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KARİKATÜR Aykut Yazgan

Yaşamak için iki yol 
vardır: hiçbir şeyin 
mucize olmadığına 

inanarak yaşamak, her 
şeyin mucize olduğuna 
inanarak yaşamak...

A. Einstein

Söz ola...

Ömer Faruk Tekbilek’ten Yeni Albüm
HASRET (LONGING)

Bültenimizin bu sayısında ayın konuğu ZET Müzik’in sahibi
Tayfun Medeni

Soru: DJ’lik, radyo programcılığı ve 
uluslararası pek çok şirketin Türkiye 
distribütörlüğünü üstlendiğiniz bir müzik 
şirketi sahibi (ZET Müzik) olmaya uzanan 
yolculuğunuzu bize nasıl anlatırsınız?

Yanıt: 60’lı yılların başında yaklaşık 37 
ekran televizyon boyutunda radyolar vardı; 
önleri seyrek dokunmuş ilginç bir kumaşla 

kapatılmış bu kutuların içine, oradan 
sesi gelen insanların ve onca müzisyenin 

nasıl sığdığına akıl sır erdiremediğim 
yaşlardan beri, cızırtılı da olsa radyoda 
istasyon arayıp birçok yabancı 

ülke radyolarında farklı müzikler 
keşfetmek en büyük zevkim olmuştu. 
Özellikle Batı Müziği fazlasıyla 
ilgimi çekegelmişti, bu ilgi lise 

yıllarında yazları bir plakçıda 
çırak olarak çalışmama vesile 

oldu. Yaşamda en mutlu ve 
en mutsuz anlar hafızada 
derin izler bırakabiliyor. 
İşte, Bakırköy’de müşterisi 

olduğum plakçı dükkanının vitrininde 
“ÇIRAK ARANIYOR” yazısını görüp 
“Aradığınız kişi benim” şeklindeki iş 
başvurum kabul edildiğinde yaşadığım 
müthiş heyecan ve zevk, bugünlere kadar 
uzanan bir yolculuğun başlangıcı oldu. Plakçı 
çırağı önce dükkanda usta oldu, bir yandan 
yüksek öğrenimini sürdürdü, bir yandan 
da DJ’lik yaptı, kendi plakçı dükkanını 
açtı. Ardından özellikle müzik birikimimi 
kullandığım sektörün her dalında iş hayatım 
devam etti: radyoda müzik programı, 
diskotek-bar işletmeciliği ve nihayetinde 
ülkemizde telif hakları kanununun 
uygulanmaya(!) başlamasıyla kurulan “ZET 
Müzik”... şimdilerde 15. yaşına giriyor.

S: Zet Müzik sanatçılarını hangi kriterlere 
göre seçtiniz, seçmektesiniz?

Y: Seçimlerimde en önemli kriter “güzellik”. 
Duyduğum müzik benim için güzelse 
tamam, o halde paylaşabilirim. Bu itibarla 
güzel müzikleri algılayabiliyor ve insanlarla 
buluşturabiliyorsam ne âlâ... 

(röportajın devamı 3. sayfada)

Müzikal dehası daha çocuk yaşlarda kendini 
göstermeye başlayan ve bağlama, ney, darbuka, 
zurna, bendir, def gibi enstrümanları virtüöz 
derecesinde kullanabilen, bütün toplumların 
kardeşliğini, bütün kültürlerin içiçe olduğunu 
ve sadeliğin en yüce hayat felsefesi olduğunu 
insanlara duyurmayı kendisine misyon edinen 
Ömer Faruk Tekbilek, hayat felsefesini müziğine 
taşımayı başararak dünya çapında geniş kitlelere 
ulaşabilmiş bir sanatçıdır. 

13 Haziran 2004’te Vakfımızın geleneksel yaz 
yemeğindeki sürpriz ziyaretini ve muhteşem 
performansını hâlâ unutamadığımız Ömer Faruk 
Tekbilek’in Türkiye’de yayınlanmış 12 albümü 
vardır:
• Suleyman the Magnificent (1988)
• Fire Dance (1990)
• Beyond the Sky (1992)
• Whirling (1994)
• Fata Morgana (1995) Michael Askill ile birlikte
• Mystical Garden (1996)
• Crescent Moon (1998)

• One Truth (1999) (I Love You) - (ZET)
• Dance into Eternity - seçme parçalar  (2000)
• Alif (2001) - (ZET)
• Tree of Patience (2005) - (ZET)
• Kelebek “The Butterfly” (2009) - (ZET)

İlk 7 albümünden çok sevilen ama uzun süredir 
ülkemizde ulaşılamayan eserlerinden seçilen 
ve Ağustos 2010 tarihinde ülkemizde raflarda 
yerini alacak olan Best of Ömer Faruk Tekbilek - 
Longing albümünde Brian Keane, Hasan Isakkut, 
Ara Dinkjian, Arto Tunçboyacıyan, Steve Roach, 
Yuri Yunakov, Dinçer Dalkılıç, Emin Gündüz gibi 
birbirinden değerli müzisyenlerle çalışan Tekbilek, 
yaşam felsefesini yansıtan müziği ve dostlukları ile 
hayatını kendi tanımlamasıyla “bitmeyen bir dua” 
gibi yaşamaya devam etmektedir. 

Müzik alanındaki ustalaşma sürecinde Sufizme de 
ilgi duymaya başlayan Tekbilek, bugün “Ben hâlâ 
çalışmaya devam ediyorum,” diyor ve ekliyor: “Benim 
için müzik sonsuzdur. Sufizm ve müzik birbirine 
sarılmış ve içiçedir. Müzik yapmak dua etmek gibidir.”
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Sohbet ve İlahi Söylem

Bir metni tarihsel herhangi bir metin olmaktan ayırıp 
onu kutsal kılan nedir?

Klasik bir tarih metni kendisine zemin olarak zamanı 
alır. İnsanın zaman içindeki ve giderek tarih içindeki 
rolünü yorumlar. Oysa kutsal metinlerin savı, tam da 
bunların aksine, kendi kutsallıklarını tarihe (zamana) 
aşkınlıkta, insanın ebedi tinselliğinde (ya da tinselliğin 
ebediliğinde) sergilediği yönündedir.

Bir metni kutsal kılan süphesiz birçok unsur vardır. 
Eskatolojik yani kehanet ve peygamberlikler içeriyor 
olması, kendisini İlahi yani ereksellik (totoloji) 
üzerinden kuruyor olması, yol gösterici ve yasa koyucu 
olması vs. onun kutsallığına işarettir. Benim üzerinde 
duracağım özellik ise, kutsalın kendisini daima 
arketipler üzerinden kuruyor oluşudur. Bunun için 
semâvi dinlerin mitsel anlatımları örnek alınabilir.

Örneğin Âdem bir hazrettir, insanlığın babası, toprağın 
simgesi, yani bir arketiptir. Giderek doğanın, ilk 
olanın, ebediyetin ama aynı zamanda yaratılmışlığın, 
rahmetin, lûtfun arketipi olarak insanı kuşatır. Ancak 
düz okumalarda dikkatten kaçan en önemli detay 
Âdem’in bir arketip olarak Musa’nın söyleminde 
gerçek olduğudur. Biz Âdem’i görmedik. Onunla 
hiç tanışmadık. Musa olmasaydı kendisine dair 
hiçbir bilgimiz olmayacaktı. Bunun anlamı, Âdem’i 
yaratanın, onu cennete koyup sonra oradan atanın Musa 
olduğudur. Öykü bunun Tanrı tarafından olduğunu 
ifade etse de, Tanrı dahi Musa’nın söylemiyle bize 
ulaşmaktadır.

“Musa” ismi ile işaret edilen kişi, Âdem gibi, Nuh gibi 
peygamberleri ve öykülerini, ümmetinin çocuklarına 

gece uyumadan önce anlatılacak hikayeler olsun diye 
uydurmamıştır. Yasanın bilincinde olan, hatta giderek 
yasanın bizzat kendi bilinci olan Musa, Âdem’i 
doğanın yasalılığı altında yaratmış, onu dolaysız 
bilincin cennetine yerleştirmiş ve öznel istencin tümel 
istenç karşısındaki konumu nedeniyle aynı cennetten 
uzaklaştırmıştır.

Tevrat’ın Âdem’i, Musa ismi altında anılan Yasa’nın 
Âdem’idir. Musa’nın Âdem’i tümel “Ben” karşısındaki 
tikel “ben”dir. “İsa” ise, Âdem’in tümel karşısındaki 
eksikliğinin farkındalığı olarak, onu kendi üzerinden 
ortaya koyan ve kemâlatın sürdüğünü, Âdem’in ve 
giderek tüm insanlığın kendisi vasıtasıyla suçsuz 
olacağını ve cennete, Tanrı’nın melekutuna tekrar 
gireceğini söyleyen, öz olarak aynı, ama içerik 
olarak farklı bir söylemin adıdır. İsa’nın Âdem’i 
Musa’nınkinden farklı olduğu gibi, Tanrı ilkesi, cennet 
kavramı ve muhattabı da farklıdır.

“İsa”, İsa’nın kendi söyleminde Ruhü’l Kudüs’tür; 
tindir, mânâdır. Zira O, Tevrat’ın ruhu, mânâsı olarak 
inmiştir. İlginç olan şudur ki, İsa kendi söylemine 
Musa’yı da bir arketip olarak katabilmiştir. Özbilinçten 
yoksun inanırların değil ama İsa’nın Musa’sı, tarihsel 
bir karakter olmanın ötesine geçmiş bir arketiptir 
ve böyle olmaklığıyla tüm insanları kapsar ve tüm 
insanlarda kapsanır.

“Muhammed” de kendi söyleminde bu tipolojik 
karakterleri hatmetmiş ve tevhîdin âbidleri yani 
zorunlu basamakları olarak yükseltmiştir. Kitabında 
bu peygamberlerin de anılmalarını, yani onların 
insanî varlığın zorunlu aşamaları olduğunu ve onları 
anmanın insanın kendi öz doğası, fıtratı ile bağ kurmak 
olacağını bildiren Allah, Muhammed’in söylemindeki 
Allah’tır. Ve kendisi, bu Kur’anî arketiplerin tecelli 
mahali olduğundan hazrettir. Onun söyleminde her bir 
peygamber hazrettir. Ama yine de her birinin söylemi 

farklıdır. Kur’an’a göre ne Âdem Tevrat’taki gibi 
günahkardır, ne Musa İncil’deki gibi vicdansızdır, ne 
de İsa havarilerin söylemindeki gibi çarmıhta can veren 
bir âcizdir. Muhammedî (tevhidî) söylemde her bir nebi 
tecessüm-ü ilahîdir.

Hz. Muhammed ile önü açılan sohbet geleneğinde 
bu arketipler ilahî kelâmın basamakları olmuştur. 
Ehl-i sohbet bu isimlerin ihtiva ettiği zahirî ve batınî 
mânâlar ile tâliplerin zihinlerini aşıp gönüllerine nüfuz 
edebilmiştir.

Denilebilir ki her tâlip nübüvveti ve risaleti irşâdına 
tâlip olduğu mürşid üzerinden tahsil eder. Ve mürşid 
hak ise, yani özgür ve özgün ise, özünde her biri birer 
arketip olan bütün peygamberleri tâlibin istidâd ve 
meşrebine uygun bir lisân ile, onun ihtiyaç ve nasibi 
ölçüsünde kalbine nakş eder.

Hakk ile bâtıl bu noktada birbirlerinden ayrılır. Eğer 
bu tesbitim hak ise, bütün peygamberler, melekler ve 
dahi Allah’ın güzel isimleri sohbette, ehlinin kelâmında 
hayy ve hakikidir. Her bir hak sohbet füyûzat-ı ilahî 
olduğundan kendi özgün söylemi ile her seferinde 
yeniden ve yepyeni olarak doğar. Öyle ise tâlibin 
kulağına çalınan tüm hakikatler sözün sahibinin 
zevkidir ve bütün isimler de yine O’nundur. Ve yine 
sohbet hak ise, sözün sahibi Allah’tır. 

Mürşid gerektir bildire, Hakk’ı sana hakke’l yakîn
Mürşidî olmayanların, bildikleri güman imiş.
(Niyâzi Mısrî)

Öyle ise sohbet, “Rabbim Allah’tır” diyebilene haktır.
Hâşâ ki hak ile bâtılın hükmü bizde olsun. İfade 
buyurulan tefekkürden ibarettir...

izzeters80@gmail.com

BAŞ YAZI İzzet Erş

Plotinus (MS. 203-270)
Turgut Özgüney

“İnsanın en son amacı her şeyin üstünde olan Tanrıyla 
mistik bir birleşme olmalıdır. İnsan bu yüce erdeme ancak 
esrime yoluyla erişebilir.” 

Bu çalışmadaki amaç, 
öğretisinde kendisini 
insanlığın içsel (batıni) 
hakikatine adayan ve insan 
hayatının amacının esrime 
(extase) sayesinde Tanrı ile 
birleşmek olduğuna inanan 
Plotinus’un felsefesini 
ve düşüncesini (tinini) 
paylaşmaktır. 

M.Ö. 6. ve 7. asırda Antik 
Yunan’da “Misterler 
Ekolü” vardı. Plotinus’un 
öğretisi de Eleusis’inki 
(Elozis) gibi Misterler 
Ekolüne bağlıydı. Elozis 
tapınağı “İyonya” diye 
adlandırılan bölgedeydi 
(bugünkü İzmir ve Ege kıyıları). Burada yaşayan halk 
Helenlerdi. Helenler hakikatlerin ve dini doktrinlerin 
herkese verilmemesi gerektiğine inanıyorlardı. Onlara 
göre kutsal şeyler kutsal insanlara gösterilir. Mistik ve 
inisiye deneyimlerini sanat, felsefe ve misterler sayesinde 
biliyoruz. Böylece Pythagoras (Fisagor), Herakleitos, 
Parmenides ve Platon gibi filozoflar eşyanın ilkelerini 
gizliyorlar ve hakikati sembol ve alegori şeklinde 
aktarıyorlardı. 

Mistik inisiyeler, hakikatin esasını herkesin gözlerinden 
gizliyor ve kutsalı koruyorlardı. 

Yunan filozoflarının hemen hepsi de Elozis misterlerine 

inisiye idiler. Onlara göre hakikat (wahrheit) çok büyük 
gayretler ve özveri karşılığında elde edilir. Manevi 
hakikatleri keşfedenler onları layık olmayan kimselere 
açmamalıdır. Bu anlamda, hakikatlerin cahiller tarafından 
kötü amaçlar için kullanılma tehlikesinden kaçınmış 
oluyorlardı. 

Misterler ekolüyle aynı görüşte olan 
Plotinus da felsefesinde (düşüncesinde) bize 
insanın içsel hakikatini keşfederek huzura 
ve mutluluğa kavuşma yolunu gösterir 
(serimler). 

Esrime (Extase) 

Plotinus’a göre akıl insanın en yüksek 
yetisidir (cevher). Fakat akıl, diyalektiği 
doğurur. Ancak, doğurduğu bu diyalektik 
(ikilik) akıl ile çelişir. Şu halde akıl bağımlı 
bir fakültedir. Aklın kuralları mutlak değildir. 
Aklın yetersizliğinin nedenlerinden en 
önemlisi ikilikten kurtulamamasıdır. Bir 
tarafta aklın kendisi, diğer tarafta aklın 
düşünceleri, kavramları vardır. Ayrıca aklın 
ürettiği zanlar, kuşkular, üzüntüler, sıkıntı 
ve kuruntular da vardır. Diyalektik akıl 

yürütme, aklı ikilikte bırakır. İnsanın içinde 
akıldan üstün bir bilme aracısı vardır ki bu da ‘esrime’dir. 

Plotinus, aklın üstüne, akıl kanunlarıyla ilgisi olmayan 
mutlak birliği keşfettiren esrimeyi yerleştirir. 

Esrime esnasında insan -çokluktan, bilinçten ve kişilikten 
kurtulan ruh- Tanrı ile birleşir ve bedenden ayrılır; hatta her 
zamanki hallerde bedeni yöneten ve aydınlatan can (lame) 
da gider. Yani artık, beden, içinde efendisi oturmayan bir 
saray haline gelir ve organik kanunlardan başka bir kanuna 
bağlanmaz. Esrime zamansız bir ölümdür; daha doğrusu 
zamansız bir hayattır. Platon’un “Ölmek yaşamaktır” sözü, 
bu mistik yaşamı anlatmak içindir. 

İnsan tanrısal bir lütuf olan bu belirtiyi beklemeli, 
aramalıdır; onunla birleşmenin tek yolu ‘cinsel’ isteklerden 
arınmaktır. Ancak ‘nefisten vazgeçmekle’ ulaşılan bu 
yetkinlik ‘saf mutluluk’tur. Bunun doğurduğu ‘sarhoşluk’ 
ise ‘düşüncenin üstündedir’; yani o, ‘düşüncenin 
sonsuzlaşması’ demektir. 

Bu birleşme ruhumuzun tanrısal ruhta fani olmasıdır. (İslam 
tasavvufundaki fena-fi’llah aşaması budur.) Ancak onunla 
baş başa kalan ‘ruh’, ‘ermiş’ ve ona ulaşmıştır (tasavvuftaki 
vasılı ila’llah). Bunun için Plotinus’a göre ölüm bir ceza 
değil, bir mükafattır. Zira, ölüm Tanrıya dönmekten başka 
bir şey değildir (Conversion en Dieu). 

Plotinus’un Felsefi Görüşü 

Temel hipotez ‘nous’un birliği’, ‘düşünce’ ile ‘düşüncenin 
konusu’nun, noesis (düşünce) ile ‘noeton’un birliğidir 
(düşüncenin konusu). Bu birlik bilginin temellendirilmesine 
dayandırılan ana aksiyomdur. Düşüncenin, tinin birliği, 
‘bilgi’yi de ‘bilgi öğretisi’ni de içine alır. Aristo’nun algı 
öğretisine dayanır. O, ruhu, alttan ‘algı’nın, üstten de ‘tinin’ 
belirlediği iki bölümlü bir şey olarak görür. Bu ikisinin 
ortasında ise ‘anlık bilgisi’, dianoya vardır. 

Bilgi süreci aslında kendi kendini bilme sürecidir. Tin 
başkasında kendini tanır (ktoretes). Böylece bilgiyi, ‘tin’ ile 
tinden başka, ondan ayrı olan şeyin ilişkisi doğurur. 

Tin anlığın refleksiyonu ile kendi üzerine yönelir. Yani, 
kendine özgü doğasının bilgisine, kendi üzerine katlanan 
tin, duyusal ve bedensel olandan uzaklaşır. Duyusallık ve 
bedensellik tini olumsuz biçimde etkiler. Olumlu olarak 
o birliğe doğru ilerleme içinde tinin kendinde olması 
ve ‘kendi kendisini aralıksız görmesi’, ‘temaşa’ etmesi 
aşamasına kadar yoluna devam eder. Bu kendinde ‘birlik’ 
içinde ‘tin’, ‘bir’ olanın ‘hakikatine’ yönelmiş olur.

turgutozguney@yahoo.com.tr
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S: Ömer Faruk Tekbilek 
ile ne zaman tanıştınız, 
birlikte çalışmaya nasıl karar 
verdiniz?  

Y: İlk kurulduğu yıllarda ZET 
Müzik için yurtdışında firma 
ararken ABD’li bir plak şirketi 
olan Celestial Harmonies’in 
kataloğunda gördüğüm isim, 
seneler önce ısrarla sorulan 
“Suleyman the Magnificent” 
albümünün sahibi Ömer Faruk Tekbilek’ten başkası değildi. 
Bu firmayla anlaşma yaparak Ömer Faruk’un albümlerinin 
ilk kez ülkemiz insanlarına ulaşmasına naçizane vesile 
oldum; hemen akabinde ABD’de yaşayan Ömer Faruk 
Tekbilek nazik bir telefon açtığında, aramızda hoş bir 
muhabbet olmuştu. Daha sonra 1991 yılında ülkemizdeki 
ilk konserini vermeye geldiğinde yüz yüze tanışınca, bir de 
gördük ki aynı yolun yolcularıymışız, yani Ömer Faruk’un 
en çok beğenilen albümünün adı olan “One Truth” gibi, tek 
Hakikat’in yolcuları...

S: Aydınlanma kavramı sizin için ne ifade ediyor? 
Anadolu Aydınlanma Vakfı çalışmalarına ne zamandır 
katılıyorsunuz?

Y: Kurucu üyesi olma şerefine nail olduğum AAV 
toplantılarına kurulduğu günden, 1996 yılından beri 
katılıyorum; yıllardır süregelen bu etkinlikler neticesinde, 
idrakimiz nisbetinde “dostluk” kavramının hayatımıza 
geçirilmesi olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. İki 
insan arasında sıfır menfaat bir ilişki yaşanabilir mi acaba? 

Bu sayı 3, 4, 5 ve daha fazla olabilir 
mi? Olursa ortaya nasıl bir topluluk, 
nasıl bir toplum çıkar? Bu sorulara 
bu vakıfta yanıt bulunabileceği 
kanaatindeyim. Birbirlerine rahatça 
selam verebilen, olumlu enerji yüklü, 
samimi insanlarla bir arada olmaktan 
daha güzel ne olabilir ki? Anlayışıma 
göre, “aydınlanma” bilgi depo 
etmekten ziyade bizzat yaşantımızla, 
fiillerimizle ortaya koyduğumuz bir 
hal ve gidiş ilmidir ve ben bu konuda 
feyz alabileceğim kişilere yönelmiş 

durumdayım; toplantılara esas gelme amacım budur. Bu 
buluşmalarda o kadar çok güzel insanla bir araya geliyorum 
ki bunun zevki bambaşka.

S: Son zamanlarda okuyup izlediklerinizden bize neler 
tavsiye edersiniz?

Y: Kemal Sayar’ın Yavaşla Bu Dünyadan Bir Defa 
Geçeceksin ve Sufi Psikolojisi adlı kitaplarını okudum. 
Sepetçiler Kasrı’nda “İsmet Sıral Yaratıcı Müzik Atölyesi” 
kapsamında yerli-yabancı üstadların verdiği müthiş bir 
doğaçlama konser izledim ve sanatın huzur ve barışı 
getireceğine bir kez daha kani oldum. Bu arada ABD 
yapımı “Entourage” adlı eğlence ve menajerlik sektörünün 
perde arkasına da göz atan bir dizi izledim.

S: Yolculuğunuzla başladık, öyle bitirelim. Önümüzdeki 
projeleriniz neler, gelecekte neler beklemeliyiz ZET 
Müzik’ten?

Y: Bu ay içinde Ömer Faruk Tekbilek’in ilk 7 albümünden, 

aranan, çok sevilen ama çok uzun süredir ülkemizde 
ulaşılamayan eserlerinden seçilen “Best of Omar Faruk 
Tekbilek - Longing (Hasret)” adlı albümü çıkmış olacak. 
Ardından yepyeni bir Türk Rock grubu “Sınır” gelecek. 
Yepyeni demekle birlikte, geçen yıl “Rock’n Dark” 
isimli yıllardır süregelen, prestijli ulusal bir yarışmada 
Bölge 1.si ve Türkiye 2.si olan ve 
hayran kitlesi henüz albümleri 
çıkmadan oluşan bir grup. 
Tarzları “Duman”la “Mor ve 
Ötesi” karışımına benziyor 
diyebiliriz. 2010’un son projesi 
ise, bu yıl bitmeden 
dinleyebileceğimiz, 
çoğumuzun yakinen 
tanıdığı güzel bir 
dostumuzun, “Deli 
Damla’nın” ilk 
albümü. Mutfakta 
pişiyor. Ayrıca bazı 
ilginç konser projeleri 
de planlarımız 
dahilinde, ama 
planlar, adı üstünde 
planlar...

AYIN KONUĞU Deniz Tipigil

Ferhâd ile Şirin
Metin Bobaroğlu

Soru: Ferhâd sevgilisi Şirin için dağları delmiş. Dağı 
varlık olarak görürsek, bu dağı nasıl delmiştir? Buradan 
insanlığa nasıl bir mesaj veriliyor?

Metin Bobaroğlu: Ferhâd ile Şirin öyküsü mitsel bir 
öyküdür; yâni arketipal, simgesel ve alegorik bir anlatım 
içerir. Tıpkı ‘Âdem ile Havva’, ‘Yusuf ile Züleyha’, ‘Kerem 
ile Aslı’, ‘Arzu ile Kamber’, ‘Leylâ ile Mecnûn’ gibi.

Mitlerde kullanılan sözcükler, sözlük anlamları yanında, 
örtük olarak eğretilemeli, simgesel anlamları da içerirler. 
Bu yöntem bazen anlamları saklamak için kullanılır, bazen 
de sezgiyi harekete geçirmek, keşfi açmak için. Bazı mitler 
ise tasavvufî mânâlardan kuruludur; burada olduğu gibi.

Tasavvufun kullandığı bu tür mitlerin kökeni İdris Nebi’ye 
(Hermes-i Heramise; Hermes Trismegistus) dayanır. Bu 
nedenle tasavvuf, hermetik geleneğe bağlıdır. 

“İdris Nebi hulle biçer, gezer Allah deyû deyû” (Y. Emre)
Hulle hâl elbisesidir. 

Bilindiği gibi, simgeler kavramlardan farklı olarak, çoklu 
anlam yüklüdürler. Kavramlar, insan anlığı için açık seçik 
ve mantıksaldırlar. Buna karşın kavramlar sezgi’yi devre 
dışı bırakırlar. Simgesel anlatımlar ise ‘keşfî sezgi’yi 
harekete geçirirler, ancak buna karşın anlamları açık seçik 
değil, buğuludur.

Mitsel anlatımda simge (remz) karşıtların birliğini 
(coincidentia oppositorum) içerir, bu ise ‘tevhid’dir. 
Mâlum, kelime-i tevhid, ‘lâ ilâhe illâ Allah’, ‘lâ’ ile ‘illâ’nın 
birliği olarak öğretilmiştir, yani tevhid’in ilkesidir. Tasavvuf 
ıstılahında, Allah câmi-ül-ezdâd olarak Tevhid’dir. Örneğin, 
Celâl ile Cemâl, Mûdil ile Hâdi, Kahhar ile Rahman, Evvel 
ile Ahir, Zâhir ile Bâtın vb.’nin birliği ve bütünlüğüdür.

Tasavvufi mitlerin çözümlenmesi ‘zevkî’dir, bu nedenle 
ilmî bir dava güdülmez; keşfî sezgiyi uyandırıp kişinin zevk 
ile bilmesine yol açar, bildiği de kendi olur.

Şimdi gelelim Ferhâd ile Şirin’in mitsel öyküsüne:

Ferhâd, bir erkek ismi olarak kullanıldığı halde, bu mitsel 

öyküde özgün bir deyim niteliğindedir. Şimdi bu deyimi 
‘Fer-Hâd’ diye çözümleyerek işe başlayalım: Tasavvufta 
‘Fer’ deyimi ‘Asl’ ile birlikte ‘Asl-Fer’ 
kavram çifti olarak kullanılır. Fer, Asl’ın 
belirmedeki sonucu, zuhur kaydının 
nihayetinde büründüğü mahiyyettir. 
‘Asl’ı Varlık (Vücûd) olarak 
alırsak, ‘Fer’ varoluş (mevcûd) 
anlamına gelir. ‘Hadd’ ise 
hudûd çizmek, sınırlamak 
anlamındadır. ‘Hadd’, 
Varlık düzeyini bildirir. 
Bu bağlamda zevkî olarak, 
‘Ferhâd’, Varlığın (Asl) 
varoluştaki (mevcûd) son 
hudûdu, yâni insanı simgeler. 
Vücûd’dan mevcûd’a gelip 
‘Ferhâd’ olan insan, Asl’ından 
fariğ olmuş, Asl’ıyla arasına 
mevcûd’un perdesi girmiştir. 
Ayrılık hasretiyle Asl’ını 
aramaya koyulmuştur. Mevcûdiyet 
perdesi son kertesine (sidret-ül-
münteha) kadar kalkmazsa, kişi Asl’ına 
kavuşamaz. Varlık dağını delmek gerekir; 
Ferhâd’ın kendi mevcûdiyeti kendine perdedir.

Bilindiği gibi, Kurân-ı Kerim’de Hadid sûresi vardır. 
Hadid, demir olarak çevrilmektedir. Bu sözcük ‘kuvvetli, 
hiddetli’ demektir. Tasavvufta, inzâlin (beliriş) mevcûd’da 
karar kılması, kuvvetler (melk’ten melek) yoluyladır. 
Bunun bir mîzan (denge) içinde olduğu vurgulanmıştır 
(Hadid 25).

Bir de, Kehf sûresinde, Zülkarneyn bahsinde, iki dağın 
arasına ‘Hadid’ konularak bir ‘sedd’ oluşturulur. Kehf:97’de 
“Artık onu ne aşabildiler, ne de delebildiler” buyrulmuştur. 
Kehf:98’de ise, “Rabbimin vaadi geldiği zaman onu yerle 
bir eder, kuşkusuz Rabbimin vaadi haktır.” İşte, Ferhâd’ın, 
vadesi geldiğinde, benlik dağını aşk ateşi ile delmesi 
tahakkuk etmiştir. Ferhâd ‘haddad’, yani demircidir de.

Benlik dağını delip Şirin (sevimli) olan Asl’ına kavuşan 
Ferhâd, Aşk ateşiyle canını verip ‘ferhat’a, yani sevinç’e 
dönüşür. Yani haddini aşarak Hakk’ta erir ve insanlara 
‘feyz’ ırmaklarını akıtmaya başlar: ilm-i ledûn.

S: Ölüm varlık perdesinde yaşayanlar için mi? Âşıkların 
ölmeyeceğini söyleyenler neyi anlatıyorlar?

M.B.: Adana’da yaşamış olan sevgili İsmail Emre’nin 
(1900-1970) bir doğuşunu anımsadım:

“Ağlar bu dünyaya gelen, 
Güler hakikati bilen.

Âşıktır ölmeden ölen. 
Ne gelen var ne giden.”

Emre bir başka doğuşunda da diyor ki:

“Ölüm ölüm denen yoklukmuş meğer,
Secde eden başlar yokluğa değer,
Bütün varlık ordan gelirmiş meğer,
Her varın anası yokluk değil mi?”

Bir başka Ermiş de:

“Âşıklar ölmez, yerde çürümez,
Yanmayan bilmez, âteş-i âşka”

demiyor mu? Demek ki, ölümün sırrını bilmek için 
Aşk ateşine yanmalı, yokluğa ermeli!

Varlık düzeyleri Cûd, Vücûd, Mevcûd ve Sücûd olarak bir 
çevrim içindedirler. Cûd’dan Sücûd’a bir devri âlem!

Biliyorsunuz, “Her nefs mevt’i tadacaktır” buyrulmuştur; 
her Ruh denmemiştir. Vâdesi geldiğinde, Ruh Secde’ye 
varır, mebdeine döner, nûra kavuşur (inna lillahi ve 
inna ileyhi râci’un, Bakara 156). Hakikatte nefs ve ruh 
diye ikilik yoktur, bu deyimler aynı varlığın iki yüzünü 
göstermek için kullanılır. Nefs saflaştıkça ruh hâlini 
alır. Nefsin bidâyeti nefs-i emmâre, nihayeti ise nefs-i 
envâre’dir. Nefs, emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne, 
raziye, marziye aşamalarından geçerek nefs-i envâre’ye 
kavuşur, yani Nûr’a gark olur. 

Ölmek yok, vefât etmek var! Vefât, vefâ’dan gelir; verdiği 
sözde durmak demektir. Hayvanlar ölür, insanlar vefât eder.

“Âşıklar ölmez, ölen hayvân imiş”

Vefât eden, yani sözünde duran mevt’tir. Muhyiddin İhyâ 
Efendi der ki: “Rabbim, sen beni bana verdin, ben de 
kendimi sana veriyorum.”

* Metin Bobaroğlu ile 2001 yılında “varlık mertebeleri ve 
ölmeden önce ölmek” üzerine yapılmış söyleşiden alınmıştır.
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Çiğnemek ya da Sindirememek...
İşte Bütün Mesele Bu
Ümit Gürel

Sağlıklı bir yaşam için bilgelerin öğüdü 
şu: “İçeceğinizi yiyin; yiyeceğinizi için.” 
Yani besinlerinizi sıvı hale gelinceye 
kadar çiğneyin; içeceklerinizi yavaş 
yudumlarla alın bedeninize. Neden mi? 

1. Özellikle karbonhidratların 
sindirilmesi, yani salyamızdaki (alpha-amylase enzimi) 
enzimin karbonhidratları parçalayarak daha basit şekere 
dönüştürmeleri işlemi ağzımızda olur. Bunu yapamazsak, 
karbonhidratlardan gerekli şekeri alamayız, dolayısıyla 
dışarıdan daha fazla basit şeker almaya ihtiyaç duyarız. Bu 
da kan şekerimizin ani yükselip alçalmasına yol açar.

2. Yine kimyasal bir işlev olarak, dil altında bulunan 
bezler tarafından salgılanan lipes enzimi (lingual lipase) 
yağın parçalanmasını başlatır. Yani salyamız tarafından 
parçalanmış yağ molekülleri sindirim sistemimiz tarafından 
daha kolay sindirilir. Böylece vücudun yağ ihtiyacı tatmin 
edilmiş olup yağlı şeylere aşırı ihtiyaç duyulmaz.  

3. Çiğnemenin mekanik tesiri sebebiyle parçalanan 
gıdalar daha geniş bir moleküler yüzey oluşturduklarından 
mide ve bağırsaklarda daha kuvvetli emilime uğrarlar. 
Böylece lokmamızdaki yağ, protein ve minerallerden 
daha yüksek düzeyde istifade etmiş oluruz. Lokmaları 
çiğnemeden yuttuğumuz takdirde aldığımız besinler yeterli 
besin değerleri taşıyor dahi olsalar vücudumuz besin 
eksikliği çekebilir. Bu da vücut tarafından yeterli düzeyde 
emilememiş yağ, protein, mineral, vitamin gibi belirli eksik 
gıdalara aşırı bir açlık duyma; böylece aşırı beslenme, 
belirli gıdaların aşırı tüketimi ya da halsizlik, vitamin, 
protein, mineral eksikliklerinin oluşturduğu rahatsızlıklar 
şeklinde kendini gösterebilir.

4. Ufak parçaların yutulması rahat olduğu için “yutak 
stresi” dediğimiz durumu önler. Bu durum bütün vücudun 
stres metabolizmasını etkiler. Tehdit altında olma 
duygusunu önler. Kısacası yemek yemek bir “gırtlak 
kavgası” olmaktan çıkar. 

5. Çiğneme işlemi tarafından parçalanamamış gıdalar 
bağırsakta bakteriler tarafından parçalanma işlemine 
sokulurlar. Bu işlem parçalanmamış gıdalarda çok uzun 
sürdüğünden aşırı bakteri oluşumuna neden olur. Bu da gaz 
sorununa yol açar.  

6. Midenin alt kısmında pilarus denilen bir kas vardır. 
Besinin mideyi terk edebilmesi ve on iki parmak 
bağırsağına geçebilmesi için bu kasın gevşemesi gerekir. 
Çiğneme esnasında yeterli salya salgıladığınızda, pilarus 
kası bu salyanın tesiriyle daha kolay gevşer. Aksi durumda 
da daha zor gevşer ve yemekler uzun zaman midede donar 
kalır. “Midem taş gibi oldu” deyişi bundandır.

7. Besin ağzınızda yeterince uzun kalırsa, yani çiğneme 
süresi yeterince uzun olursa besinin tadını ve kokusunu da 

sindirmiş olursunuz. Bu her şeyden evvel besinle 
olan ilişkinizde size ruhsal bir 
tatmin sağlar. Besini görmek 
sindirim sürecinin başlamasıdır. 
Yapılan araştırmalar sindirimde 
çok önemli rol oynayan 
kolesistokinin, somatostatin 
ve neurotensin gibi enzimlerin 
sadece besinin görülmesi ve 
kokusunun alınmasıyla bile 
vücutta % 50 oranında arttığını 
göstermiştir.

8. Çiğnemek ağızdaki tat alıcı sinirleri aktive eder. 
Bu alıcılar mideye gönderdikleri mesajla proteinin 
sindirilmesini sağlayan hidroklorik asidin midede 
salgılanmasını tetiklemiş olurlar.  

9. Çiğnemek pankreasa sinyal göndererek pankreasın 
enzimlerini ve bikarbonatı ince bağırsağa salgılamak üzere 
kendini hazırlamasını sağlar.

10. Bir lokmayı çiğneme sayısına göre midemizin asit 
salgıladığı tespit edilmiş. Mesela 5 çiğneme 5 pirinç 
tanesini sindirebilecek asit salgılatırken mideye biz 25 
pirinç tanesi gönderirsek mide bunu sindiremez ve işi 
bağırsaklardaki bakterilere havale eder. Bu da bildiğiniz 
gibi aşırı bakteri ve dolayısıyla gaz oluşumuna yol açar. O 
halde mümkün olduğunca ufak lokmalar almak çok faydalı 
olacaktır. 

Nasıl çiğnemeliyiz? 
• Lokmayı bir yerde tutmayıp ağzınızın içinde dolaştırın. 
Dilinizle lokmayı ön dişlerinize doğru gönderin. 
• Lokmayı ağzınıza aldığınızda elinizdeki çatal kaşığı 
bırakın.
• Yemek yerken sadece yemek yiyin. TV, gazete, dergi vb. 
ile ilgilenmeyin.
• Yemeğe başlamadan önce derin bir nefes alın. 
• Yemekten en erken bir saat sonra ya da yarım saat önce su 
için. Yemeğin hemen üzerine su içmeyin. 

arteturka@gmail.com

Avokadolu,
Parmesan Peynirli Enginar 

Malzemeler
4 adet taze enginar

1 çay fincanı süzme zeytinyağı
1 adet küçük soğan

2 adet yumuşamış  avokado
100 gr. mascarpone peyniri
100 gr. parmesan peyniri

1 kahve fincanı krema
¼ limon suyu
2 diş sarımsak

bir tutam dereotu
 

• Enginarlar limon suyu ile ovulur.
• Tencereye 1 çay fincanı süzme zeytinyağı konulur.
1 adet küçük soğan doğranır, zeytinyağına eklenip 

hafifçe pembeleştirilir.
• Enginarlar eklenerek pişirilir.
Bir kenarda soğumaya bırakılır.

• Avokadoların kabukları soyulduktan sonra bir blender 
kabına koyulur.

• Mascarpone peyniri, krema, 2 diş sarımsak,
limon suyu eklenir.

• Hepsi birlikte blendera koyulur ve 
krema haline getirilir.

• Daha sonra sertleşmesi için buzdolabında
en az 2 saat bekletilir.

• Enginarlar bir tabağa yerleştirildikten sonra krema 
haline getirilmiş ve sertleşmiş olan avokado kreması bir 

sıkma torbasına koyulur ve enginarların üzerine şekil 
vererek sıkılır.

• Üzerine ince traş halinde parmesan rendelendikten 
sonra istenirse dereotu ile de süslenebilir.

Afiyet olsun
 

zberfin.and@gmail.com

HAKİKATTEN DAMLALAR Carl Gustav Jung

AĞIZ TADI Berfin And

ADA

Ayrılık vaktidir

Aramıza ışık ve deniz girecek

Kim hangi adaya aitse

Oraya yolculuk

Gözyaşlarını sararmış bir yelken silecek

Oysa rüzgar cömert

Bizse az için eğitilmişiz

Ama bu yolculuk

Ayrı olmak için

Bizler ayrılık fenerleriyiz

Bunun için seçilmişiz

Bir yelken ipinin bahşettiği rüzgar

Ne sana ne bana yetiyor

Bir fırtınayla harap olmak içinse

Çok şeyimiz eksik

ŞİİR Aziz Uzun

Kadınlar dikkat! 
Farklı yaşlardaki 30 kadından makarnayı hızlı 
yemeleri isteniyor. 9 dakika sonra yapılan ölçümde 
646 kalori aldıkları tespit ediliyor. Sonra aynı 
miktarda makarnayı iyi çiğneyerek (yaklaşık 15–20 
kez) tüketmeleri isteniyor. 29 dakikada 579 kalori 
aldıkları tespit ediliyor. Küçük bir değişiklikle iyi bir 
fark. Değil mi?

Büyücü

Bir zamanlar tuhaf bir yaşlı adam vardı. Köylerin 
gürültüsünden kaçıp sığındığı bir mağarada yaşıyordu. 
Büyücü olarak nam saldığı 
için, ondan büyü sanatını 
öğrenmeyi ümit eden 
öğrencileri vardı. Ama 
onun aklında hiç böyle 
şeyler yoktu. Tek isteği, 
bilmediği ama sürekli 
gerçekleştiğinden emin 
olduğu şeyin ne olduğunu 
öğrenmekti.

Üzerinde düşünülmesi 
mümkün olmayan şeyin 
üzerinde uzun bir süre 
düşündükten sonra, içinde 
bulunduğu kötü durumdan 
kurtulmak için, çareyi eline 
bir parça kırmızı tebeşir alıp 

mağarasının duvarlarına türlü türlü şekiller çizmekte 
buldu. Amacı, bilmediği şeyin neye benzediğini 
bulmaktı.

Birçok denemeden sonra aklına bir daire çizmek geldi. 
“Bu doğru,” diye hissetti, “şimdi içine bir de dörtgen 

çizmeli,” ve böylesi çok iyiydi. Öğrenciler 
merak içindeydi ama tek bildikleri yaşlı 
adama bir haller olduğuydu; ne yaptığını 
öğrenmek için yanıp tutuşuyorlardı. Ona, 
“İçeride ne yapıyorsun?” diye sordular. Ama 
yaşlı adam yanıt vermedi. Sonra duvardaki 
şekilleri keşfettiler, “İşte bu!” dediler ve 
bunları taklit ettiler.

Fakat böyle yapmakla, farkına varmadan tüm 
süreci tersine çevirdiler; sonucu başa alarak 
bu sonuca yol açan süreci baştan başlatmayı 
umdular.

O zamanlar böyle olmuştu işte ve bugün de 
hâlâ öyle oluyor. 

(Dört Arketip, Metis Yay., s. 61.)C.G. Jung
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Bilimde Yeni Paradigma Düşünüşü
Fritjof Capra

- Vay canına! Paradigma değişimi!

Temel özellikleri Descartes, Newton ve Bacon tarafından 
formüle edildiği için, eski bilimsel paradigmaya Kartezyen, 
Newtoncu ve Baconcu diyebiliriz. Yeni paradigma için 
holistik (bütüncü), ekolojik veya sistemik denebilir. Ancak 
bu sıfatlardan hiçbiri onu bütün olarak tanımlayamaz.

Bilimdeki Yeni-Paradigma düşünüşü aşağıdaki beş kriteri 
içerir. Bunlardan ilk ikisi bizim tabiata bakışımıza, diğer 
üçü bizim epistemolojimize gönderme yapar.

Parça yerine Bütün
Eski paradigmada, en kompleks sistemde bile parçadaki 
özelliklerden yola çıkılarak bütünün dinamiklerinin 
anlaşılabileceğine inanılırdı.

Yeni paradigmada, parçalar ile bütün arasındaki ilişki tersine 
çevrilmiştir. Parçaların özellikleri ancak ve ancak bütünün 
dinamiklerinden anlaşılabilir. Ve nihayet, aslında parça diye 
de bir şey yoktur. Parça dediğimiz şey, ayrılamaz bir ilişkiler 
ağının sadece ve sadece bir biçimidir.

Yapı yerine Süreç
Eski paradigmada, temel yapıların bulunduğu ve sonra 
da kuvvetlerle bunların karşılıklı etkileşimde bulunarak 

süreçlere imkan tanıdığı mekanizmaların var olduğu 
düşünülürdü.

Yeni paradigmada her yapı, arka plandaki bir sürecin 
tezahürü olarak görülür. İlişkiler ağının tamamı, kendi 
zatında dinamiktir. 

Objektif Bilim yerine Epistemik Bilim
Eski paradigmada, bilimsel betimlemelerin objektif, 
sözgelimi insan gözlemciden ve bilgi sürecinden bağımsız 
olduğuna inanılırdı.

Yeni paradigmada, epistemolojinin -bilgi sürecini 
anlamanın- açık bir şekilde doğal fenomenlerin tasviri için 
dahil olacağına inanılır.

Bu noktada doğru epistemolojinin ne olduğu konusunda 
bir konsensus yoktur. Ancak, epistemolojinin, her bilimsel 
teorinin tamamlayıcı bir parçası olacağı üzerinde yeni bir 
konsensus doğuyor.

Bilginin Metaforu Olarak Bina yerine Ağ
Bilginin metaforu olarak bina – temel kanunlar, temel 
prensipler, temel yapı taşları, vs. – Batı bilim ve 
felsefesinde binlerce yıl kullanılmıştır. Paradigma geçişleri 
sırasında bilginin temellerinin yıkıldığı hissedildi.

Yeni paradigmada bu metafor yerine ağ metaforu konuldu. 
Tıpkı gerçeği bir ilişkiler ağı olarak algılayışımız gibi, 
bizim betimlemelerimizi de gözlenen fenomenleri temsil 
eden bir iç içe geçmiş ağ oluşturur.

Böylesi bir ağda ne hiyerarşiler ne de temeller bulunur.
Binadan ağa geçiş, aynı zamanda, diğer tüm bilimlerin ona 
göre şekillenip yine ona göre yargılandığı bir ideal olarak 
ve bilimsel betimlemeler için ana metafor kaynağı olarak 
fizik düşüncesinin de terk edilmesini gerektirir.

Gerçek yerine Takribi Betimlemeler
Kartezyen paradigma, bilimsel bilginin mutlak ve nihai 
kesinliği yakalayabileceği inancı üzerine kurulmuştu.
Yeni paradigmada bütün kavramların, teorilerin ve 
bulguların sınırlı olduğu ve takribi olduğu kabul edilmiştir.

Bilim, asla gerçeğin bütüncül ve nihai kavranışını 
sağlayamaz. Bilim adamları -betimleme ile betimlenen 
olgu arasındaki mutlak tekabül anlamında- gerçekle 
uğraşmazlar; onlar, gerçeğin sınırlı ve takribi 
betimlemeleriyle uğraşırlar.

Fritjof Capra, Kainata Mensup Olmak, İnsan Yayınları, 
1996, s. 15-16.

Sanal Dünyada Savaş ve 
Bilgisayar Güvenliği - 1
Karanlık ‘Siber Komutanlar’ ve ‘Virüs Orduları’

İyi ile kötünün savaşı sanal dünyada da sürmekte. 
Karanlığın komutanları ‘hackerlar’, orduları ise kötü 
amaçlı ‘yazılımlar’, ‘virüsler’. İyilerin ve masumların 
komutanları ve orduları da var elbette. Onlara “Etik 
Hackerlar”, “Sanal Savunma Orduları”, “Siber 
Ordu” gibi adlar veriliyor. Bu kişiler ya da ekipler 
güvenlik açıkları üzerinde çalışmalar yaparken, bir 
yandan işletim sistemleri kendi açıklarını kapatmaya 
çalışıyor, diğer yandan “antivirüs yazılım firmaları” 
antivirüs-güncellemeleri ile uğraşıyorlar.  “Ama 
savaşta mutlaka iki taraf da zarar görür.” 

Bilgisayar güvenliği günümüzde internetin 
yaygınlaşmasıyla daha da önem kazandı. 
İnternetin her eve/ofise, hatta cep telefonlarına 
girmesiyle hem kişisel kullanıcılar, hem de 
faaliyetlerinin bir bölümünü internet ve 
bilgisayarlar üzerinden yürüten kurumlar 
“güvenlik açıklarından” ve aynı zamanda 
yapılan “kullanıcı hatalarından” dolayı 
zarar görmekteler.

Kullanılan işletim sistemlerinin ve bu 
sistemlerde kullanılan yazılımların 
çeşitlenmesi nedeniyle, dijital saldırılara 
karşı hem yazılım firmaları hem de 
kullanıcılar daha çok önlem alma 
gereksinimi içine girdiler. İşletim sistemi 
de dahil, kullanılan her yazılımın ek/başka 
özellikler kazanması için yapılan eklentiler, 
ya da beliren gereksinimlere bağlı çıkan 
yeni sürüm yazılımlar, “sistemin kendisini” 
daha karmaşık hale getiriyor ve sistemde 
“kötü niyetli yazılımlara” karşı açık verme 
olasılığını arttırıyor denebilir. En yeni/son 
işletim sistemleri için bile firmalar bir süre 

sonra açık kapatmak için yamalar yayınlayıp kullanıcıları 
uyarıyorlar. Olumlu yönde gelişmeler olduğu sürece ne 
yazık ki bunun karşısında kötüye, zaralı olana yöneliş de 
olmak zorunda. 
Bilgisayar dünyasında bu “kötü niyetli” işlemler için 
bazı terimler kullanılıyor. Son kullanıcının da kendi 
güvenliğini sağlaması açısından en azından ve öncelikle 
bu temel terimleri bilmesi gerekir. Tehlikeler hakkında 
bilgi sahibi olduktan sonra nasıl korunacağımızla ilgili 
fikrimiz olabilir. Son kullanıcı bilmelidir ki asla bir 
antivirüs programı korunmak için tek başına yeterli 
değildir.  Bu konuya bir sonraki sayıda daha detaylı 
değineceğim.

Ama şimdilik en temel terimleri genel tanımlarıyla 
anlatmaya çalışalım.  

Virüs: Bilgisayar virüsleri, sisteme gizlice ya da 
kullanıcının bilinçsizce izni ile giren/

bulaşan, sistemin işleyişini bozan, 
yavaşlatan, bazı bilgileri 

gizlice sistem dışına taşıyan, 
bazılarını silen, kullanıcının 
izni olmadan sistemden 
kişisel bilgilerini çalmaya 
yönelik yazılmış özel 
yazılımlardır.     

Temel virüsler genelde 
yeterli bilgisi olmayan 
bilgisayar kullanıcıları 
tarafından farkında 

olmadan paylaşılır veya 
gönderilir. Solucanlar 
gibi daha karmaşık olan 
virüsler, bir e-posta paylaşma 
uygulaması gibi diğer 
yazılımları denetleyerek 
kendilerini otomatik 
olarak çoğaltabilir ve diğer 
bilgisayarlara gönderebilir. 
Truva Atı (Trojan) adı 

verilen belirli virüsler (adlarını efsanevi Truva Atı’ndan 
alırlar), faydalı bir program gibi görünerek kullanıcıların 
aldanıp onları karşıdan yüklemelerine yol açabilir. Bazı 
Truva Atları, beklenen işlemleri yerine getiriyor gibi 
görünürken bir yandan da sisteminize veya ağa bağlı 
diğer bilgisayarlara zarar verebilir. Bu arada sistemi her 
yoran/yavaşlatan uygulamanın virütik olduğu sonucu 
çıkarılmamalıdır. 

Hack: Darbe indirmek, yarmak, vurarak kesmek gibi 
anlamlara gelen bir sözcüktür. Bilgisayar ya da bilgisayar 
destekli sistemleri ele geçirmek, bozmak, değiştirmek, 
maddi manevi zarar vermek, intikam almak, protesto 
etmek ya da casusluk yapmak amacıyla yapılan yasal 
olmayan her işleme denebilir. Artık bilişim suçları 
birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de ağır cezalarla 
düzenlenmiştir.      

Hacker: Türk Dil Kurumu’nun internet sözlüğünde 
bu kelime “bilgisayar ve haberleşme teknolojileri 
konusundaki bilgisini gizli verilere ulaşmak, ağlar 
üzerinde yasal olmayan zarar verici işler yapmak için 
kullanan kimse” olarak tanımlanır. Hacker’lar daha çok 
magazin haberlerinde web sitelerini çökerten/ele geçiren 
kişiler ya da gruplar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. 

Phishing: İngilizce “password” (şifre) ve “fishing” (balık 
avlamak) sözcüklerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur; 
Türkçe’deki karşılığı “yemleme”dir. Yemleme, yasadışı 
yollarla bir kişinin şifresini veya kredi kartı ayrıntılarını 
öğrenmeye denir. “Yemleyici” diye tanımlanan şifre 
avcıları, genelde e-posta vb. yollarla kişilere ulaşır 
ve onların kredi kartı vb. ayrıntılarını sanki resmi 
bir kurummuş gibi isterler. Bu “av”a karşılık veren 
kullanıcıların da hesapları, şifreleri vb. özel bilgileri 
çalınmaktadır. 

Yazımın ikinci bölümünü son kullanıcının güvenliğini 
nasıl sağlayabileceği konusuna ayırdım. Bir sonraki 
sayıda görüşmek üzere.

denizdemirdoven@gmail.com

TEKNOLOJİ Deniz Demirdöven

Fritjof Capra
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Televizyon Ekranlarında Sohbet: 
AŞURE

‘Binlerce yıllık inanç ve kültür birikimine kucak açan 
Anadolu, dünyanın dört bir yanından coşkulu bir edayla 
akan nehirlerin buluştuğu bir ‘Vadi’, ya da devasa bir 
‘Aşure Kazanı’dır. İçerisinde her biri ayrı bir değer ve 
lezzet taşıyan taneler, sentez olmadan, hiç biri diğerine 
öğütülmeden, Halil İbrahim Sofrasında yan yana bağdaş 
kurar gibi bir araya gelirler.’ 
 
‘Kadim bilge öğretilerinin kavşak noktası... Sentez 
olmadan, yan yana bağdaş kuran insanoğlunun sohbet 
sofrası... Kültürlerin buluştuğu, Âdem’in aşk’a düştüğü 
bir dilde bin kelam Anadolu; aşure kazanı Anadolu...’

Günlük yaşamda kullandığımız pek çok kavram 
gibi ne yazık ki ‘sohbet’ kavramı da anlayışımızda 
hakikatinden koparılmış bir ifade taşımaktadır. 
Medya yayıncılığı açısından bakıldığında, elbette bir 
program türü olarak ‘sohbet’i sıkça kullanmaktayız. 
Bu anlamda ATV Avrupa kanalında 20 bölüm olarak 
yayınlanan ‘Aşure’ programı kanalın prototipine 
teknik anlamda ‘sohbet’ programı olarak geçti ve 
esasında kavramın hakikatine bakıldığında, dünyanın 
pek çok ülkesinden farklı inanışlarda, düşüncelerde 
ve kültürlerde izleyicinin takip ettiği Aşure programı, 
televizyon yayıncılığında aynı zamanda ‘ilk’ sohbet 
programı oldu.

Metin Bobaroğlu ile stüdyoda gerçekleştirilen sohbette her 
hafta Anadolu Kadim Geleneğinin özlü anlatımlarından 
olan Alevi-Bektaşi doğuşlarından bir örnek sohbete kapı 
aralarken, her bir bölümde Anadolu’dan yola çıkarak 
dünyada kadim geleneğin esasında kullandığı tek dil olan 
farklı ‘kelam’ları görsel olarak ifade etmemize videolar, 
sanatsal anlatımlar ve röportajlar yardımcı oldu. Röportaj 
verenler arasında akademisyenler, hekimler, sanatçılar, 
bilim adamları, yazarlar, Hıristiyan, Musevi, Dürzî 
geleneklerinin temsilcileri, İslam geleneğinden şeyh, dede, 
baba ve çelebiler de yer aldı. 

Programda stüdyo çekimlerinin yanı sıra ‘aktüel’ olarak 
ifade edilen, anlatım dili olarak ‘belgesel’ niteliği taşıyan 
dış çekimler İstanbul, Erzincan, Malatya, Tunceli, 
Nevşehir-Hacı Bektaş, Kudüs, Hayfa ve Akka’da 
gerçekleştirildi. Bu gezilerin aynı zamanda çekimleri 
gerçekleştiren 8 kişilik teknik ekip için yayıncılık hayatı 
açısından önemli bir deneyim olduğunu da ifade etmeliyiz. 
Yayıncılıkta çekim öncesi alışılagelmiş hazırlık aşamaları 
olmaksızın ve tüm teknik olanakları zorlayarak elde 
edilen sonucun önemli kuruluşlarca takdir topladığına da 
ilk kez tanık olmaktayız. Zira, dünyaca ünlü televizyon 
kanalı BBC’nin yapımcılarından olan Tom Sheahan’ın 
Aşure programı için bize gönderdiği mektuptaki ‘Aşure 
kurgu, teknik ve içerik olarak bizim yaptığımız bu içerikte 
projelerin çok üstünde..’ ifadesi bunu gösteriyor olsa 
gerek.

İstanbul 
dışında aktüel 
çekimlerin ilk 
durağı Erzincan 
oldu. Kendisini 
doğuşlarından 
tanıdığımız Yusuf 
Kemter Dede 
ile çekimler 
gerçekleştirildi. 
Aşure 
sohbetlerinde 

Metin Bobaroğlu’nun zaman zaman ifade ettiği ‘Kadim 
geleneğin bilgeleri ‘zarif’tir’ cümlesinin ne anlama 
geldiğine Kemter Dede ile tanık olma şansımız oldu. 
Dede ile röportajı gerçekleştirirken bize ‘sevdiğim’ diye 
hitap edişi, sohbette ya da çayını yudumlarken yüzündeki 
ifade, ‘Cem evi Dede’nin kendisidir, O nereye giderse, 
ne yaparsa ibadet halindedir’ deniyor olmasını anlamlı 
kılıyordu. Kemter Dede Alevi Geleneği içerisinde yol 
almış biri olarak tüm söyleşi boyunca ‘Belimden gelen 
değil, yolumdan gelen evladımdır der bu gelenek’ 
ifadesine ısrarla vurgu yaparken, okuduğu doğuşlarla aynı 
zamanda önemli bir arşiv çalışması yapılmasına da katkı 
sağladı. 

Malatya çekimleri Kırlangıç Köyü’nde Eşref Doğan 
Dede’nin evinde gerçekleştirildi. Orada Eşref Dede’nin 
hizmeti, sükûtu, Mustafa Tosun Dede’nin okuduğu deyişler 
Aşure programının özel kareleri arasında yer aldı. Malatya 
çekimlerinin ardından Dersim’de (Tunceli) Hozatlı 
Ahmet Dede’nin Edip Harabi’den deyişler okurken nasıl 
hal değiştirdiğine tanık olduk. Dersim’de, bugün baraj 
çalışmalarından ötürü sular altında kalan Gole Çheto’nun 
bekçiliğini yapan kadınların Kibele Kültürünün birer 
mirasçısı olduklarını arşivlere kazandırma şansımız oldu. 
(Hızır Mekânı olarak anılan bu ziyaret Dersimliler için 
kutsal sayılmaktadır.)

Programın belki de üzerine en çok konuşulan final 

bölümlerini ‘Dünyanın Kalbi’ olan Kudüs ve civarında 
sevgili Metin Bobaroğlu’nun bizzat aktüel çekimlere 
katılması ile gerçekleştirdik. Coğrafi olarak Anadolu 
dışında gerçekleşen bu Aşure serüveninde pek çok 
kıymetli dostla buluşmak bize unutulmaz anlar yaşattı. 
Tüm içtenliği ile çekimlerin gerçekleşmesinde bizden çok 
çaba sarf eden, dilinden bizim türkülerimizi düşürmeyen 
dostumuz Meir Elhadad; bizi ‘Allahu Ekber’ demeye 
çağıran, ‘Zafer barışın olacak’ cümlesini gönlümüze 
nakşeden Rabbi Menachem Froman; Kudüs’te 400 yıllık 
bir kadim geleneğin temsilcisi ve İmam Buhari’nin torunu 
olan, Özbek Tekkesinde aile geleneğini bir derviş gibi 
hizmet ederek devam ettiren ve sevgisini kalbimize ezber 
ettirip Hakk’a yürüyen sevgili Şeyh Abdülaziz Buhari; 
‘Bu dergâh bize Mimar Sinan Paşa’nın armağanıdır’ 
diyen Şazeli Şeyhi Omar Rais; Kadiri geleneğinin 
temsilcisi, barış adına çaba göstermekten vazgeçmeyen 
Şeyh Ghassan Manasra; Kudüs ve Hayfa’da misafir olarak 
konakladığımız St. Paul ve St. Charles Manastırlarının 
kıymetli Rahibeleri; Olam Qatam (Küçük Âlem) Müzik 
Marketi’nde kendi zevkini bağlama çalarak bizimle 
paylaşan Yakub İbn Yusuf; Hızır’ın Dağında bizi karşılayan 
ve cömertçe bizleri evlerinde ağırlayan Dürzî geleneğinin 
önemli temsilcisi Fadel Mansour ve Bahaî inancının 
Hayfa’da ev sahipliğini yapan dostlar ‘Aşure’ kavramının 
bir ekran aracılığı ile ne anlama geldiğini en güzel şekilde 
anlattılar.

Kudüs yolculuğuna hazırlanırken doğrusu ne ile 
karşılaşacağımızı teknik ekip olarak tam kestiremiyorduk; 
bilmediğimiz bir coğrafyada yapacağımız olası çekimleri 
masa üzerinde planlıyor, kalabileceğimiz süre içerisinde 
verimi arttırabilmek için gidilmesi olası bazı noktaları 
elememiz gerektiğini düşünüyorduk. Bu gibi teknik 
detaylar hazırlanırken, İsrail gezimizin konaklama ve 
ulaşım gibi yapım organizasyonlarını gönüllü olarak 
üstlenen sevgili Arzu Cengil’in Kudüs’te kalacağımız 
St. Charles Manastırı’nın rahibelerinden Rahibe Rita ile 
telefonda yaptığı görüşme, aslında bilmediğimiz bir yere 
gitmediğimizin ilk ipucu olmuştu. Esasında manastırda 
kalış için gitmeden önce yapmamız gereken ödemeyi 
Rahibe Rita ‘Sevgilim nasılsa geleceksiniz, o vakit 
ödersiniz, telaş etmeyin’ diye geri çeviriyordu. 

Kudüs’e ulaştığımız akşam ‘Eski 
Şehir’ olarak adlandırılan taş şehrin 
sokaklarına ilk adım attığımızda, 
büyülü bir tarihin havasını 
soluduğumuza şüphe yoktu. Sevgili 
Meir yürüyüşün bir bölümünde 
durup ‘İşte, İsa sırtında çarmıhla bu 
sokaktan geçerek Golgota Tepesine 
yürüdü’ dediğinde, eğilip baktığımız 
taşların hüzün taşıyor olabileceğini 
düşündük. Aynı sokakta bir taş 
binadan içeri girdik ve Aşure’nin 
Kudüs çekimleri böylece başlamış 
oldu. İlk çekimleri Şeyh Abdülaziz’in 
‘400 yıldır atalarımız burada 
yaşadı’ dediği Özbek Tekkesinde 
gerçekleştirdik. Abdülaziz’in 
misafirperverliği, gülümseyen yüzü, 
ailesi ile birlikte bizi ilk karşılayışı 
ezelden beri tanışan dostların yeniden 
buluşması gibiydi. Mescid-i Aksa ve 
Kubbetü’s-Sahra’da bize önderlik 
eden, bu kutsal mekânları bize tüm 
detayları ile anlatan  Şeyh Abdülaziz 
Buhari, Kudüs çekimlerimiz 
sırasında ve sonrasında İstanbul’da 

AYIN KONUSU Ayşe Acar
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bizi ziyarete geldiğinde dilinden ‘sevgi, muhabbet’ 
kelimelerini hiç düşürmedi. 

Kudüs çekimlerinin bir başka önemli ismi ise Rabbi 
Menachem Froman oldu. Esasında isteği üzerine 
telefon ya da mail gibi iletişim yöntemleri ile kendisine 
ulaşma şansı yakalanamayan Rabbi Froman, bir Şabat 
günü, yaşadığı Kibbutz’un Sinagogunda ağırladı Aşure 
ekibini. Metin Bobaroğlu ile yaptığı sohbette İsrail-
Filistin arasında yaşanan problemlerden ne denli büyük 
rahatsızlık duyduğunu ve barış için yaptığı girişimleri 
anlatan Rabbi Froman, barış’ın inşa edilmesinde 
Türkiye’yi arabulucu olarak gördüğünü ifade ediyordu. 
Nitekim Rabbi Froman yapılan bu çekimlerin 
Türkiye’de yayınlanmasından sonra dikkatleri üzerine 
toplayıp barış görüşmelerine katkı sunmak amacıyla 
Şeyh Ghassan Manasra ile birlikte Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’la bir görüşme gerçekleştirdi. 
Kudüs dışında Hayfa ve Akka’da gerçekleştirdiğimiz 
çekimlerde de Kudüs’te olduğu gibi yine aynı samimiyet 
ve içtenlikle karşılandık. Şeyh Abdülaziz Buhari’nin ‘Bu 
dünya kalbin var Kuddüs’te; Kuddüs’te ağrıyor, dünyada 
hepimiz ağrıyor’ cümlesi ile başlayan Aşure Kudüs 
bölümlerinde, Süleyman’ın Mabedi’nin bugün ayakta 
olan temelleri ve Kotel, Hz. İsa’nın göğe ağdığı Golgota 

Tepesi, Hızır Dağı, Hz. Muhammed’in Miracına konu olan 
Kubbetü’s-Sahra ve Mescid-i Aksa, Bahai Dininin Merkezi 
Mabedi gibi önemli noktaları ekrana taşımak dışında, 
kadim dil’in farklı kelamlarla farklı coğrafyalarda hep aynı 
şeyi dillendirdiğine tanık olduk. 

Yapılan çekimlerde esasında masa üzerinde yapılan 
planlama belki de hiç uygulanmadı ve bu bizim klasik 

yayıncılık anlayışımızda kötü sonuçlar getireceğine kesin 
gözü ile bakılan bir durumdur ve uygulanmamalıdır. Aşure 
çekimlerinin BBC ve pek çok yayıncı tarafından takdir 
toplamış olmasını bu normal sayılmayan, uygulanmayan 
plansız çekimlere borçlu olduğumuzu açıkça söylemek 
gerekir. Gerek stüdyo çekimlerinde, gerekse Kudüs 
çekimlerinde yaşadığımız bu deneyim, kurgusuz-doğal 
olanı kayıt altına alma, Aşure ekibinin 20 bölüm boyunca 

tanık olduğu en büyük tecrübelerden 
biridir. Ayrıca, bugün İsrail’de bir 
televizyon kanalı bölgede yaşanan 
mevcut sorunun çözümü için Aşure 
programında dile gelen ifadenin faydalı 
olacağını belirtip Kudüs bölümlerini 
İbranice altyazı ile kanallarında 
yayınlamak istediklerini belirtiyorsa, 
bu bir projenin yalnızca izlenmiş ve 
beğenilmiş olduğunun önemini değil, 
dahası çözümler için insanları teşvik edip 
yol-yöntem için umutlandırdığının da 
göstergesidir. 

Aşure projesinde yönetmenlerimiz 
Ahmet Yazman ve Ergin Yılmazer, 
yönetmen yardımcısı Buket Özkan, 
yapım koordinatörleri Esra Kılıç ve 
Yaşar Balseven, kamera şefi Ertan 

Özdemir görev aldılar. AAV’nin 
Düşün-ü-Yorum bülteni aracılığı ile, ekip arkadaşlarımızın 
tamamı adına, proje boyunca ‘Anadolu’da Aşure kazanı 
yeniden kaynayabilir’ diyerek 20 bölüm boyunca dirilten 
Aşure sohbetlerine dâhil olmamızı sağlayan sevgili Metin 
Bobaroğlu’na sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Programın kapanış bölümünde Metin-Kemal Kahraman’ın 

‘Binler Kapısı’ albümünden bir gülbenk 
paylaşmıştık; o gülbenk’i bir kez de burada 
paylaşalım istiyoruz: 

Halla halla halla halla halla halla
Zikr u duazé ma
Qurvan u niyazé ma
Çerx u pervazé ma
Veng u vazé ma
Thomır u sazé ma
Sewda u avazé ma 
Şero oli divan´de, tawuyé Haq´de qeym u 
qewul bo

Allah Allah Allah Allah Allah Allah
Zikrimiz, dualarımız
Kurban ve niyazlarımız
Çarkımız, pervazımız

Sesimiz, söylediklerimiz
Tamburumuz, sazımız
Sedamız, avazımız gidip Ulu Divan’da, 
Hakk nezdinde kaim ve kabul ola.

ayseasure@gmail.com

İrem Nalça

İÇİMİZDEKİ SANATÇI

Bu kitap ‘Gelenek’in evrensel karakterini çok çarpıcı bir dil ve tanımlama ile 
ortaya koymaktadır; bunu yaparken ‘Gelenek’in, modern dünyaya kazandırdığı 
yeni formu ‘Gelenek’-modernizm karşıtlığında gözler önüne sermektedir.

F. Schuon’un genel olarak varlık, bilgi ve din ile alakalı önemli
makalelerinden oluşan bu kitap varlık, bilgi ve din arasındaki metafizik 
bağları büyük bir vukufiyetle modern insanın zihnine sunmaktadır. 

Varlık, Bilgi ve Din
Frithjof Schuon

Yay.: İnsan Yayınları
Çev.: Şehabettin Yalçın

176 Sayfa 

BİZİM SAHAF İzzet Erş

Sırlar Kitabı 1 -
Meditasyon Sanatı

Osho
(Bhagwan Shree Rajneesh)

Yayınevi: Omega Yayınları
Çev.: Niran Elçi

654 Sayfa 

Osho, Vigyan Bhairav Tantra’da anlatılan 112 meditasyon yönetimini 
çağdaş bir yaklaşımla günümüze uyarlıyor. Bu yöntemler üzerine 
sorulan sorulara yanıtlar veriyor.

Yalnız meditasyon, aşkınlık ya da ermek 
gibi kavramların sırlarını açığa
çıkarmakla kalmıyor, günlük 
yaşamın çözümsüzlüğe ittiği sevgi, 
bağlılık, dostluk, öfke, nefret, 
utanç ve kaygı gibi duygular 
üzerinde kontrol oluşturmanın 
yollarını gösteriyor.

Teknikleri uygulamak için tek bir 
şeye ihtiyacınız var: Daha “iyi” 
yaşama isteği. Tekniklerdeki tek 
araç, tek enstrüman bedeniniz. 
Kendinize uygun olanları 
keşfettiğinizde, sizi bekleyen 
alışkanlık dünyasına hazır olmanız gerekiyor;
çünkü orada sonsuz ahenk ve dinginlik sizi bekliyor.
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Bizden Haberler

• İsrail’de Kudüs’te yaşayan ve barış 
için gönüllü çalışan dostlarımızdan 
Sanatçı Jack Cymber’ın New York 
Ico Gallery’deki “Heat” isimli sergisi 
çok başarılı geçti.

7-31 Temmuz 2010 tarihleri arasında sergilenen 
çalışmalarını sanatçının www.jcymber.com web 
adresinden görebilirsiniz.

• Vakfımız üyelerinden Güray Aça’nın oğlu Necati Tuğra 
Tuncel ile Gülen İlknur Çolak 08 Ağustos 2010 tarihin 
de Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 
yapılan nikah töreniyle hayatlarını birleştirdiler. 
Kendilerine mutluluklar dileriz.

• Doğumlar, vefatlar, evlilikler, başarılar, etkinlikler, açılan 
sergiler ve vakıf üyelerimizle ilgili diğer her konuda bizi 
lütfen haberdar edin. bulten@anadoluaydinlanma.org

Yaratıcı Müziğin Yıldızları 
Heybeliada’da…

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın desteği 
ve Gitarcafe’nin katkılarıyla Argos Kültür Sanat tarafından 
29 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 
İsmet Sıral Yaratıcı Müzik Atölyesi’nin (İsmet Sıral 
Creative Music Studio, ISCMS) yıldızları Heybeliada’da 
halka açık bir konser verdiler. Adalar Vakfı’nın katkıları 
ve Adalar Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen “Aabi” 

başlıklı konser 3 
Ağustos Salı günü 
saat 20:30’da 
Heybeliada İskele 
Meydanı’nda 
gerçekleştirildi.

Ömer Faruk 
Tekbilek, Adam 

Rudolph, Hacı Ahmet Tekbilek, Steve Gorn gibi ISCMS 
yıldızlarının doğaçlamalarla cazdan öteye doğru yol 
aldıkları konser, Türkiye’nin dünya çapındaki ilk caz 
müzisyenlerinden 
olup efsanevi Creative 
Music Studio’da 
büyük izler bırakan 
saksafonist, neyzen, 
orkestra şefi, besteci 
İsmet Sıral’ın (İsmet 
Aabi) anısına bir selam niteliğindeydi.

Upavistha Konasana 
Oturarak Yapılan Geniş Açı 
Wide Angle Seated Forward

Çok etkili; kalça, kasık, bacak arkası, bacak içi 
kaslarını açıp esneten bir duruştur. Yin tarzı yogada 
Dragonfly olarak bilinir. Bedene zarar vermemek için, 
poza girmeden önce özellikle üst bacakların içindeki 
kasları ısıtıp açmak gerekir. 

Yere bir battaniye serip, dizlerimizin üzerine otu-
rup (Virasana) derin birkaç nefes alarak poza 
hazırlanıyoruz. Oturduğumuz yerden dizlerimizi yavaş 
yavaş birbirinden ayırıyoruz, sonra bedeni öne doğru 
götürüp önce ellerimizi daha sonra dirseklerimizi yere 
yerleştiriyoruz. Kalçalarımız ve dizlerimiz aynı hizada 
olduğu zaman üst bacakların içindeki esneme daha 
etkili olmaya başlar. 

3 dakika kadar nefeslerle üst bacak içlerinin yavaş 
yavaş açılmasına izin vererek pozun içinde kalıyoruz; 
daha sonra ayak parmaklarımıza ağırlığımızı vererek, 
dizlerimizi ellerimizin de yardımıyla havaya kaldırıp 
tekrar birbirine yaklaştırıp oturma pozisyonuna geliyor-
uz. Oradan kalçaları bir tarafa düşürüp bacaklarımızı 
öne doğru uzatarak, ayaklar birbirine yakın olacak 
şekilde oturma pozisyonuna (Dandasana) geçiyoruz. 
Düz bir sırt ile birkaç nefes alarak poza odaklanıyoruz. 

Bacaklarımızı açabildiğimiz kadar açıyoruz. Ellerimizi 
bedenin önünde yere yerleştiriyoruz; sırt dümdüz kal-
abilir burada. 

Pozu biraz daha derinleştirmek için, zorlamadan, 
bedeni dinleyerek kalçalardan öne doğru, bacakların 
ortasına eğilmeye başlıyoruz. Her nefesi verdiğimizde 
belki biraz daha fazla öne doğru eğilerek pozu 
derinleştiriyoruz. Bütün ağırlığımızı öne doğru 
bırakıyoruz; karın kaslarını tutmuyor, gevşetiyoruz. 

Zorlamadan, yavaş yavaş, bilinçli hareketlerle 
gidebildiğimiz yere kadar gidiyoruz ve sınırımızı 
bulduğumuz yerde tatlı bir acı ile açılma,  esneme his-
sini algılamaya başlıyoruz. Pozun içinde 3 ya da 5 da-

kika, eğer içimizden daha fazlası geliyorsa istediğimiz 
kadar kalarak pozu tamamlıyoruz.

Pozdan çıkarken hiç acele etmeden, yine bilinçli 
hareketlerle bedenimizi yukarı doğru kaldırıyoruz. 
Yavaş yavaş, belki aralarda duraksayarak, esnettiğimiz 
bölgeleri yerine getirerek bacaklarımızı birleştiriyoruz. 
Ellerimizin yardımıyla bedeni arkaya doğru uzatıp 
yere sırt üstü uzanıyoruz; bir müddet pozun etkilerini, 
bedendeki değişiklikleri hissederek dinleniyoruz. 

Bedeni besleyen enerji akımını rahatlatan bu pozda, 
bacakların içinden geçen karaciğer ve böbrek meridy-
enlerinin, öne doğru eğildiğimizde omurga yuvarlak 
kalıyorsa idrar kesesi meridyeninin kanallarındaki 
tıkanıklıkları açıp akışı rahatlatıyoruz. 

Duruşun Faydaları:

Bedenin arkasını ve bacakları tamamıyla esnetir, 
karın bölgesindeki iç organları uyarır, karın bölgesini 
rahatlatır, özellikle üreme organlarının daha sağlıklı 
hale gelmesine yardımcı olur. Kadınlarda regl dönem-
lerini dengeler, regl ağrılarını hafifletir, yumurtalıkları 
çalıştırır; hamilelikte doğum sürecine hazırlar. 
Erkeklerde prostat bezini uyarır, sağlıklı çalışmasına 
yardımcı olur. Beyni sakinleştirir. 

nilcvk@gmail.com

Physalis (Altın Çiçek)

Özellikle Güney Amerika’dan ithalatı yapılan Altın 
Çilek kurutulması çok zor bir ürün olması özelliği ile 
ön plana çıkıyor. Yeşil olarak Türkiye’nin her yöresinde 
yetiştirilebilen Altın Çilek halk arasında Yer Kirazı 
olarak da biliniyor. 

Altın Çilek (Physalis), 
ortası kahverengi olan 
sarı çiçeklere sahip bir 
bitkidir. Aynı ismi taşıyan 
meyvesi ise olgunlaştıktan 
sonra sarımtrak rengini 
almaktadır. Bu meyve 
birçok toprak tipinde 
yetişmekle birlikte en 
önemli özelliği çorak 
topraklarda da verim 
verebilmesidir. Altın Çilek, büyüme aşamasında suya 
normalden fazla gereksinim duyar. Bitki olarak çok 
kırılgan ve hassas bir yapıya sahiptir. 

Altın Çilek’in faydaları:

• Dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesidir.

• Kilo vermeye yardımcı ve son derece faydalı bir 
meyvedir.

• Diyabet (şeker) hastalarına faydalı olduğu 
gözlemlenmiştir. 

• Antioksidan oranı yüksektir.

• Kalp, verem ve idrar yolu hastalıklarının tedavisine 
yardımcı olur.

• C, B1, B2, B3 ve karoten gibi vitamin 
ve mineraller bakımından çok zengin bir 
meyvedir.

• Potasyum değeri çok yüksek bir 
meyvedir.

• Kalsiyum değeri zengin olduğundan okul 
öncesi çocukların gelişiminde çok etkilidir.

• Metabolizmanın hızlı çalışmasına katkıları olduğu 
bilinmektedir.

• Kan dolaşımını düzenlemede pozitif etkileri vardır.

• İdrar söktürmeye faydaları vardır. 

ŞAH BAZAAR

SAĞLIK Nilgün Çevik

Hatice Çoban Uzun

Bülten Künye
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