştirin.  
• Kendinize doğru çevirerek sarın. Norinin boş olan 

ucu pirinçli iç kısma girmelidir. 
• Mat ile uzun nori sarmasını sıkıştırarak şekillendirin.
Keskin bir bıçakla 2’şer parmak kalınlığında yuvarlak 

parçalar halinde kesin.

HAKİKATTEN DAMLALAR Anonim

Bilgelik Öyküleri

Esîrüddîn Ebheri Kaf Suresi’nin 6. ayetinin tefsirini 
yaparken Batlamyus’un astronomi kitabını okuturdu.
Bunu okutmasını hoş görmeyen biri, “Müslüman 
çocuklarına böyle ne okutuyorsun?” diye sorunca, 
“Meali ‘yerleri, gökleri, yıldızları, bitkileri ne güzel 
yarattığımızı görmüyorlar mı?’ olan Kaf suresinin 6. 
ayetini tefsir ediyorum,” diyerek cevap vermiştir.

***

İlminin genişliği ve derinliğiyle meşhur olan bir 
bilgeye sorarlar:

• En akıllı kişi kimdir?
• Her zaman başkalarından öğrenecek şeyler bulan 
kişidir.
• En güçlü kişi kimdir?
• Öfkesine hakim olan kişidir.
• En zengin kişi kimdir?
• Elindeki hazinenin, yani yaşadığı günün ve saatin 
kıymetini bilen kişidir.
• Saygıya kim layıktır?
• Kendisine ve dostlarına saygı gösteren kişi.

Bu cevaplar üzerine birisi dayanamayıp atılır:

• Ama efendim, bu söyledikleriniz o kadar açık ve 
belli şeyler ki!
• Zaten çok açık olduğundan, insanoğlu onları bu 
kadar çabuk unutabiliyor, diye cevaplar bilge.

AĞIZ TADI Ümit GürelEbru
Dilek Gürelli

Ebru, birbiri içine geçmiş, ancak karışmamış, bakışla 
ayırt edilebilecek şekilde duran renk ve şekillere denir. 
Sanat olarak ebru, su üzerine serpiştirilen sıvı boyanın 
rastgele bezendiği şekillerin ve bu şekillere müdahale 
edilmesiyle meydana gelen figürlerin kâğıda aktarılarak 
sergilenmesidir. Ebru, “renklerin suyla dansının yarattığı 
bir ahenktir” aslında. Bir başka tanımlamaya göre ise 
“suyun gökkuşağına aşkına ebru denir”.

Bazı kaynaklar Ebrunun, yüzsuyu anlamına gelen “ab-ı 
ru” sözcüğünden, bazı kaynaklar ise Orta Asya dillerinden 
Çağatayca’da hareli görünüm, damarlı kumaş ya da kâğıt 
anlamına gelen “ebre”den geldiğini söylese de, en yaygın
kanı, kelimenin kökeninin Farsça, bulutumsu, bulut gibi 
anlamına gelen “ebri”den gelmekte olduğudur.

Her ne şekilde isimlendirilirse isimlendirilsin, insanlara da 
isim olan ebru, gizemli bir ahenk taşıyor. Zorlu ve emek 
isteyen bir sanat olan ebru, geri dönüşü olmayan, tekrarı 
olmayan, çok değişkenli bir sanattır. Ebru, geleneksel el 
sanatlarımızdan olmasına rağmen yakın zamana kadar 
unutulma tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Dünya çapında 
çeşitli milletler tarafından sahiplenilmeye başlamış, bazı 
ülkelerde ebru yapımı sırasında kullanılan malzemeleri 
üreten firmalar boy göstermiştir. Birçok eski eserde 
süsleme amacıyla kullanılan ebru, günümüzde daha çok 
çerçevelenip duvar süsü olarak kullanılmaktadır.

Kâğıt üzerine yapılan resimden farklı olarak, ebru 
sanatında aynı resmiikinci kez yapmak mümkün değildir. 
Çünkü bu kez renkleri şekillendiren tek unsur insan eli 
değil; su da ortaya çıkacak desen konusunda kendi sözünü
söylüyor. Suyun kıvamı, kitre ya da benzeri bir madde ile 
koyulaştırılıyor. Bu yoğunlaştırılmış suyun üzerine, sığır 

ödü karıştırılmış ve suda erimemesi sağlanmış boyalar 
serpiliyor.

Boyaların suyun üzerinde nerelere düşeceğini, ebru 
sanatçısının ustalığı kadar, rastlantı da belirliyor. Daha 
sonra özel fırçaları ile boyalara şekil veriyor sanatçı; ama 
bunu tek başına yapamıyor.

Fırçayla boyaya vurduğu her darbeye su bir yanıt veriyor. 
Sanatçının çizdiği şekli kendince düzeltiyor; kısaltıyor, 
kalınlaştırıyor, uzatıyor, inceltiyor, güçlendiriyor, 
hafifletiyor. Su, fırça darbelerinin yarattığı müzik eşliğinde, 
renklerle dans ediyor. Suyun renklere aşkının yarattığı
resmi gelecek kuşaklara taşıyan ise kâğıt oluyor. Üzerine 
konan kâğıt kaldırıldığında, su rengârenk desenlerini 
saklaması için ona armağan etmiş oluyor.

ONUN İSMİ İLE

Şu uzun hatta ne var; göz, kulak, saç sendin sen 
Bir taç bin baş içinmiş, demek ki taç sendin, sen 

Hallettin de bir yazı dağıttın o/telinde 
Hallaç, “enel hak” demiş, demek Hallaç sendin, sen

Çeşmeden susuz akar, aç dökülür ekmekten 
Ben varlığına kandım, anladım; aç sendin, sen

Ademi muhtaç kılmak, ona muhtaç olmakmış 
Ben ki sana muhtacım, demek muhtaç sendin, sen

Nerden aklına geldi, çifte su vermek akla? 
Ay kesti, yıldız çaktı; demek ki haç sendin, sen

Bizi ilaçlar gibi birbirimize sürdün 
Havan içinde bildik, demek ilaç sendin, sen

Kıvrak bir kısrak zaman, ha desen havalanan 
Şak şak üstüne şak şak, demek kırbaç sendin, sen

Dünya topal bir yalvaç kendi kendine döner 
Dans içinde dans varmış, demek amaç sendin, sen

Din... din... din diyor saat; akrep yok, yelkovan yok 
Sınırsız kadran benim, demek sarkaç sendin, sen

Ne kaytanmış ki hayat, boyu var, metresi yok 
Ezeli çiviyim ben, demek topaç sendin, sen

ŞİİR İhsan Kanberoğlu
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“NATAL PROJESİ”
ya da yeni adıyla “KINECT”

“NATAL PROJESİ” ya da yeni adıyla “KINECT”
Yazılım devi Microsoft’un oyun konsolu “Xbox 360” 
için geliştirdiği kontrol sistemini bugüne kadar “Project 
Natal” adıyla duyduk. Son açıklamalara göre projenin 
resmi adı “Kinect” olarak belirlendi. Bu sistem sayesinde 
oyunlar kumandasız oynanacak. Bedeniniz ve sesiniz 
artık kumanda olacak. Elinizi havada gezdirerek 
menülerde gezinecek, arşivinizden filminizi seçip 
“başlat” diyerek filminizi seyredeceksiniz.

Çeşitli video izleme 
sitelerinde izlenen 
Natal’ın tanıtım 
videolarında bu 
sistemin oyun 
dünyasında devrim 
yarattığı görülebiliyordu. 
Bu yeni kontrol sistemi Los 
Angeles’taki E3 fuarında 
tanıtıldı.

Öncelikle Xbox 360 adlı oyun konsolunu biraz tanıtmak 
istiyorum. Xbox 360, Microsoft’un ürettiği son oyun 
konsoludur. 2005’te eski nesil Xbox’ın devamı olarak 
Amerika’da piyasaya çıktı; 2009 itibari ile Türkiye’de 
resmi olarak satışa sunuldu.

Xbox 360 rakibi Playstation 3 gibi aslında PC tabanlı bir 
sistemdir. Bu sistemler günümüzde kullanılan PC’lerden 
düşük konfigürasyona sahiptir; ancak buna rağmen 
yüksek grafik kalitesi ve performans göstermelerinin 
sebebi ise, PC’ler gibi birçok görevi yerine getirmek 
zorunda olmamalarıdır.

İşte bu oyun konsolları arasındaki rekabet, firmaların 
Nintendo Wii ve Sony Move ile harekete dayalı kumanda 

sistemlerini ortaya koymasıyla iyice ateşlendi. Sonunda 
Microsoft yapacağını yaptı ve kumanda cihazını 
tamamen kaldırıp beden hareketlerini algılayan bir sistem 
geliştirdi. Bu sistemde 2 mikro kamera ve mikrofon yer 
almakta. Kameralar ile hareketleriniz, mikrofon ile sesler 
algılanıyor. Tanıtımlarda sistemin sadece insan yüzünü 
ya da belli bir bölümünü tanımadığı, tüm vücudu tanıma 
prensibi üzerine çalıştığı, ayrıca ses tanıma sayesinde 
oyunlarda etkileşimli bir iletişimin de kapılarının açıldığı 
vurgulandı. 

Bir dövüş oyununda gerçek 
tekmeler ve yumruklar 
atabileceksiniz. Sistemdeki 
algılama özelliği sayesinde 
kaykay oyunu oynarken 
kendi evinizdeki kaykayı 
taratarak onunla oyuna 
devam edebileceksiniz.

Kinect ile menülerde 
yalnızca elinizi oynatarak gezinebilirsiniz. Bir film 
izlemek istediğinizde oturduğunuz yerden elinizi 
kullanarak filmi arşivden seçip “Play the movie” demeniz 
yeterli. Ya da siz Formula 1 pilotluğu yaparken pit-
stop’a girdiğinizde yanınızda bulunan diğer bir oyuncu 
tekerleklerinizi değiştirebilecek. Kısacası, Kinect çoklu 
kontrol mekanizmasına sahip bir sistem.

Kinect ile Microsoft sadece oyun dünyasında bir devrim 
yapmakla kalmak istemiyor. Aynı zamanda geleceğin 
oturma odası konseptini de belirlemek istiyor. Çünkü 
sistem sesle ve beden hareketleriyle yönetilebilen bir 
medya center aynı zamanda. İnternete bağlanabilmesi 
sayesinde özellikle görüntülü konuşma imkanı vermesi, 
cihazı bir iletişim ve sohbet aracı haline de getiriyor.

Kinect için sanal hayvan ve arkadaşlar konusunda 
da oldukça iddialı bir içerik hazırlanıyor. Daha 
önce yayınlanan videolarda sanal çocuk Milo’yu 

izlemiştik. Bir yapay zeka ürünü olan sanal çocuk 
Milo sizi sesinizden ve yüzünüzden tanıyor. Onunla 
konuşuyorsunuz, hatta bazı sorularınıza yanıt 
alıyorsunuz. Firma yetkilileri bu sanal arkadaşlar 
üzerinde yoğun çalıştıklarını ifade ediyorlar. Güvenilir 
kaynaklardan olmasa da yayılan başka bir habere göre 
sanal hayvanlar tasarlanmış. Hareket algılayıcı sayesinde 
bu hayvanları sevmek ve onlarla oyun oynamak mümkün 
olacakmış, ayrıca mikrofon sayesinde bu sanal hayvanlar 
sesli komutları da alıyormuş. 
 

Bilimsel keşifler, teknolojik gelişmeler, yapay zeka 
çalışmaları yakın gelecekte insanoğlunun sadece iş 
alanında ya da gençlerin eğlence anlayışında değil, 7’den 
70’e insanın tüm hayatında etkisini göstereceğe benziyor. 
Belirli bir yaş gurubuna ya da bilgisayar oyunlarına 
düşkün bir kesim için tasarlanmış oyun konsolları artık 
ve şimdilik oturma odalarına göz dikmiş durumda. “Bu 
iş çok su kaldırır” demek yerinde olur herhalde. Sonuçta 
bu tür teknolojileri üreten ve geliştiren firmalar ürettikleri 
sistemleri tüm olanaklarıyla sunarlar, ama oyun ya da 
yazılım üreten firmalar içeriği kendileri hazırlarlar. Yani, 
donanım hizmete sunulur, yazılım donanıma uygun bir 
biçimde yazılır, ancak yazılımın içeriği her şey olabilir.

Bir sonraki sayıda buluşmak üzere. 
Merak ettiğiniz ve ilgilendiğiniz konularda maillerinizi 
bekliyorum.

denizdemirdoven@gmail.com

Aydınlanma
Cengiz Erengil

Karanlığa götüren yolu 
bırakıp “Işığa Götüren Yol”u 
takip eden bilge kişi, kendi 
evindeki yaşamı terkedip 
“Özgürlük Yaşamı”na girer. 
Tek başınalık içinde en üst 
sevince ulaşır. Sahip olma 
duygusundan, arzulardan, 
zihnini karartan her şeyden 
özgürleşir. Işığa götüren 
yolda zihnini iyi eğitmiş, 
bağlılıkların zincirinden 
kurtuluşta sevinç bulmuş, 
tutkuların karanlığından 

özgürleşmiş olan kişi, Işığın Yayılımında saf bir nur gibi 
parlar. Bu ölümlü yaşamda dahi ölümsüz Nirvana’yı zevk 
eder.

Birçok dinsel gelenekte geçen “aydınlanma” sözü, genel bir 
kavramdır: Cehalet ve farkında olmama hâlinin ardından 
“hakikatin gerçekleştirilmesi” ve “farkındalık”tır.

Budist gelenekte özel bir önem taşıyan Aydınlanma kavramı 
için, İsa’dan önce altıncı yüzyılda Hindistan’da Budha 
Gaya’da Bo ağacının altında Buda’nın yaşadığı aydınlanma 
deneyimi model alınmıştır. Budist gelenek, Buda’nın nasıl 
sistematik olarak meditasyon yaptığını hatırlar. Buda’nın 
“tinsel gözüyle” varoluş tabakalarını nasıl deldiğini hatırlar. 
Geçmiş doğumlarını anımsamasını, yeniden doğmaya yol 
açan kanunların örtüsünü kaldırmasını hatırlar. Dört soylu 
hakikati gerçekleştirmesini hatırlar:
1) Yaşam acı çekmektir,
2) Acı çekmenin nedenleri arzu ve tutkulardır,
3) Arzu ve tutkular gidince acı duygusu kalkar,
4) Buna sekiz katlı yolu uygulayarak ulaşılır.

Bu aydınlanma deneyimiyle o bir Buda, “Aydınlanmış 

Olan” olmuştur. Onda bilgi ve deneyim kristalize olmuştur. 
Yaşamın varoluşsal ve kuramsal anlamı ona açılmıştır. 
Aydınlanma yoluyla Buda, yaşarken geçici Nirvanasına 
ulaşmıştır, ölümüyle de nihaî Nirvanasına erişmiştir.

Erken dönem Budistleri Buda örneğini izlemişler ve 
“arhatlar” olmuşlardı.

“Mahayana geleneğinin aydınlanmayla ilgili görüşleri 
çok farklıdır. Mahayana geleneğinde “hikmet” (prajna), 
aydınlanma için, “dört soylu hakikat” ve “arhat olmak”tan 
daha önemli bir anahtar kavramdır. Aydınlanma yavaş 
yavaş ya da birdenbire bir insanın “kendi Buda doğasına” 
uyanması; kutsama, özgürlük ve safiyet duygularını 
deneyimlemesidir. Mahayana bodhisatvası aydınlanmaya 
erişmeyi amaçlasa bile, aydınlanmanın nihai ürünlerini elde 
etmeyi (ölümden sonraki son Nirvana) sonraya bırakmış, 
insanların aydınlanmaya erişmelerine yardımcı olmak için 
bu dünyada yeniden doğmayı göze almıştır. Ya da bütün 
varlıklara aktif olarak yardım eden bir “aşkın bodhisatva” 
olarak yaşamayı göze almıştır.” (Rosemary Goring, 
Dictionary of Beliefs and Religions, s. 160)

Bodhi, özellikle Budizm içinde kullanılan bir Hint terimidir. 
Aydınlanma ve uyanma anlamlarına gelir. Sanskrit dilindeki 
kökü “budh”, uyanmak anlamındadır. Üç çeşit aydınlanma 
vardır: 1) Buda’yı dinleyen bir öğrencinin aydınlanması,
2) Bağımsız ve ayrı bir insanın aydınlanması;
3) Evrensel bir Buda’nın bağımsız olarak aydınlanması ve 
sonra başkalarına aydınlanmayı iletmesi.

“Theravada Budizmi’nde, Gotama Buda’nın aydınlanması 
ölçüt alınır. Bu olayın gecesinde Gotama Buda derin 
meditasyona oturduğunda, önce geçmiş bütün yaşantılarını 
hatırlamıştır. Sonra bu dünyadaki yaşamın temel 
anlamının “acı” olduğunu kavramıştır. Sonra acı duyma 
sorununun çözümü olarak dört soylu hakikati bulmuş ve 
bunlar Budizm’in temeli olmuştur. Onun aydınlanması, 
tatminkârlık ve memnuniyet duygusu içeren bir deneyimdi. 
Burada vurgu, bu aydınlanma deneyiminin arkasındaki 
doktrinel inançtan çok deneyimin kendisindedir. Ve bu 
vurgu, Budizm’deki tipik ortodoks inançtan çok, araştırma 

ve deneyimleme üzerindedir. 

Buda’nın altında otururken aydınlanma deneyimi yaşadığı 
ağaca Aydınlanma Ağacı, ağacın bulunduğu yere de 
Bodhgaya, Aydınlanma Yeri adı verilmiştir.” (Rosemary 
Goring, s. 70-71)

Aydınlanmanın yedi unsuru (bojjhanga) şunlardır: (Bunlar 
üzerine de meditasyon uygulaması yapılır.

1. Farkındalık (Sati, Smriti): Bedensel davranışlar, 
düşünceler ve konuşmaların farkında olmak.
2. Dharma’yı Tefekkür Etmek (Dharma vicaya): Doktrinin 
sorunları üzerinde tefekkür etmek.
3. Manevi Enerji (Viriya): Yolun sonuna kadar kararlılıkla 
yürüyebilmek için gerekli enerjiyi meditasyonla kazanmak.
4. Sevinç (Piti): Neşe ve sevinç dolu bir zihinsel tutum 
kazanmak; kötümser, kasvetli, melânkolik zihinsel 
tutumların tam karşıtıdır.
5. Sakinleşmek (Passadhi): Bedensel ve zihinsel olarak 
rahatlayıp sakinleşmek.
6. Uyanıklık (Samadhi): Konsantrasyonla ikilikten kurtulup 
bütünlüğe ulaşmak. Sonra sezgilerin açılması.
7. Yaşamı Bütünüyle Kabul Etmek (Upekha): Yaşamda 
karşılaşılan her durumu kabul etmek, sıkıntı ve rahatsızlık 
duymamak.

“Aydınlanma deneyimi olmayan insanlar için aydınlanma, 
gizem dolu, harikulâde bir şeydir. Fakat aydınlanmaya 
ulaştıklarında, bu, onlar için bir şeydir. Aynı zamanda 
hiçbir şey değildir. Anlıyor musunuz? Çocukları olan bir 
ana için, çocuk sahibi olmak özel bir şey değildir. İşte bu, 
‘zazen’dir. Bu nedenle, eğer bu uygulamayı sürdürürseniz, 
gittikçe bir şeyler elde edeceksiniz. Özel bir şeyler değil, 
ama gene de bir şeyler elde edeceksiniz. Onu pek çok 
isimle anabilirsiniz, fakat onu elde eden bir insan için o 
hiçbir şeydir ve aynı zamanda bir şeydir. Gerçek doğamızı 
ifade ettiğimizde birer insanızdır. Gerçek doğamızı ifade 
etmediğimizde ise insan değilizdir ve ne olduğumuzu da 
bilemeyiz.” (Shunryu Suzuki, Zen Zihni Başlangıç Zihnidir, 
s. 51).

TEKNOLOJİ Deniz Demirdöven
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Bir Doğa Ana Kaçamağı:
Hızır Kamp
Elif Ersoy

Mitolojik söylence açısından oldukça zengin Kazdağları 
(Tanrıların dağı / İda dağları) bölgesinde konumlanan, 
toprak yolları sürerek ulaşabildiğiniz Hızır Kamp’ın 
ahşap giriş kapısına yakın bir yerinde sizi ilk karşılayan, 
başında türlü şekillerde bağlanmış renkli yazmaları, 
kollarında uyandırılmış/uyandırılmamış mumları, 
ellerinde lokmalarıyla yörenin köylülerinin “Delikli Taş” 
ismiyle andıkları 
bir Yatır’dır. Onun 
hemen ilerisinde, 
kapıya daha da yakın 
tarafta, köylülerin 
elleriyle yapıp satışa 
sundukları Alevi 
kültüründen izler 
taşıyan ahşap eşyalarla 
karşılaşırsınız. Civarda 
bulunan canlara 
selam verip kampın 
ahşap kapısından içeri 
girdiğinizde, çam 
ağaçlarının ferahlatıcı 
kokusunu ve ağaçların altından akıp giden akarsuyun 
dinginleştirici sesini aynı anda duyarsınız. Oradan 
ayrılıncaya kadar da bu akarsu sesi kampın neresinde 
olursanız olun kulaklarınıza misafir olur: akarsu sesiyle 
uyur, akarsu sesiyle uyanırsınız, o sesle yaşarsınız. 

Maddi yüklerinizi kalacağınız yere (ki bu yer bir taş ev, 
ağaç ev ya da bir çadır olabilir) bıraktıktan sonra etrafı 
incelemeye başladığınızda, ilk dikkatinizi çekebilecek 
şeylerden biri –hele ki yol yorgunuysanız– çadır 
alanlarına 4-5 metre uzaklıkta kalan akarsuyun yakınına 
kurulmuş üstü açık minderli ahşap dinlenme 
yerleri olabilir. Dinlenme yerlerine uzanıp, 
gözlerinizi kapatıp seyranlara dalabilir, 
gözleriniz açık bulutları (geceleri de 
yıldızları) seyredebilir, keyifle kitabınızı 
okuyabilir ya da hiçbir şey yapmadan sadece 
akarsuyun dingin akışını izleyebilirsiniz.  

Biraz hareketli bir gün 
geçirmek istediğinizde 
ise alternatifler boldur: 
akarsu kenarında yahut 
orman içerisinde uzun/
kısa yürüyüş turları, 
akarsudan oluşan mini 
gölde yüzme ya da Hızır 
Kamp’a ait badminton 
eşyaları,  frisby veya 
voleybol topu ile spor yapabilirsiniz. 
Eğer kalabalık bir grupla geldiyseniz, 
organize edilen bir tavla turnuvası 
dahi günü hareketlendirmeye yeter. 

Gün içerisinde, Hızır Kamp’ın kendi tarlasında organik 
tarımla elde edilen ürünlerden hazırladıkları yöresel enfes 
yemeklerin tadını aldıktan sonra, akarsuya karşı kahvenizi 
ya da içkinizi yudumlayabilir; dostlarınızla farklı tatlarda 
zevkli sohbetlere dalabilirsiniz.

Gece olduğunda uyku tulumlarınızı alıp geceyi açık 
havadaki ahşap dinlenme yerlerinde geçirebilir ve seher 
yelinin dokunuşlarıyla ertesi güne uyanabilirsiniz.   

Hızır Kamp’a kalabalık gelenler/gelecekler için her 
yerde her an bir dost meclisi 
kurulabilir. Yalnız gelmeyi 
tercih edenlere ise, Doğa 
Ana ve Hızır Kamp’ın güler 
yüzlü, yardımsever ve candan 
personelinin keyifle eşlik 
edecekleri kanısındayım. 

Hızır Kamp’ta…
Doğa Ana’nın kucağında, başınız 
yıldızlara değer, gözleriniz 
mehtaba…
Çam ağaçlarının el ele tutuşup 
yaktığı yemyeşil bir ateşte ısınır 
gövdeniz. 
Soğuk nehir sularında dirilir 
ayaklarınız. 

elifersoy20@gmail.com

HIZIR KAMP Elif Ersoy ve Ayşe Acar

Tahtacı Alevilerinde
Yaşamın Kendisi Olan
‘Ritüel’…
Ayşe Acar

Binlerce yıllık serüvene sahip bir geleneğin günlük 
yaşamı kapladığı ve bugün hâlâ dimdik ayakta durduğu, 
Tahtacı Alevi köylerinde gözlemlenebilen bir gerçektir. 
Balıkesir’in Zeytinli Beldesine bağlı Mehmetalan 
Köyünde ekmeğini ağaçtan çıkaran, ağacı kesmeden 
önce ondan özür dileyip rızalık isteyen Tahtacılar’ın 
günlük yaşamlarında pek çok ritüel bulunmaktadır. 
Esasında yaşamlarının tamamı bir ritüeldir demek 
daha doğru bir ifade olacaktır. Mehmetalan köyü 
Dedelerinden Emir Saltuksoy yaşayan 
geleneğe ait 
bazı örnekleri 
gazetemizle 
şöyle paylaştı: 

“Köyde en 
heyecan veren 
olay düğünlerdir. 
Düğün bittikten 
sonra, gerdeğe 
girmeden önce 
birtakım ritüeller 
var, genç kızlarla 
delikanlılar 
bir yerde 
toplanıyorlar. 
Evli çiftler de bir 
yerde, sağdıcın 
babasının evinde 
toplanıyorlar. 
Gençler 
ise bayraktarın, bayrağı taşıyan kişinin evinde 
toplanıyorlar. Düğün biter bitmez akşamüzeri köyün 
genç kızları toplanıp bayraktarın evinde damadı 
banyoya sokup bir güzel yıkıyorlar. Saçını sakalını 
traş edip temizledikten sonra giydiriyorlar. Resmi bir 
kıyafeti var damadın, ihtişamlı bir kıyafet; cübbesi 
falan var, çok ihtişamlı yani. Bayraktarın evinde genç 
kızlar damadı hazırladıktan sonra genç erkekler ve dede 

de geliyor eve, dede’nin de bekâr olması 
lazım. Ben bekârlığımda çok dedelik 
yaptım, hep beni oturturlardı dede 
postuna. Başlar orada kızlar delikanlıları 
semaha kaldırmaya. Bu eş seçme 
törenidir. Genç kız hangi delikanlıyı 
semaha kaldırırsa eşini seçiyor demektir. 
Eşim Sabire ile ilk tanışmamız 
da öyle oldu. Beni kaldırdı 
semaha Sabire. Toplumun 
içinde bir delikanlının 
semaha kaldırılması 
çok saygın bir 
durumdur. Semaha 
geç kaldırılıyorsan 
bu zor bir durum. 

En sonuncu, 
yani 40. 
falan olmak 
çok utanç 
verici, süpürgeci 
diyorlar bu 
kişilere. Kızlar 
seçimlerine kimseyi 
karıştırtmazlar, 
kesinlikle 
özgürdürler.” 

“Bir başka 
geleneğimiz de; 
çocuk doğar doğmaz 
hemen kırkıncı 
gününde kırkını 
yapıyorlar. Pilav 
yapıp yiyoruz. 
Sonra 1 yaşında 
yürümeye 

başladı mı, hizmet etmeye 
başladı mı hemen bir ikrar 
yapalım diyorlar. Vaftizle 
aynı şey galiba, yani çocuk 
hizmet ediyor ya artık, 
yalan yanlış iş yapar diye 
hemen cemaatin ortasında 
meydana geçiyorlar, sırtını 
sıvazlıyorlar, şaplak atıyorlar; 

sen hizmet ediyorsun yanlış iş yapma anlamında. 
Ondan sonra başı yürülüyor. Salman berber 

ya 12 hizmetten bir tanesi, cemaatin 
ortasında kafasını kazıyorlar, kurban 

tığlanıyor.” 

“Bir de asker uğurlamamız 
var mesela, askere giderken 
yine cemaat huzurda 
toplanıyor. Askere gidecek 
çocuk, kardeşi veya 
musahibi geliyor. Önce 

anne baba yatıyor dedenin 
önüne, kucak kucağa yan 
yatarlar. Dede, ‘destur aman 

destur şah salmanı pak’ der, 3 
kere soyler ve önce birinin sırtına 

şaplar, sıvazlar, sonra diğerinin. 
Sıra askere gidecek çocuk, kardeşi 
veya musahibinin oğluna gelir sonra. 
Tüm çocuklar hepsi gelir resmi 
kıyafetleriyle. En son 6 ay önce 
yaptık Hüseyin askere giderken. 
Tüm cemaatin huzurunda cemaat 
söz alır askere gidecek kişiden; 
nöbetlerime dikkat edeceğim, yanlış 
iş yapmayacağım diye. Ertesi gün 
sabahın erken saatinde bütün köy 
gelir köyün çıkışına kadar. Annesi 
askere giden gencin ayağının 
altından bir avuç toprak alır, sonra 

genç askerden dönünce annesi giyer 
üç beşlisini, oğlunu karşılar köyün 

girişinde ve o aldığı toprağı yerine 
bırakır.”

ayseasure@gmail.com
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Geometri Sanatı

Ezoterizm, yerin içine seyahat; geometri ise yerin 
ölçümlenmesidir. Ezoterizm bir seyahat iken; geometri, 
aklın içsel seyahatindeki kavramlarını konu eder. 
Geometrisiz bir ezoterik seyahat yapıldığını söylemek, 
seyahatin düzeninden habersiz olmaktır.

...

Günümüzde birçok yazılı eserde, geometri, aritmetik 
ile beraber matematiğin bir bölümü olarak ele 
alınır. Bu durum kısmen doğru kabul edilse bile, 
geometrinin gerçek konumunu ve beraberce anıldığı 
diğer bölümlerin kaynağı olduğu hakikatini perdeler. 
Bunu bilmemek geometrinin sadece bir şekil-bilim 
seviyesinde tanınmasına yol açmıştır. Geometriyi 
doğanın dili olarak görmek Hermetik öğretinin, 
“Aşağıda ne varsa, yukarıdaki gibidir” ilkesinin 
kaçınılmaz sonucudur.

Külli aklın kendinde seyahati, bu görünüşler dünyasının 
süduruna sebep olmuştur. Akıl tek olduğundan, 
doğada geometrinin görünüşlerini saptaması kendini 
seyretmesidir. Öyleyse; aşağıdaki yukarıdaki gibidir, 
yukarıdaki aşağıdaki gibi değil. “Gibi olan” ikincildir.
Yukarıdaki mükemmelken, aşağıdaki onun gölgesi 
mertebesindedir.

Geometriyi geometrik şekiller olarak bilmek, onun 
gölgelerine şahitlik etmek olur.

...

Geometri, bir sembolle temsil edilmek istense, bu 
sembol sadece “dik üçgen” olabilir. Çünkü; bütün 
geometrik şekiller sadece dik üçgenlerle oluşurlar.

Avadanlık olarak dik üçgen gönyedir.
Bu söyleme konikler de dahildir.
“A² + B² = C²”  Euclides’in 47. problemi ya da 
Pithagoras teoremi, bir dik üçgenin analitik ifadesi olup 
bütün şekillerin de (daire, elips, vs. dahil olmak üzere) 
analitik ifade formudur.

Aslında çok karışık zannedilebilen geometrik ifadeler 
aklın kendisi olduğundan, akıl için kavranılması en 
kolay şeylerdir.

...

Nokta, aklın zatiyeti olduğu için, dizge nokta ile başlar. 
O her yerde olduğu gibi hiçbir yerdedir de.
Boyutsuz ve ölçülemezdir, parçası olmayandır. 
Saltık nokta üzerinde akıl yürütmek imkansızdır. 
Onun için noktayı belirlemek ilk adım olacaktır. 
Ancak ve ancak; çemberin merkezi olarak nokta 
belirlidir. 

Çemberin çevresine her bir konumdan eşit uzaklıktadır 
ve geometricilerce bilinen, belirli bir yerdedir. 
Bu belirleme aynı zamanda noktayı sınırlamadır.

...

Bütün geometrik kavramlar bu sınırlamanın ya da 
belirlemenin mertebesini düşürerek elde edilir. 
Diğer bir deyişle; bütün geometrik şekiller, çemberin 
üzerinde birbirine eşit uzaklıktaki noktaların 
belirlenmesi sonucunda elde edilmişlerdir. Yani merkeze 
ve birbirine eşit uzaklıkta bulunan çember üstündeki üç 
nokta üçgendir, yedi nokta yedigen... vs. Bu şekillerin 
belirleyici her bir noktası köşeleridir yani gen’leridir. 

Üçgenin üç köşesi, dörtgenin dört köşesi vardır... vs. 
Çember ise sonsuz köşelidir. Böylece sonsuz köşeli olan 
sonsuz; sınırlayıcı ve belirleyici olarak bize merkezi 
vermiş olur. 

...

Kağıt üzerinde kalemin ucu ile gösterilen nokta değil, 
onun sembolü olan “iz”dir. Çünkü; nokta asla saltık 
kendisi olarak görünüşe gelmez.

Geometriye en uygun gösterim noktayı bir çemberin 
merkezi olarak göstermektir; fakat iki doğrunun 
kesişiminde göstermek de yaygındır. Bu da ancak 
çelişkinin olduğu yerde aklın belirlemeye olanaklı 
olduğuna işaret eder. Her çelişki bir ilişkidir.

...

Geometrik avadanlıklar birden çoktur ve “gerçek” 
geometriciler, bütün avadanlıkları kullansalar da sadece 
pergelin gerekli ve yeterli olduğunu bilirler.  Geometrik 
şekillerin tamamı başka hiçbir avadanlığa ihtiyaç 
olmaksızın yalnız pergel ile çizilebilirler.
Hatta diğer tüm avadanlıklar, pergelin türevleridirler. 
Pergel, geometriciler için, geometri dünyasındaki ana 
kavramın sembolü olarak görünür.

...

Geometrinin kendi dünyasında, dışarıdan hiçbir 
dayanak aramaksızın ve asla şüpheye düşmeksizin 
yürüyebileceğimiz biricik yol vardır. Aksiyom ve 
postulatları ile koyulan geometrik dünyada, “sana göre, 
bana göre” diye ifade edilebilecek bir adım dahi yoktur.

Her şey çok düzenli ve açık-seçiktir. Bu haliyle 
geometri sadece içsel değil dışsal dünyanın da 
düzenlenmesi için anlayış sağlar. Ayrıca; iletişim olarak 
da kullanılabilen, güvenilirliği dolayısıyla emin bir dil 
olarak işlevselliğe sahiptir. 

Hiçbir bilimsel metin yoktur ki geometrik olmasın 
ve anlatım dili olarak geometriyi veya geometrinin 
türevlerini kullanmamış olsun. Geometri yapmadan 
bilimsel konularda çalışmak, gramer bilmeden, yani ne 
ile konuştuğunu, ya da neyin konuştuğunu bilmeden 
konuşmaya benzer.

...

Ne yazık ki; bu durumda olan, bu konuda yazılmış 
makalelere muhalefet yapan ve kendini bilim adamı 
olarak nitelendirenlerin sayısı azımsanmayacak kadar 
çoktur. 

kutay.osman@gmail.com

Külli aklın kendinde seyahati, görünüşler 
dünyasının süduruna sebep olmuştur.

Akıl tek olduğundan, doğada geometrinin 
görünüşlerini saptaması kendini seyretmesidir.

BİLİM Kutay Akın

Melek Nuhoğlu

İÇİMİZDEKİ SANATÇI

Çoğu sanat tarihçileri öncelikle sanatçının kişiliği 
ile ilgilenmiş ama sanat eserinin ortaya serebileceği 
manevi gerçeğe gözlerini kapamıştır. Onların 
kavramaya çalıştıkları böyle bir sanatsal ifadeye 
neden olan psikolojik dürtüdür. Şimdi bireycilik 
ya da psikolojizm olarak adlandırabileceğimiz 
bu akım, hiçbir zaman bireysel sorunların ya da 
deneyimlerin sahnesi olmamış İslam sanatının 
ruhundan olabildiğince uzaktır.

Müslüman sanatçı, ilahi kanunlara boyun eğmesi 
sayesinde güzelliği üretenin ya da yaratanın kendisi 
olmadığının; bir sanat eserinin ancak kainatta 
mevcut düzene itaat ettiği oranda güzel olduğu ve 
bu yüzden evrensel güzelliği yansıttığı gerçeğinin 
her zaman bilincindedir: elhamdulillahi vahdehu.

Bütün prometeci yaklaşımları dışlayan bu bilinç 
daha çok İslam sanatına yüce ve kişilerüstü bir 
nitelik kazandırır. İslam düşüncesine göre sanat, 
semavatın hareketine hükmeden yasalar kadar 
kişilerüstü olduğunda, insana Allah’ı tanıtır.

İslâm’ın kutsal sanat anlayışını diğerlerinden ayıran 
nedir? İslâm sanatındaki kalıcı değerler nelerdir? Bu 
bakış açısıyla kâinatta görünen ilâhî sanat, müslüman 
sanatçıya hangi mesajları iletir?

Titus Burckhardt’ın bu eserinde güncelliğini her 
zaman koruyan bu soruların cevaplarından başka, 

geleneksel kozmoloji ile modern bilim 
arasındaki karşıtlığı, modern fizik, 

modern ampirizm, evrimcilik ve 
modern psikolojiye eleştirileri; 

Dante’nin İlâhî Komedya’sının 
dinî kaynaklarla olan ilişkisi, 
Teilhard de Chardin’in 
evrimciliğinin eleştirisini de 
bulabilirsiniz. 

Aklın Aynası
Titus Burckhardt
Yayınevi: İnsan Yayınları
Çev.: Volkan Ersoy
180 Sayfa 

İslam Tasavvuf Doktrinine Giriş
Titus Burckhardt

Yayınevi: Kitabevi Yayınları
Çev.: Fahreddin Arslan

141 Sayfa 

BİZİM SAHAF İzzet Erş
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Bizi Bizden Haberdar Edin...

• Melek Merve Toktamış Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik 
ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
Kendisi okulunu 3.lük ile bitirdi. Ayrıca Mühendislik 
Fakültesi genelinde 2. oldu.
• Yeni üyelerimizden sevgili dostumuz Mehmet Murat 
Şerbetçi’yi Ağustos ayı içinde vatani görevini yapmak 
üzere askere gönderiyoruz. Murat dostumuza şimdiden 
hayırlı teskereler dileriz.
• Doğumlar, vefatlar, evlilikler, başarılar, etkinlikler, açılan 
sergiler ve vakıf üyelerimizle ilgili diğer her konuda bizi 
lütfen haberdar edin.

Barış İçin Görüşmeler

İsrail’de barış için çalışan sevgili dostlarımızdan Rabbi 
Menachem Froman ve Kadiri Şeyhi Hasan Manasra, 
Başbakan Tayyip Erdoğan’la İstanbul’daki Başbakanlık 
Ofisinde görüştü. 

Bölgede barışın sağlanması için Erdoğan’ın arabulucu 
olmasını isteyen Barışyapıcı (Peacemaker) dostlarımız, bir 
İsrailli Yahudi Din adamı ve bir İsrailli Filistinli Müslüman 
Din adamı olarak iki halkın elele vermesini temsil ediyorlar.
 

“Ne mutlu barışı sağlayanlara!
Çünkü onlar Tanrının çocukları diye çağrılacaklar.”

(İncil, Matta 5:9)

Agnistambhasana
Kare Poz
Fire Log Pose

Sanskritçe’de, Agni ateş; Stambha heykel anlamına 
gelir. Yin tarzı yogada Square (Kare) poz olarak bilinir. 

Agnistambhasana pozunun içinde sorunsuz kalabilmek 
için battaniyenin üzerinde rahat bir  bağdaş oturuşu, 
düz bir sırt (torso) ile poza başlıyoruz. Birkaç derin 
nefes alıp vererek bilincimizi duruşa 
hazırlıyoruz. Önce sol bacağımızı 
dizden kırarak kasıklardan uzağa 
yere yerleştiriyoruz, daha son-
ra sağ bacağımızı da kırıp sol 
bacağın üzerine yerleştiriyoruz. 
Yukarıdan baktığımız zaman 
kalçalarla bacakların arasında bir 
kare görüntüsü oluşuyor. Dikkat 
etmemiz gereken nokta, dizlerde 
keskin noktasal bir acı oluşmaması. 
Eğer böyle bir acı hissediyorsanız, 
ayakları kasıklara yaklaştırıp açıyı 
değiştirerek ya da sağ bacağınızı sol 
bacağın önüne yere yerleştirerek acı 
hissini ortadan kaldırıyoruz. 

Bilinçli bir şekilde bedeninize zarar vermeden 
pozun içine girdikten sonra, belki gözler kapalı, içinizi 
dinleyerek değişimi algılamaya başlıyorsunuz. Pozun 

içinde rahatça kalabiliyorsanız, hiçbir yerinizi kas-
madan, pasif kaslarla, nefesi boşaltırken üst bedeni 
biraz ileri götürüp kendi sınırınızı buluyorsunuz. Belki 
bu sınırı biraz geçerek omurgayı yuvarlayıp yere 
doğru bırakabilirsiniz. Kalça kaslarının ve omurların 
arasının daha derinden açıldığını hissedebilirsiniz. 3-5 
dakika pozun içinde kalıp, derin bir nefes alarak bedeni 
yukarıya doğru kaldırırken, bacakları yavaşça çözüp 
rahatlatarak bilinçli hareketlerle, belki aralarda durak-
sayarak, yavaş yavaş  pozdan çıkıp ellerin yardımıyla 
sırt üstü yere uzanıp bir süre pozun etkisini hissederek 
dinlenebilirsiniz. Daha sonra diğer tarafı yapmak için 

hazırlanabilirsiniz. 

Esnemesini ve açılmasını istediğimiz 
hedef bölgeler: kalça kasları
(gluteuslar), IT band dediğimiz 
bacağın dışındaki uzun bağ doku, 
bacağın dışında bulunan quadri-
ceps kasının bir kısmı, öne doğru 
eğiliyorsak, omurga. 

Bedendeki elektrik sistemleri fiziksel 
sağlığımız için dolaşım sistemi kadar 
önemlidir. 

Doğu tıbbı elektrik akımı geçen bu 
kanalları Meridyen olarak adlandırır. 
Yoga pozları meridyen kanallarındaki 

tıkanıklıkları açarak, enerji hareketinin kesintisiz 
bedende dolaşmasına yardımcı olur. Bağışıklık, sinir, 
endokrin, dolaşım, solunum, sindirim, iskelet, kas ve 

lenf sistemleri en az bir meridyen tarafından beslenir. 
Enerji her geçtiği bölgeye canlılık ve denge getirir, 
metabolizmayı düzenler, hücrelerin değişim hızını 
belirler. Meridyen enerjisi tıkandığında beslediği sistem 
de tehlikeye girer. Enerji akışı durduğunda fiziksel 
ölüm gerçekleşir. 

Agnistambhasana pozunda kalçalar ve bacakların 
dışında bulunan safra kesesi meridyeni, bacakların 
içinde bulunan karaciğer ve böbrek meridyeni, öne 
doğru eğildiğinizde omurgadan geçen idrar kesesi 
meridyenlerindeki akışı rahatlatmış olursunuz. 

Duruşun Faydaları: 
Kalça kasları olmasaydı yüzüstü düşerdik; yürüyemez, 
koşamaz, hatta ayakta duramazdık. Kalça kaslarının 
güçlü ve esnek olması öne eğilmelerde çok önem-
lidir. Ayrıca üst bacağın dışında bulunan kaslar ve 
bağ dokuların da dizi hareket ettirmede çok önemli 
görevleri vardır.  Üst bacağın (femur) öne arkaya 
kaldırılmasına, sağa sola döndürülmesine yardımcı 
olur, ayrıca kalça kemiğini ve diz kapağını yürürken 
ve koşarken sabitler. Bu pozda esnettiğimiz kaslar, bağ 
dokular güçlenerek hareket kabiliyetimizi kolaylaştırır. 
Üst bacak (femur) kemiğinin dışa rotasyonunu 
güçlendirir, öne eğilirken kalça kemiğinin (pelvis) üst 
bacağa  baskısını azaltır. Piriformis kasını esneterek 
siyatik sinirine baskı yapmasını engeller.  Sindirim 
sistemine yardımcı olur. Öne eğildiğimizde böbrekler 
de uyarılır. 

nilcvk@gmail.com

Stevya (Şeker Otu)

Stevya’nın en büyük özelliği bir doğal tatlandırıcı 
ve diyet gıdası olarak hiçbir şekilde kalori, yağ, 
sakarin ve toksik maddeler içermemesidir. Su bazlı 
olarak üretilir ve üretiminde alkol ya da herhangi bir 
kimyasal madde kullanılmaz. Stevya kandaki şeker 
düzeyini yükseltmeksizin, şişmanlatmaksızın ve kalori 
vermeksizin içeceklerinizi veya gıdalarınızı tatlandırır. 
Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kabızlık, depresyon ve 
asabiyete karşı olumlu etkileri vardır. Mide ve bağırsak 
florasını, asit alkali dengesini korur. 

Şeker Otunun Özellikleri:

• Şeker Otunun başlıca üreticileri Paraguay, Brezilya, 
Japonya ve Çin’dir.

•Kurutulmuş haldeki şeker otu yaprakları normal 
şekerden 10-15 kat daha tatlıdır. İşlenerek toz haline 
getirilmiş şeker otu normal şekerden 200-300 kat daha 
tatlıdır.

• Şeker otu, yapay tatlandırıcıların kullanıldığı 
diyetlerde, yapay tatlandırıcıların yerine 
kullanılabilmektedir.

• Şeker Otu ile birçok yemek, tatlı, pasta 
pişirilebilmektedir.

• Şeker Otu 300  C üzerine kadar ısıya 
dayanabilmektedir.

•Şeker Otunun kalorisi yoktur.

•Şeker otu kan şekerini arttırmamaktadır.

•Birçok araştırma yapılmasına rağmen herhangi bir yan 
etkisine rastlanmamıştır.

•Tamamlanan iki araştırma sonucuna göre şeker otu 
dişlere zarar vermemektedir.

• Araştırmalar şeker otunun, şeker hastaları tarafından 
uzman kişiler/doktor gözetiminde kullanılabileceğini 
göstermektedir.

o

Bülten Künye

Yayın Adı Düşünüyorum • İmtiyaz Sahibi Şeyma Bobaroğlu
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ekrem Genç

İdare Adresi Bayar Cad Papatya Apt. 22/11 Erenköy İstanbul 0216 382 81 73
Basım Yeri Pınarbaşı Matbaacılık (Hülya Pınarbaşı)

Alemdar Mah. Molla Fenari Sokak Molla Fenari Çıkmazı Birol İş Merkezi 
No:10/1 34110 Cağaloğlu İstanbul Tel.: 0212 511 11 82

Yayın Süresi Aylık • Dili Türkçe • Türü İlmi, Fenni, Edebi • Alanı Yerel

Yazı İşleri Kurulu Arzu Cengil, Deniz Demirdöven, Deniz Tipigil,
Ekrem Genç, İzzet Erş, Nurgül Demirdöven, Selin Erş, Sevgi Genç

E-posta bulten@anadoluaydinlanma.org 
Web www.anadoluaydinlanma.org

ŞAH BAZAAR

SAĞLIK Nilgün Çevik

Hatice Uzun


