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Mitlerle Dolu Bir Yıl
Anadolu Aydınlanma Vakfı 2010-2011 yılı toplantıları 5 Ekim 2010
tarihinde başlıyor. Bu yılın toplantı konusu “Mitoloji ve Mitlerin
Günümüze Olan Etkileri” olarak belirlendi. Konu çerçevesinde
mitler farklı kültür ve uygarlıklara göre incelenecek.
Günümüzde birçoğu dinsel motiflerle süslenmiş,
masal olarak da bilinen efsanevi öyküler
mevcuttur. Bu öyküler kültürel
farklılıklar gösterseler de özünde
insanın kendisine dair önemli bilgiler
bulunduran arketipal hikayelerdir.
Bu öyküler tarihin farklı dönemlerinde göz
ardı edilmeye, yok sayılmaya çalışılmıştır.
Hatta birçok ideoloji bunları ortadan kaldırılma
girişiminde dahi bulunmuştur. Yine de tarih
göstermiştir ki ideolojiler ve kuramlar çökmüş,
ancak toplumların tinsel dışavurumları olarak
doğan bu bilinçdışı öyküler yok olmamıştır.
Çoğunluğu kendisini bilgelik öyküleri olarak
ortaya koyan bu mitsel öyküler, doğdukları
toplumların anlayış zeminlerini, ereklerini,
kültürlerini ve çok daha fazlasını, insanı taşıdığı
anlaşılmaktadır.
Anadolu Aydınlanma Vakfı bu nedenle 2010-2011
yılı çalışma konusu olarak bilgeliklerin tarihsel
yansımaları olan bu öyküleri konu olarak almayı
kararlaştırmıştır.

C. G. Jung

Tevfik Gelenbe Anısına
Aslıhan Gelenbe Sekendiz

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden ve Vakfımızın
kurucu üyelerinden Tevfik Ağabeyimizi vefatının 6.
yılında sevgiyle anıyoruz. Kendisi ile ilgili olarak kızı ve
sevgili dostumuz Aslıhan Gelenbe Sekendiz’den kısaca
babasını anlatmasını istedik...
Tevfik Gelenbe, Tefo, Arap Bacı, Tevfik Ağabey, baba...
Hangisini anlatsam? Sanırım en doğrusu babamı anlatmak
olacak.
Babam... Biraz farklı... Belki de her baba gibi... Duygularını
kolayca dışa vuramadığı ölçüde duygusal. Dostları arasında
içten, neşeli, dış dünyaya karşı korunaklı bölgesinden
çıkmayan.
Bazen değerlerinden ödün vermemek için bir kaya gibi
sert, bazen tuttuğu takım şampiyon olamadı diye iki gün
dünyaya küsecek kadar çocuksu, öğrenmeye aç, bildiklerini
paylaşmaktan sonsuz keyif alan... Yalnızlığı seven, kendi
kendiyle günler geçirebilen...
Güldüğü zaman çizgi halinde kaybolan çok güzel yeşil
gözleri vardı babamın; dinleyeni ağlatacak kadar güzel ve
yanık bir sesi vardı. Özledim... Allı Turnam’ı söylemesini,
ben küçücük bir çocukken bile, bana bir hanımefendi gibi
davranmasını, danslarımızı, rakı sofrasındaki keyifli halini,
sahneye çıkmadan önce hazırlanmasını izlemeyi, matine
suare arasında, hele de keyfi yerindeyse kahkahalarla
anlattığı hikayeleri dinlemeyi. Duvarları kitaplarla kaplı
çalışma odasında, gece geç vakitlerde yaptığımız müzik,
dans, kitap, sinema sohbetlerini.
Bir şeyi gerçekten sevmek ve istemek, ölüme bile söz
geçirebilmektir. O bunu başararak olabilirliğini hepimize
gösterdi.

ÖNEMLİ DUYURU:
Bu yılın toplantıları artık Salı günleri olacaktır.

Bültenimizin bu sayısında ayın konuğu Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi
Öğretim Üyesi ve Anadolu Aydınlanma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sevil BÜYÜKERMAN…
Soru: Biliyoruz ki, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi’nde temel sanat eğitimi dersleri ile gençlere
hizmet veren bir akademisyensiniz… Sanatla olan ilişkinizi, buraya kadarki yolculuğunuzu bize nasıl anlatmak
istersiniz?
Sevil Büyükerman: Orta öğretimde resime olan ilgim hocalarım
tarafından destekleniyordu. O yıllarda tanıdığım Dürer, Leonardo gibi
sanatçılar beni büyülemişti. Çünkü onlar sadece resim, sadece heykel
yapmıyor, yeri geliyor bir mekanikçi gibi makine tasarlıyor, yeri
geliyor bir tıp adamı gibi anatomi inceliyor, bir botanikçi, bir zoolog
gibi doğayı da inceliyorlardı. Onların o merak ve tutkuları, bunları
ifade ediş biçimleri benim için gerçekten büyüleyiciydi.

KARİKATÜR

1979 senesinde kazandığım Fen Fakültesi Botanik Bölümünde sadece
hayvan ve bitkileri çizdiğimiz bir laboratuvar dersimiz vardı. Oradaki
asistan arkadaşlar çizimlerimi görüp “Ne işin var senin burada? Sanat
okusana” diyorlardı. Ben de orayı bırakıp sadece resim çizmeye başladım.
1983 senesinde İzmir’den İstanbul’a güzel sanatlar sınavlarına girmek
için geldim. O zamanlar İstanbul, İstanbul’un sanat ortamı ve buradaki
iki okul, Tatbiki Güzel Sanatlar ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi,
İzmir’de efsane gibiydi. İki okulun sanat anlayışları ve buna bağlı olarak
verdikleri eğitim farklıydı. Tatbiki, Almanlar tarafından Bauhaus
ekolünde kurulmuş bir okuldu ve eğitimi bu ekole göre kurgulanmıştı.
Her iki okulun hocaları da Türk sanatının öncü isimleri, tanınmış
sanatçılarıydı. Tercihim Tatbiki olmuştu. Sınavlarını kazandım ve
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Orhan Doğu

BAŞ YAZI

Tefekkür...
Tefekkür, derin düşünme. Nesnelerin algısından
soyutlanıp bilincin kendini kendisine nesne yapabilme
edimi. Kendinin ben olarak farkındalığına erişip
varlığın birlik ve bütünlüğü ile bağ kurmak. Bu bağ
ile a posteriori olmayan, ama a priori yani varlıksal
epistemolojiye dayanan bilgiye ulaşmak. Öğretilmemiş,
öğrenilmemiş, ama yaşanmış, yani nefiste
deneyimlenmiş özsel bilginin eylemi...
Tefekkür nasıl gerçekleşir?
Öncelikle nesnenin bilinç üzerindeki etkisi kısılmalı.
Sokağın gürültüsünden, hatta müzikten, giderek günün
kulakta uğuldayan vızıltısından kurtulmak gerekir.
Kuş öter, sinek konar, araba fren yapar... Bırakmazlar
ki düşünebilsin, kendiyle buluşabilsin insan. Yine
de akıl günün etkileşimlerinden kendisini koparıp
içinde bulunulan âna yaklaşmalıdır. Etrafındakilerin
dırdırlarına kulak vermeyerek içteki karanlığa yüzünü
dönmeli ve dıştan gelen etkilere karşı umursamaz
olmalıdır.
Karnı çok aç olmamalı mütefekkirin, aksi takdirde
uzaklaşılmaya çalışılan bedenin algısı kendini daha
fazla hissettirir. Soyutlanmaya ve ihtiyaçsızlığa
ulaşmaya çalışılırken, her tür yemeğin kokusunu algılar
beyin. Tam tersi de insan üzerinde aynı güce sahiptir.
Dolu bir mide ruha ağırlık vereceğinden, düşünme
ve hakikati arama isteği çeşitli bahanelerle bilinçten
uzaklaştırılır. Tatlı bir rehavet çöker ve uyanıldığında
vicdan azabı olarak kendini gösteren uykuya teslim olur
insan. Buna şeytanın fısıldaması diyenler de vardır.
Tuvalet ihtiyaçlarının da iyice görülmesi ve masanın
başına bu nevi ihtiyaçlardan temizlenmiş olarak
geçilmesi gerekir. Aksi halde, tefekkür doğanın
çağrısına yenik düşer ve insan kendisini klozet başında
bir eli yanağında düşündüğünü unutmamaya çalışarak

İzzet Erş
bulur. Ve tuvaletten sonra devam edilmeye çalışılan
tefekkür, uyandıktan sonra tekrar aynı rüyaya devam
etmeyi istemek kadar beyhûdedir.
Çok parası olmamalı tefekküre soyunan insanın.
Varsıllık sahip olunanları getirir bilince sürekli. Konut
vergisi, apartman toplantısı, aidatlar, motordan gelen
garip ses zihne takılır ve zenginliğin zahmeti olarak
durur mütefekkirin önünde. Zenginlik sahte bir sahiplik
hissi verir, sanki gerçekten sahipmiş ve ebediyen
ayrılmayacakmış gibi gelir insana. Ne yazık ki fakirlik
de benzer şekilde dikkatin kaybolmasına neden olur.
Yarın için çekilen kaygılar, yerine getirilememiş
sözler, fantaziye dönen umutlar, içinden çıkılamayan
hesaplar, müminlerin yatsı namazına kalktıkları vakitte,
sıkıntıdan uyanmalarına neden olur yoksulların.
Yine de tefekkür için en önemli şart sağlıklı olmaktır.
En ufak bir uzuvda meydana gelebilecek bir arıza
vücudun tamamını uyaracağından, bedenden çıkıp
düşünce okyanusuna dalmak mümkün değildir. Sağlık,
sıhhat tam ve kâmil olmalıdır. Sağlam kafanın sağlam
bir vücuda gereksinim duyduğu savı buradan ileri
gelir. Psişik etkileri anmaya gerek dahi yoktur. Zira
psişik etkilerin tefekküre olan olumsuz etkisi, bedenin
etkisinin on katıdır. Vesvese ve tasalar külliyen bir
kenara itilmelidir.
Ayrıca hava şartları da çok önemlidir. Soğuk bir hava
sürekli olarak titreyen ve ısınmak için iradeye yalvaran
zavallı bedeni avucuna alır. Sıcak ise en korkunç
düşmanıdır tefekkürün. Önce terletir, sonra ağır bir
uyku başlar. Ağırlaşan göz kapaklarını açabilecek
bir düşünce eylemi bulunmadığından, sıcak hava bir
çocuğun elindeki dondurmayı erittiği gibi, düşünme
isteğini de eriterek akıtır parmaklarının ucundan.
Tefekkür için ilkbaharvâri bir iklim şarttır.
Dağınıklık ve düzensizlik, alarmı çalan saat gibidir.
Tefekküre dalma çabası içindeki insanın dikkatini kendi
üzerine çekmeye çalışan kötü niyetli ifritler gibidir
dağınık masa üzerindeki her bir şey. Doğru bir tefekkür

AYIN KONUĞU
Seramik bölümüne girdim. Son
senemde “temel sanat” dersini
aldığım hocamdan asistanlık
teklifi geldi ve o gün bu gündür
de bu dersi vermekteyim.

Soru: Anadolu Aydınlanma
Vakfı’nın bu seneki çalışma
konusu mitoloji. Mitoloji ile
sanat eğitimi kadar önemli bir
konu sizce nerede buluşuyor?
Sevil Büyükerman: Mitoslar,
sanat ile açılan kapılar.
Mitler insanın kendini bilme,
anlamlandırma, kendine ait
olma arayışında çok önemli yol izleri. Simgelerle,
ritüellerle, masallarla bu yollar hep canlı tutulmuş.
Sanat, “insanın kendini bilme, bulma serüveninde
bu serüvenin imgeler ve simgelerle dile gelmesi,
görünüşe çıkması” dersek, esin dediğimiz, hayal
dediğimiz yaratıcı alan ile mit alanı, bilinçdışı
olarak aynı kaynaktan besleniyor diye kabul
edebiliriz. Bu haliyle ayrılmaları mümkün değil.
Mitler, Jung’a göre ortak bilinçdışı diye tanımlanır.
Mitler ancak sanat kapısından ilişki kurabilirler
ki bu da sanatı tetikleyen çok derin bir etkidir.
Ama günümüzde iki ayrı disiplin olarak, mitoloji ve sanat olarak ayrılıyorlar. Mitoloji bugün
sanat eğitiminde “sanat tarihi” disiplini içinde bir
dönem olarak yerini alıyor ve daha çok antik Yunan
sanatının konusu olarak sınıflandırılmış durumda.
Soru: Anadolu Aydınlanma Vakfı çalışmalarına ne
zamandır katılıyorsunuz? Bir üyesi olarak, vakfın

için olmazsa olmaz bir şarttır düzen...
Ama en önemlisi yarının planının önceden yapılması
zorunluluğudur. Ertesi günün plan ve programı
belli değilse, sürekli olarak “yarın” denilen meçhul
kendini surata çakılan bir tokat gibi hatırlatır. Bundan
dolayı ertesi günün programı, ihtiyaçları tam olarak
giderilmeli, notlar alınmalı ve eksiksiz bir yarın
hazırlamalıdır insan. Aksi takdirde, “yarın” veya
diğer adıyla “sorumluluk hissiyatı içindeki bilinmeyen
sonra”ya hazırlık boğazını boğazını sıkar insanın...
Ya da...
Aşk olmalı insanda. Merak ettiğine çekilmeli samimi
duygularıyla. O zaman sağlık sorunları, gürültü
patırtılar, düzmece yarın sorumlulukları, varsıllıklar,
yoksulluklar, midenin açlığı, tokluğu, neyle dolduğu,
sıcağın döktüğü ter, soğuktan donan el... hiçbir şey
engel olamaz düşünmeye. Zira düşünce kendi müridine
sonsuz eli açıklık içindedir, yeter ki insan düşünmenin
zevkli dünyasını istesin. Düşünce yoluyla kendinden
zevk almayı dilesin.
Düşünme eylemiyle hiçbir yere varılamayacağına iman
etmiş düşüncesizlerin isimleri, tefekküre nelerin engel
olduğu bölümünde anılmalıdır.
Doğrusu, derin düşünme aydınlanmayı sağlamayabilir,
Tanrıyı da buldurmayabilir, ayrıca tefekkür birçok
beklenti karşısında beyhûde bir çabaya da dönüşebilir;
ama ne olmadığını bilmenin ve dolayısıyla neyin
önünde olduğunun farkındalığı ve bu idrak karşısında
edinilecek fikir ancak mütefekkirin zevkindedir.
Tefekkür geçmiş ile bağlarını koparmış ve yarın ile
hepten ilgisiz olarak şimdi ve buradadır.
Yazık ki tefekküre dalmak tasarrufunda değildir insanın,
yoksa kim ister yoksunluklar dünyasına dönmeyi?
izzeters80@gmail.com

Deniz Tipigil
amacı ve çalışmaları sizin için ne
ifade ediyor?

bunu yanıtlamak zor çünkü sanat akademilerinin
tarihsel sürecini hakkıyla bilmiyorum.

Sevil Büyükerman:AAV ile Güzel
Sanatlar Fakültesi’nde yapılan bir
çalışma sayesinde 1996 senesinde
tanıştım. Vakfımızın zaman zaman
üniversiteler ile işbirliğiyle de
yürüttüğü, “sürekli bilinç topluluğu”
amacıyla yapılan çalışmaları
kapsamında bizim okulda da
“Simge -Sanat -Aydınlanma” genel
başlığında bir çalışma başlatılmıştı.
Konferans salonundaki ilk toplantıya
girişimi hatırlıyorum.

Sadece şu ayrımı söyleyebilirim belki, sanatın
uzun zaman okullarda değil atölyelerde usta-çırak
ilişkisiyle aktarıldığını biliyoruz. Bu atölyelere
de okul diyebiliriz tabii ama farklı olan çırakların
ustanın resim ya da heykel yapışına, fırçayı
tutuşuna, boş tuvale bakışına kısacası o anki haline
tanık olarak, o atmosfer içinde, ustasının üslubunu
içselleştirerek, halini içselleştirerek yetişmesiydi.
Üsluplar, ekoller onun için vardı. Bu giderek okul
dediğimiz şeyi yarattı.
Günümüzde ise sanat
eğitiminde artık
ustanın elini
bulup tutmak,
o atmosferi
yakalamak
çok zor.

Bu toplantılar bizde tiryakilik yarattı. Her hafta
Perşembe günlerini iple çeker hale gelmiştik. Çünkü
ilk kez hem aklımıza hem yüreğimize hitap eden,
kendimize, sanata ve hayata bakışımızı tümden
değiştirip dönüştüren, disiplinler arası, bir dialogos
ile, sohbetle karşılaşmıştık. Bu çalışmalar bizim
okulda kesintisiz, her hafta olmak kaydıyla tam 7
sene sürdü ki bu başlı başına bir olaydır. Bu süre
içinde vakfımızın yaptığı diğer çalışmalara da
katılmaya başladım. 1999 senesinde üye oldum ve
halen vakfımızın yönetim kurulu üyesiyim.
Soru: Son olarak, çağımızın sanat akademileri ile
tarih sürecindeki sanat akademileri arasındaki
temel farkı sormak istiyoruz size.
Sevil Büyükerman: Bu soru başlı
başına bir araştırma, bir kitap
konusu olabilir. Benim için
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SİNEMA

Prometheus
Sedat Sarıbudak

Ayşe Doğu

La Antena

rivayet edilirdi ki
insan kılığında bir cesaret
bilinmez hâlâ nedeni
elinde bir demet ıtır çiçeği
uzanır olympia’nın vazosuna
kokular taşar
bir beşik gibi sallanır koca dağ
tanrılar gafletin uykusuna dalar
ay çocuklarını toplar sokaktan
perdeleri kapar
kah ufkun üstünde
kah içinde gözlerin
dans edip durmaktadır bir kıvılcım
zaman mekana denk düştüğünde
ateş olur
bir mağaranın içinde bulur kendini
ve görülür insanın
ayak izleri
sarışın bir gün daha doğrulmaktadır
gecenin koynundan
dağlar kaçışır uçurumlar saklanır
nehirler yataklarından fırlar
saçını başını yolar ormanlar
tanrılar uyanmaktadır
gökkubbenin avlusundan girilir
iğnenin deliğinden çıkılır
kim diyecek ki şimdi
yok yok
yok
varsan varım
içimde kendime ilerleyen tekne
içinde içimi okşayan yüzün
aranırım bulacağımdan emin
heloisa’nın mektubunu gökyüzüne
gelin etmiş duvaklı turna
meraklanma
acemiler de erişir menziline
geç de olsa bir vaftiz sabahı
bak
campanella’nın kırık çanları
felsefe bahçelerinde gül yapraklarını

kanatıyor
oysa üstünde eflatun pelerini
sokrat yine yalın ayak
bilmezmiş gibi her yolun kendine
açıldığını
sırtında çarmıhı
roma’yı soran da kim
dünyanın zamanını dolanıp da gelmiş
galilei
mevlana’nın dergahında yorgunluk
atıyor
dilinde aynı nakarat
işte bağdaş kurmuş tunçtan dev bir
adam
düşüncelerine gülümseme ekliyor bir
heykeltıraş
en köşede dört at var
hala terliler ama
belli ki mahşere yeni bir sefer var
yol yol olur anılar
saçlarını tararım
bir kırlangıcın dönüşüne sorarım
burası hüzün der
acılara yol var
keşifler buluşlar
fabrika bacaları sınıflar
sistemler kurumlar kurallar
yükselen değerler inilen derinlikler
bilim san’at felsefe
bir kuş uçumudur artık va’at edilen
mutluluklar
ya kuşun yuvası...
kuşun yuvası
bin dokuz yüz kırk iki ortası
polonya ovası
kan ve ter içinde mahşerin dört atlısı
ilkin sanatçılar düşüyor tablodan bir
bir
bu da stefan zweig’tir

HAKİKATTEN DAMLALAR

Yakın zamanda seyrettiğim,
Hollywood’un yüksek bütçeli
filmlerinin bombardımanından hem
konusuyla, hem de görselliğiyle
sıyrılan Arjantin yapımı bir
filmden, La Antena’dan bahsetmek
istiyorum.
Arjantin’li yönetmen Esteban Sapir, La Antena’da,
konusuyla günümüz dünyasındaki sorunlara alegorik
şekilde vurgu yapan bir film yaratmış.

hani tanrı yuvarlanmıştı bir yamaçtan
mavi küre hangi büyücünün elinde

La Antena’da yaratılan gerçek üstü dünyada hiç ses
yok. Mr. TV, insanların seslerini çalmış ve bütün şehri
sessizliğe mahkûm etmiş. Mr. TV’nin sahibi olduğu
televizyon istasyonundan sonsuz mesaj ve imgenin,
insanların bilinçaltlarına bombalandığı bir dünyadayız.
İçerikten çok, şeklin önemli olduğu sanal bir dünya…
İnsanlar tek tip, bilgiler genel geçer, derinleşmeye
gerek yok. Tekdüze, içerikten yoksun görüntüler
yayıldıkça insanlarda da tercihler, farklılıklar, amaçlar,
bireysellik yok olmuş, duygular körelmiş. Halk, bu tek
tip kültürün yarattığı ortamda tepkisiz, sözde mutlu,
kimliksiz bir kalabalığa dönüşmüş.

yalın hali i hali tüm hallerimle
saralı bir soru işareti gibi
ortasındayken kendimin
bir fırtına ki tık nefes
gördün mü der geçeni
bana benziyormuş biraz
şimdi kimi kimden çıkarayım
kim kalsın geriye
suçlu kim

Bu dünyanın içinde sesini kaybetmemiş tek bir insan
var: La Voz (Ses). O da sesini Mr. TV’nin hizmetine
sunmak zorunda bırakılıyor. Mr. TV, La Voz’un
sesiyle çalışan, insanları hipnotize edecek bir makine
hazırlatıyor ve kullanmasına engel olabilecek kimse
de gözükmüyor. Ta ki, insanlara kaybettikleri sesi
geri verebilecek olan, öznel kimliğini kaybetmemiş,
deyim yerindeyse “biricikliğini koruyan” bir grup insan
çıkıncaya dek…

içimde kendime ilerleyen tekne
içinde içimi okşayan yüzün
aranırım bulacağımdan emin

Bugüne kadar birçok film bize bireysel
özgürlüğümüzün nasıl kısıtlandığını, etrafımızı
çevreleyen onlarca imgenin bizi nasıl bir
bombardımana tutup aklımızı çalıştırmaktan
alıkoyduğunu, iletişim araçlarının nasıl
beynimizi zapturapt altına alarak davranışlarımızı
biçimlendirdiğini, hayatı algılayışımızı bozduğunu,
anlamı kaybettiğimizi göstermeye çalıştı. Bu
çoğunluğun içinde La Antena’yı bu eleştirileri
mükemmel bir görsel ve müzik uyumuyla, siyah beyaz
bir çekim ve sıfıra yakın diyalogla birleştirerek bize
sunduğu ve Hollywood dışından bağımsız bir ses
olduğu için çok sevdim.

aah hiroşima sevgilim
hani sinemalara gidecektik birlikte
bumerang bumerang
ters dönen girdap
ya da kendini yutan bir bataklığın
öyküsüdür bu

onca yolun ortasında bir gün
bir patika bulurum
varsın derim kanasın ayaklarım
bir dağ evinin kapısını nasılsa
aralarım
heyecanım sarar bedenimi
sessizliğimle süzülürüm içeri
donar kanım
karşımda prometheus
ve onun buz tutmuş elleri

Mahatma Gandhi

aysedogu1970@yahoo.com

KISA BİR ÖYKÜ

Murat Oğuz Atabek

Dikkat Edin!

Kendi Kendine Bir Papağan

Söylediklerinize dikkat edin
düşüncelere dönüşür…

Papağanın biri kedi gibi ses çıkarmayı öğrenmişti. Zaman zaman
çok başarılı miyavlıyordu. Ancak bunu yapınca, taklidin başarısının
büyüleyici etkisiyle, sesi çıkartanın kendi olduğunu unutuyor ve
korkuya kapılıyordu.

Düşüncelerinize dikkat edin
duygularınıza dönüşür…
Duygularınıza dikkat edin
davranışlarınıza dönüşür…
Davranışlarınıza dikkat edin
alışkanlıklarınıza dönüşür…
Alışkanlıklarınıza dikkat edin
değerlerinize dönüşür…

Kafesin en üst ve güvenli köşesine kaçıyordu. Sakinleşebilmesi
ancak belli bir sürenin geçmesi ve gerçekte tehdit eden bir tehlikenin
var olmadığını görmesiyle olabiliyordu. Ancak yaşadığını
unutmuyor, kimi zaman hatırlıyor, kedinin korkunçluğunun
dehşetiyle titriyordu. Aklından kedi düşüncesi geçince bir süre
sonra dayanamayıp yine taklidini yapıyor ve ardından yine paniğe
kapılıyordu.

Değerlerinize dikkat edin
karakterinize dönüşür…

Kimi zaman da, korkmanın yarattığı ezikliği gidermek isterken
başarılarına becerilerine sığınıyordu. Becerilerini andığında sıra
sonunda taklit yeteneğine, oradan da kedi taklidine geliyordu. Bu
durumda aynı senaryo tabiî ki tekrar yaşanıyordu.

Karakterinize dikkat edin
kaderinize dönüşür…

Kedi taklidi yapmasa, ya da miyavlayanın kedi değil kendi olduğunu
fark etseydi, rahat edecekti.

3

Metin Bobaroğlu

mitler, gerçek yaşamın zorlukları karşısında bunalan
insanların, özledikleri yaşamı kurmayı gelecek nesillere
bıraktıkları birtakım tasarımlar niteliğindedir.

Antik Yunan’da Ksenophanes’in (İ.Ö. 565 - 470) Homeros
ve Hesiodos’un tanrısal mitos anlatımlarını eleştirmesi
ve yadsıması sonucunda, mitler din ve metafizikten
arındırılmış ve bağımsız bir mitos öğretisi ortaya çıkmıştır.
Ancak yaşamdan yansıtılarak oluşturulmuş mitoslar, bu kez
yaşamdan kopuk ansal kurgular biçimini almıştır.

Bireysel olarak ele alındığında, mitos dönemi, ana
rahminden konuşmanın başlamasına kadar geçen ve
bebeklik süreci olarak adlandırılan döneme karşılık
gelmektedir. Bilincin altyapısını algılar oluşturmaktadır.
Bunlar bebekte bilinçsizce kaydedilir. Bu ilk kayıtlar
kişiliğin kökenini oluşturur ve varoluşuna katılarak “algı
kalıpları”na dönüşür.

Mitler

Günümüzde psikolojide ortaya çıkan gelişmeler, insan
davranışlarının arkasında simgesel (arketipal) bir altyapının
etkin olduğunu ortaya çıkarttığı için, mitos yeniden önem
kazanmıştır. Artık mitosa
bir zamanlar olmuş
bitmiş fantastik masallar
gözüyle bakılmamakta,
aksine, yaşayıp gelen ve
halen yaşamakta olan,
insan davranışlarını
etkileyen ve yaşamın
anlamlandırılmasında
etkinliği olan bir öğe
gözüyle bakılmaktadır.
Mitlerin yapısını ve
işlevini anlamak, insan
düşüncesinin oluşmasına
ışık tutacak, duygu
dünyasının ve kişilik
oluşmasının anlaşılmasına
yardımcı olacaktır. Yaşam
fenomenlerine istem dışı
katıldığı düşünülen mitos,
bu yönüyle de ayrıca önem
kazanmaktadır.
Mitos evreni baştan başa simgelerle doludur; bunun için
açıklıkla anlaşılmaları güçtür.
Uzun zaman, inanca bağlı ve az gelişmişlik içinde etkisini
sürdüren mitlerin, modernleşme, uygarlaşma ve siyasal
bağımsızlık ile ortadan kalkacağı sanılmıştı. Gelenekler
yoluyla kalan ve masal niteliğinde olan mitlerin etkisini
kaybettiği doğrudur. Ancak mitosu, bireyin duygu ve hayal
dünyasında oluşan, gelişen bir psişik gereksinim olarak ele
aldığımızda, modern toplumların modern mitler yarattığı
da göz önüne alınırsa, mitlerin halen önemini koruduğu
anlaşılacaktır.
Toplumların tarihinden gelen mitlerin duygusal bağını
yitirenleri, artık “mitsel özellikler”ini kaybetmiş ve
edebiyatın bir konusu durumuna gelmişlerdir.
Arkaik toplumlarda mitler kutsal nitelikteydi. Belirli
zamanlarda toplanılıp sazlı sözlü okunurlar, böylece
topluluğa moral sağlarlardı. Bu gelenek şimdilerde ozanlar
aracılığıyla yaşatılmaktadır.
Mitin anlattığı “öykü”, topluluk üyelerinden başkasının
anlayamayacağı, kapalı türden bir “bilgi” oluşturmaktadır.
Bu durum, öykünün, o toplumun ortak kültüründen
türetilmiş olmasına ve katılımın (inisiyasyon) derece derece
gerçekleşmesine bağlıdır. Mitsel bilgiye ayrıca bir gücün
eşlik ettiğine inanılmıştır. Bu güç ilgili olaya egemen
olmanın bir gereğidir.

Yetişkinlerde “geri dönüş teknikleri” ile bu bireysel
mitos ortamına dönülerek, psikodinamik etkiyle, kişilik
oluşmasına etkin ve coşkulu katkı sağlanabilir. Böyle bir
durumda, kişi bilinç
yoluyla, bilinçsiz,
simgelerle dolu kendi
mitos dünyasına dalar.
Zaman zaman bilinç
baskısının kalktığı
uyku durumlarında,
mitos dünyasından
zihin alanına
yansımalar olur ve
kişi kendi mitosuyla
garip bir duygu içinde
karşılaşır.
Yapısal olarak
bireysel mitosa
dönüş, bilinç için
bir kaosa dönüştür.
Mistikler birtakım
zihin teknikleriyle bu
alana girmeyi, orayı
bilinçli kılmakla
kendi bilinçaltı
ve bilinçdışını ele
geçirmeyi ve bilinçli varlık olarak kendine egemen olmayı
bir tür kurtuluş saymışlardır.
Çağdaş psikolojide ise psikanaliz ve benzeri tekniklerle
geri dönüşler sağlanarak kişilik bozukluklarının ortadan
kaldırılması denenmektedir. Bir başka deyişle, geriye
dönüş tekniğiyle anıların bilinçdışı etkilerini bilinçli kılıp
tüketmek istenmektedir.

bellemek durumundadır. Bu konumda bilinç anlamsızlığın
şaşkınlığıyla öğrenmenin coşkusunu bir arada yaşar.
Bir mit duygusal bağlılık yönünden içi boşaldığında
masala dönüşür. Duyguları etkileme gücünü yitirir. Ansal
yorumlama ile de kurgu biçimini alır.
Mitler üzerine ritler yoluyla geriye dönüş yapıldığında
mistik bir deneyim gerçekleşir. Geriye dönüş düşünce ile
yapıldığında ise felsefesel spekülasyon (kurgu) yapılmış
olur.
Mit ilk önce metafiziksel kozmogoni ile aşılmıştır. Artık
mitsel simgeler arasındaki anlamlı bağ (ritus) yerini
düşünceler arasındaki anlam bağına, mantık’a (düşünbiçim)
bırakmıştır.
Metafiziksel kozmogoni bir yandan felsefesel spekülasyon
biçimini alırken diğer yandan miti dine dönüştürmüştür.
Dinsel mit ise “tarih bilinci” ile aşılmıştır. İnsanın varoluşu,
tarihsel bilinç yoluyla, gerçek ve olgusal kavranışına
yükselmiştir.
Artık, insan kendini mitsel bir varoluş yerine “Toplumsal
İlişkilerde Varlaşan” olarak kavramaya geçmiştir. Mitsel
simgeler gömülü olduğu duygu dünyasından bilince
yansıdıklarında ide biçiminde kavramlaşırlar.
Mitsel simgelerin ansal süreçlerde ideleşmesi duyguları
estetik düzeyine yükseltmiştir. Bütün bu değişimlerde
mit, bir yaşamsal kategori olarak aşılmış bir biçimde var
olmaktadır.
Bilincin bilimselliğe yükseldiği düzeyde ise mit “psikoloji”
biçimiyle yükseltgenmiş varlığını sürdürmektedir.
Mitlerin geçmişten günümüze gelişi, sözlü, yazılı ve
yaşayan okullar aracılığıyla olmuştur. Sözlü olanlar çokça
değişikliğe uğramış, yazılı olanlar korunmalarına karşın,
akılsal kurguya dönüştürülmüş, yaşayan okullar ise birçok
kez kesintiye uğramıştır. Bu yüzden mitlerin öyküleri ve
simgeleri karmaşık bir durumdadır.
Bu karmaşıklık ancak “temel ritus” ile düzene
sokulabilmektedir. Temel ritus ise paradigmal olarak
“insan”dır. Bu, “mitin öyküsü ve simgeleri insan ve onun
yaşamına indirgenerek düzene sokulur” demektir.

Mitosun bilince ve şimdiye olan bilinçdışı etkisi
toplumların semiotik ortamında dışsal olarak da
bulunmaktadır. Başka deyişle, alışkanlık ve davranışlarda
yansımaktadır. Bu bağlamda kültürlerin arkaik mitsel
simgelerinin analizi gerekmektedir.

Paganist (putperest) mitler, insanın karşısında eşyayı, doğa
parçalarını ve hayvanları yüceltmiş ve kutsallaştırmıştır.
Buna karşın imgesel (imge tapar, hayalperest) mitler,
doğaüstü imgeleri insanın karşısında yüceltmiş ve
kutsallaştırmıştır.

Bebeğin konuşmaya başlamasıyla çocukluğa geçişi
mitos’tan inan’a geçiş aşamasıdır. Bu evrede çocuk
algıladıklarının isimlerini öğrenir, algının simgesel dilinden
sözcüklerin simgesel diline geçerek zihinsel ayrışıma
uğrar. Bu, bilinçlenmeye ve farkındalığa bir adımdır.
Ancak mitosun sanatsal dünyası yerini inanç dünyasına
bırakmaktadır; çünkü çocuk kendisine öğretilen isim
ve sıfatların anlamlarına ulaşmadan onları kabul edip

Aydınlanmaya temel oluşturan mitler ise, insan yaşamını
ve özellikle insan aklının tutsaklıktan ve yanılsamadan
kurtuluşunu simgelemiş olanlardır. Ezoterik okullar bu tür
mitlerden yararlanmışlardır.
Kendinden önceki mitleri içinde kaynaştıran ve ayrıca
mitsel olanı, tarihsel olanı ekleyerek kapsayan dinler
popüler olmuştur. Dinlerin, yazılı kültürü kullanmaları,
onlara kalıcılık ve yaygınlaşma olanağını tanımıştır.
Semitik dinlerde, önce “Aşkın Tanrı” kavramıyla
soyutlamaya gidilerek paganlık aşılmak istenmiş
(Musevilik); sonra “İçkin Tanrı” kavramıyla “Tanrı Kutu”
insana indirgenmiş (Hıristiyanlık); sonra her iki kavramın
bireşimine gidilerek “Tevhid Tanrı” kavramı oluşmuştur
(Müslümanlık).

Dikkat edilecek olursa, gücü bilgiye yüklemenin sezgisi
burada açıktır. O halde, “Ne tür bir bilgi gereklidir?”
sorusunun yanıtı ancak “bilimsel bilgi”de çözülecektir;
çünkü insan ancak bilimsel bilgi yoluyla nesne, olay ve
olgulara egemen olmayı başarmaktadır. Mitosta bunun
sezgisi oluşturulmuştur denebilir.

Dinler bir yandan yaşamı düzenleyen kurallar koymakta,
diğer yandan simge ve alegorileri içermekle mitosu
korumaktadırlar. Dinlerin dinamik yanını “Teosophia”ya
(Gnoss, Tasavvuf) dönüşmüş mitos oluşturmaktadır; çünkü
mitos simgeseldir ve yoruma açık olmakla gelişmeye de
açıktır.

Yaşamdan yansıtılarak oluşturulmalarına karşın mitler
tarihsel değildir. Bir başka deyişle, tarihsel bir zaman
ve mekan göstermezler. Mitlerin zamanı ve mekanı
aşkındır. Mitler okunduğunda ya da ritüel eşliğinde
canlandırıldığında, kişi mitsel zaman ve mekana geçer. Mite
katılır ve onu coşkuyla yaşar. Tarihsel olaylar bir kere olur
ve geri dönüşsüzdür. Oysa mitler canlandırılıp yaşanabilir.

Dinlerde en temel mitler (kategorik anlamda):
1. Başlangıç Mitosu (Genesis, Tekvin, Yaratılış)
2. Kurtuluş Mitosu (Exodus, Çıkış, Hicret)
3. Kurtarıcı Mitosu (Mesih, Mehdi, Hızır)
4. Son Mitosu (Armagedon, Kıyamet)
5. Diriliş Mitosu (Ölümden sonra dirilmek, Ölmeden önce
ölüp dirilmek)
6. Ütopya Mitosu (Paradise, Cennet)

Toplumların yaratıp yaşattığı mitler geleneği yaşatmakla
birlikte, özlem, umut ve beklentilerin yansıtıldığı bir
geleceğin dünyası niteliğine de bürünmektedir. Bu tür
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Aydınlanma kavramını insanın özgür akla ve onun
yaşamına doğru gidişinde bir Süreç (aydınlanma
süreci) olarak ele almaktayız. İnsanın, kendini bir
Bilinç Varlığı ve buna bağlı olarak toplumsal bir Eylem
Varlığı olarak kavraması çok kolay olmamıştır. Bunun
yaygınlaştırılması halen de kolay olmamaktadır.

“Geriye dönüş” ile mitin canlandırılması ve onun
simgeleri aracılığıyla “kendini yeniden kurma isteği”
modern toplumlarda da varlığını sürdürmektedir. Ancak,
bu kez geriye dönüş, kültür köklerine tarih içinde bir
dönüş anlamını taşır ve kavramsaldır.
Avrupa’da toplumsal yaşamın çöküntüye gittiği,
gelişmenin önündeki engellerin arttığı Orta Çağ
döneminde geriye dönüş (flash-back), Batı Uygarlığının
köklerine, Antik Yunan ve Roma Düşüncesine başvuru,
bazı kavramların öne çıkartılması, Rönesans’ın
doğuşuna ve yeniden yapılanmaya katkıda bulunmuştur.
Dinde reform başlatan Protestan harekette de
aynı biçimde bir davranış görülmektedir. Kilise
babalarının egemenliğini kırmak için “İncil’e dönüş”
ve Hıristiyanlık’ın çıkışındaki deneyimlere dönüş
gerçekleştirilmiştir.
Felsefe, aydınlanma döneminin ünlü düşünürü I. Kant’ın
antinomilerinde tıkanınca, Hegel tarih bilincinde geriye
dönüşle Herakleitos’un düşüncelerinden diyalektik
(eytişimsel) yöntemle kavramsal dizgeye geçişi sağlamıştır.
Ünlü toplumbilimci K. Marks, “flash-back” yaparak ilkel
komünal toplumu – başlangıç miti benzeri – başlangıç
almış, toplumu dönüştürme ve yeniden yapılanma
görevini proleteryaya vermiş (kurtarıcı miti benzeri),
var olan toplumsal çelişkilerin kalktığı komünal toplum
eskatolojisini (ütopya miti benzeri) öngörmüştür.
Yine bu bağlamda Ruhbilimin kurucusu Freud’un

psikanalitik tekniklerine baktığımızda, onun “geriye dönüş”
ile kişilik analizleri yaptığını, psişik çelişki, uyumsuzluk
ve engellerin çocukluktaki mitsel ortamda oluştuğunu
saptadığını görürüz.
Genel olarak, aydınlanmaya bir kültürel arkatasar
(background) ya da zemin oluşturması bakımından, dünya
kültürlerini analitik bir biçimde ve birçok yönüyle ele almış
bulunuyoruz.
Bu kültür öğelerinin yayılması, çeşitli yörelerde ve çeşitli
zamanlarda bireşimlere ulaşması bakımından, dönemlere
özgü aydınlanma odakları oluşmuştur: Mısır, Yunan, Hint,
Ortadoğu, Roma gibi. İlk odaklar daha sonraki dönemlerde
girişimler yaparak ve yaşam biçimleriyle uyum sağladıkları
ölçüde varlıklarını sürdürmüşler ve yeni aydınlanma
odakları oluşturmuşlardır.

TEKNOLOJİ

Sanal Dünyada Savaş ve
Bilgisayar Güvenliği - 2
‘Anti-virüslerden oluşan bir savunma ordusu’ ve
‘Ateş Duvarlarıyla çevrili bir kale’
Geçen sayıda bilgisayar sistemlerindeki güvenlik
açıklarına, virüslere ve hacking gibi konulara
değinmiştim. Bu sayıda ise son kullanıcının “temel
düzeyde” ve “en iyi” nasıl korunabileceğini anlatmaya
çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki internete
bağlı bir bilgisayarın saldırılardan ya da virüslerden
yüzde yüz korunması mümkün değildir; ama en azından
alabileceğimiz her tedbiri alarak riski en aza indirebiliriz.
Virüslerden korunmak için genelde bilinen ve en çok
uygulanan yöntem bir anti-virüs yazılımı edinmek ve
sisteme kurmaktır. Ancak sadece anti-virüs yazılımlarına
güvenip dikkatsizce davranmak virüsün bulaşmasına
neden olabilir. Çünkü anti-virüs yazılımları ancak o
ana kadar tanınan virüslerden koruyabilirler. Yani sizin
anti-virüs yazılımınızı makinenize yüklediğinizden
sadece 1 dakika sonra yazılan ve makinenize girebilecek
olan bir virüse karşı bu yazılım hiçbir koruyucu rol
oynamayacaktır. Bu nedenle anti-virüs yazılımları belirli
aralıklarla internet üzerinden anti-virüs veritabanlarını
güncellerler. Virüsün fark edilmesi, tanımlanması ve
firma tarafından anti-virüsün yazılması zaman alabilir ve
bu arada yeni virüslerin bulaşma riski vardır.
Bilgisayarınızı virüslerden korumanın; bilgi, para ve
zaman kaybını azaltmanın en iyi yolu, kullanacağınız
anti-virüs programlarının yanısıra virüslerin hangi
yollarla bilgisayarınıza girdiğini öğrenmek ve ona göre
genel bazı korunma tedbirleri almaktır.
Virüsler aşağıdaki yollardan bulaşabilir:
- CD’lerden, flash belleklerden, hafıza kartlarından ya da
harici disklerden,
- Sistem yöneticisi gerekli önlemleri almamışsa “ağ
bağlantısı” ile virüslü bir makineden,
- E-postalardan ve e-posta yoluyla almış olduğumuz
dosyalardan,
- Çeşitli karşılıklı görüşme programları ve bunlar
aracılığıyla alınan dosyalardan,

Tarihte, kültür akımlarının en yoğun biçimde karşılaştığı
ortam ise Anadolu’dur. Ancak Anadolu’nun taşıdığı
bu büyük kültür yüküne, başka hiçbir topluma nasip
olmayacak bu mirasa, üstünde yaşayan insanlar
yabancılaşmış bulunmaktadır. İnanç, eğitim,
yönlendirme, yanıltma gibi çeşitli nedenlerden dolayı, bu
kültür mirasına sahip çıkıp özümseyeceğine, insanımız
onu yadsıma gayreti içinde tutulmaktadır. Böylece
“Anadolu İnsanı Olmak” bilinci yerine, göçebe, başka
yere ait olma, konuk bilinciyle, tedirgin bir toplum
kimliği ortaya çıkmaktadır.
Anadolu insanı, yaratılan uygarlıkta payı olmayan, işgalci,
barbar diye nitelendirilerek, geldiği yere gitmesi beklenen
soyut bir insan konumuna düşürülmüştür. Bütün bunların
nedeninin “yanlış tarih anlayışı” olduğu kanısındayım.
Bunun için Tarih Bilinci’ni yeniden kurmak, var olan
gerçekliği bilince taşımak ve özümsemek yoluyla, önce
Anadolu İnsanı ve giderek Evrensel İnsan olma kimliğini
elde etmeliyiz.
Batınî Gelenek, Ayna Yay., İstanbul
bulten@anadoluaydinlanma.org

Deniz Demirdöven
- Kaynağı belirsiz, toplumun genel ahlak kurallarına
uymayan, hatta yasal anlamda suç sayılan içeriğe sahip
bazı web sitelerinden (bu siteleri ziyaret etmek virüsün
bulaşması için yeterlidir – bir dosya indirme teşebbüsü
olmasa bile).
Genel güvenliğin sağlanabilmesi için genel olarak
aşağıdaki maddelerin hepsinin ya da bazılarının
uygulanması gerekmektedir:
- Anti-virüs yazılımının kurulu olması,
- Güvenlik yazılımlarının ve işletim sistemi
güncellemelerinin yapılması,
- Bilgisayarda şifre korumalı ekran koruyucu
kullanılması,
- Kurmuş olduğunuz programların paylaşıma açık olup
olmadığının kontrol edilmesi,
- Kullanılan şifrelerin tahmininin zor olacak şekilde
belirlenmesi,
- Bu şifrelerin gizli tutulması ve belirli aralıklarla
değiştirilmesi,
- Disk paylaşımlarında dikkatli olunması,
- İnternet üzerinden indirilen veya e-posta ile gelen
dosyalara dikkat edilmesi,
- Önemli belgelerin parola ile korunması veya şifreli
olarak saklanması,
- Gizli veya önemli bilgilerin e-posta, güvenlik
sertifikasız siteler gibi güvenli olmayan yollarla
gönderilmemesi,
- Kullanılmadığı zaman internet erişiminin kapatılması,
- Kablosuz ağa (wireless) şifre atanması,
- Modem kontrol paneline giriş şifresi koyulması ya da
değiştirilmesi,
- Önemli bilgi ve belgelerin düzenli aralıklarla
yedeklerinin alınması,
- Bir ateş ya da güvenlik duvarı (firewall) kullanılması.
Teknoloji marketlerde çok çeşitli anti-virüs yazılımları
satılmakta. İnternet üzerinden de bu yazılımları indirip
lisanslarını firmalardan satın alabilirsiniz. Satın almadan
önce bazı bilgisayar dergilerini takip ederek en iyi
yazılımları bulabilir ve test sonuçlarına göre seçim
yapabilirsiniz. Ama ben size Microsoft firmasının lisanslı
kullanıcıları için ücretsiz sunduğu “Microsoft Security
Essentials” adlı koruma yazılımını önerebilirim.
Bağımsız bir kuruluş olan www.av-comparatives.org’un
(Independent Test of Anti-virus Software) testlerinde
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de görüleceği gibi testlerde oldukça iyi sonuçlar alan
“Microsoft Security Essentials” özellikle ücretsiz antivirüs yazılımı kullanacaklara ve tabii ki lisanslı Windows
kullanıcılarına yönelik en iyi seçenek gibi duruyor.
Microsoft Security Essentials için:
http://www.microsoft.com/security_essentials
Bir diğer önemli güvenlik tedbiri ise, özellikle
saldırılardan korunmak için bir ateş ya da güvenlik
duvarı (firewall) kullanmaktır. Güvenlik duvarı ağ
üzerindeki tüm bağlantıları izler ve tüm trafiği kontrol
eder. İstenmeyen bir bağlantı olduğunda o bağlantıya ait
trafiği keser ya da sizi uyarıp ne yapılacağını sorar. Aynı
zamanda sizin dışarı çıkan bağlantılarınızı da kontrol
eder. Sizin istemeden çalıştırmış olduğunuz herhangi bir
uygulamanın, bağlantınızı kullanarak istenmeyen şeyler
yapmasına izin vermez. Windows işletim sistemlerinde
zaten “Windows Güvenlik Duvarı” vardır. (Denetim
masasından kontrol edebilirsiniz.) Elinizde başka seçenek
yoksa hiç yoktan iyidir deyip kullanmanızı öneririm.
Ama piyasada “Internet Security” ya da “Smart Security”
gibi ifadelerle toplu güvenlik paketleri de satılmakta.
Bu paketler tam koruma sağlamak amacıyla anti-virüs,
firewall, antispam (istenmeyen postalara karşı filtre) ve
antispyware (casussavar yazılım) içeren toplu hizmet
sunarlar.
Başarılı, pahalı, profesyonel yazılımlara sahip olsanız
da, eğer internete çıktığınızda ne yaptığınızı, hangi
sitelerde gezindiğinizi bilmiyorsanız ya da dikkatsiz
davranıyorsanız, saldırılara karşı ne yapacağınızın
farkında değilseniz, tehlikelere açıksınız demektir. Hatta
yukarıda anlatılanlara uymanız bile sizi korumayabilir.
Bu nedenle önlemleri aldığınız için başınıza bir şey
gelmez diye varsaymayın; belgelerinizin sık sık
yedeklerini alın.
Son olarak sizleri bu siber saldırılardan ya da virüslerden
daha tehlikeli bir düşmana karşı uyarmak istiyorum.
Elektrik kesintileri ve özellikle voltaj düzensizliği/
dengesizliği…
Bütün önlemlere karşın her şeyiniz elinizden uçup
gidebilir.

AYIN KONUSU

BAUDRILLARD’IN SİMÜLASYON
KURAMI’NIN KARMAŞIKLIK
ELEŞTİRİSİ
Düzensiz Duyarlı İnsani Davranışlar
(Kaotik Farkındalık) Simülasyon
Kuramı Işığında

Büyük Ortadoğu Projesi*
I. GİRİŞ
İnsanoğlu internet, yazılı ve sözlü medya, sinema, moda ve
eğlence, cep telefonları gibi iletişim teknolojileri ile gittikçe
daha da karmaşıklaşan bir dünyada yaşamaktadır. İletişim,
ulaşım, organizasyonlar, sivil toplum örgütlenmeleri
gibi etkileşmelerle böylesine karmaşıklaşan dünyada
insan davranışlarındaki duyarlılık ve düzensizlik
gittikçe artmaktadır. Bu gelişme kurgulanan tüm modern
simülasyon mekanizmalarına rağmen düzeni, yani
iktidarları rahatsız edecek boyutlara gelmiştir.
Dünyayı saran bu global karmaşıklığın yanında Ortadoğu,
özellikle Mezopotamya bölgesi, insan dinamiklerinin
kurguladığı çeşitli boyutlardaki ve formlardaki insani
sistemleriyle ve bu elemanların kendi iç dinamikleri
(farkındalık) örgütlenmeleriyle, geniş bir karmaşık sosyal
sistemler çukurları (kara delik) ağı özelliği göstermektedir.
Kendiliğinden organize olmuş bu örgütlenmeler ve bunlar
arasındaki etkileşmelerin, iletişimlerin ve ilişkilerin bir
saç örgüsü gibi dolanmışlıklarından oluşan bu karmaşıklık
yapısı ile Ortadoğu, modernite iktidarlarının soğuk savaşla
birlikte geliştirdiği Baudrillard’ın simülasyon kuramıyla
[1] anlamlaşan sosyal gerçekler üzerine kurulmuş küresel
simülasyon programlarına büyük bir ölçüde duyarsız
kalabilmiş dünyadaki ender bölgelerden biridir. Aksine
Ortadoğu’da kendiliğinden oluşan düzensiz duyarlı insan
davranışları dinamiklerinin kurguladığı simülasyonlar
hükmetmektedir. Bu düzensiz simülasyonlar, örneğin
Edward W. Said’in oryantalizm (Şarkiyatçılık) paradigması
kavramıyla kitabında [2] uzun uzun bizlere açıkladığı Batı
Uygarlığının bu bölge halkları (ötekiler) için kurguladıkları
düzenli modern simülasyon mekanizmalarını, etkisiz
kılmaktadır. Bu düzensiz simülasyonların gerçeklik ilkesi

K. Gediz Akdeniz
Ortadoğu’nun yok edilemeyen yerel duyarlılığıdır
(kaotik farkındalık). Ortadoğu’nun bu kaotik farkındalığı
Ortadoğu’nun tarihsel ve kültürel karmaşık alt yapısında
kendiliğinden ortaya çıkmış toplumsal değişimlerdir,
dönüşümler ve evrimlerdir. Öyle ki Batı uygarlığıyla
örtüleştirilmek istenen insanlık tarihinin köklerinde bu
değişimlerle, dönüşümlerle ve evrimler hala etkindir. Bu
Ortadoğu’nun düzensiz duyarlı insan davranışlarına ön
görülmeyen farklı bir farkındalık yüklemiştir. Edward
Said kitabının giriş bölümünde bu sorumluluğu kuramıyla
(Şarkiyatçılık) vurgular:
“Şark Avrupa’nın sadece komşusu değildir; Avrupa’nın
en büyük, en zengin, en eski sömürgelerinin mekanı,
uygarlıkları ile dillerinin kaynağı, (Burada araya girersek;
Edward Said’in Şark’ı Ortadoğu’dur Avrupa’nın ortak
dilini arama projesinin en etkin aydınlarından biri olan
Umberto Eco’da bunu inkar etmez.) kültürel rakibi, en
derin, en sık yinelenen Öteki imgelerinden biridir. Ayrıca,
Şark, onun karşıt imgesi, düşüncesi, kimliği, deneyimi
olarak Avrupa’nın (ya da Batı’nın) tanımlanmasına
yardımcı olmuştur.”
Ve Edward Said kitabında okuyuculara Goethe’nin şiirini
hatırlatır; “İnsan ırkının kaynağına (Şark) geri döneceğim,
orada saflığı, doğruluğu bulacağım.”
II. “KAOTİK FARKINDALIK” SİMÜLASYON
KURAMI
Son beş yıldır başta Davetsiz Misafir Dergisi (www.
davetsizmisafir.org) olmak üzere, çeşitli dergilerde
yayınlamış olduğumuz ve www.gedizakdeniz.com
sayfamızdan ulaşılabilecek yazılarımızda “Düzensiz
Duyarlı İnsan Davranışları (Kaotik Farkındalık)”
simülasyon kuramımız üzerinde genişçe durmuştuk.
Geliştirdiğimiz bu kurama göre sosyal sistemlerdeki
karmaşıklık çukurlar ağını gerçeklik ilkesi kaotik
farkındalık olan düzensiz duyarlı simülasyonların ördüğü
kabul edilir ve bu örgünün dili doğada mevcut olan
karmaşıklık çukurlarındaki kendiliğinden simülasyon
özellikleri analoji ve metafor yapılarak kurulur.
Her şeyden önce Kaotik Farkındalık simülasyon
kuramı sosyal sistemler üzerine düşünürken analitikçi
ve Kartezyenci düşünce iktidarlarının (modernite)
prangalarından özgürleşmiş olmanın nedenselliğini ortaya
koymaktadır. Bu arayış bir post modern eleştiri olarak
değerlendirile bilinir. Ancak kuramın olarak modernite
dışında bir çözümleme getirerek sosyal sistemlerin
gelişmesinin, değişmesinin ve evrimleşmesinin üzerine
modeller geliştirmenin önünü açma amacı da göz ardı
edilmemelidir. Ayrıca son yıllarda kuramın birçok insan
ve insani sistem uygulamalarını ortaya koymaya çalıştık
[3]. Özellikle modern iktidarın yeni küresel simülasyon
dayatmalarını deşifre ederek boşa çıkartmada ve ötekiler
için geliştirdiği yerel simülasyon mekanizmalarını
aşabilecek yeni felsefelerin, yeni kültür ve sanat
dönüşümlerinin ve metaforlarının başlangıcına kuramın
katkısı olacağına inanıyoruz [4].
Bu denemede Ortadoğu’nun bugünkü karmaşık yapısını
gerçekliğini karmaşıklık kavramıyla tanımladığımız
kaotik farkındalık üzerine kurduğumuz Duyarlı Düzensiz
İnsan Davranışları (Kaotik Farkındalık) simülasyon
kuramıyla kritik edeceğiz. Her şeyden önce kurama göre
Ortadoğu’daki sosyal yapısının düzensiz simülasyonlarının
kendiliğinden değişimlere ve evrimlere açık olduğunu
söyler. Bu teke değil çoğula giden ortaya çıkışların,
değişimlerin ve evrimlerin (zuhur) ne zaman, ne
büyüklükte olacağını ve etkisinin nasıl olacağını
bırakalım modernite paradigmalarının bilgi teorilerini bir
yana, kaos kuramı bile öngöremez.
Ortadoğu’daki insan ve insani sistemlerin oluşturduğu
karmaşıklık özelliklerinin farkında olan ve coğrafyanın
gerçekliği kaotik farkındalık olan düzensiz
simülasyonların hakimiyeti altına girdiğini çok
iyi görebilen Harrington, Fukuyama gibi “bilim
adamları” düzenli yapısallaşmış ve be neden
ile değişime kapanmış olan Batı Uygarlığının,
kapitalist küresel iktidarlarının Yeni Dünya
Düzeni geleceği için endişelidirler. Uğradıkları
bu panik atakla ortaya sonculuk fenomenleri
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atmalarının ve “bir yerlere” bilim adına sundukları
medeniyetler savaşı projesinin amacı açıktır. Ortadoğu
(özellikle Mezopotamya) Galileo ile başlayan indirgemeci
ve doğrusal düşünce hükümranlıkları için her an bir
tehdide dönüşebilir, Ortadoğu’da üzerini modern bilimler
ve aydınlanma simülasyon mekanizmaları ile örttükleri
uygarlıklarının evrensel olduğunu boşa çıkartacak
değişimler olabilir, bu değişimler, bir evrime, “Tarihin
Sonu” teorilerini boşa çıkartacak bir yeni uygarlığın
oluşumuna neden olabilir.
Bu “bilimsel” saptanmayı “bazı araştırma merkezleri”
uygun görmüşler ki, davranışları öngörülmeyen ve her an
kendiliğinden bir değişimle iktidarlarına tehdit olabilecek
bu bölgede uygarlıklarının Yeni Dünya Düzeni için önceden
öngörülebilecek bir güvenlik sistemi (Büyük Ortadoğu
Projesi) oluşturulmasına karar verilmiş ve uygulamaya
geçilmiştir.
III. BAUDRILLARD’IN SİMÜLASYON KURAMI
Bu “tehlikeli bölge” için, çok yakın zamanda kaybettiğimiz
Fransız Felsefecisi Jean Baudrillard’ın simülasyon
kuramına dayanarak demesiyle kendileri için “evrensel
strateji adı altında inanılmaz bir önlem ve caydırma
stratejisi güdülmelidir.” Baudrillard “Olay’a İlişkin
ve Sanal” başlıklı 30 Nisan 2004 tarihli İstanbul
konuşmasında bu konuda şunları söylemiştir [5];
“Steven Spielberg’in Minority Report filminde böyle
bir öykü sunulmaktadır. Filmde yakın bir gelecekte
işlenebilecek suçları önceden tespit edebilen ön sezilere
sahip beyinler aracılığıyla suçluyu, suçu işlemeden
yakalayıp etkisiz hale getiren komandolar vardır. Irak
Savaşı’nın senaryosu da bundan farklı değildir. Henüz
gerçekleşmemiş bir eylem, yani Saddam’ın kitle imha
silahlarını kullanma iddiası bahane edilerek suç, daha
kuluçka aşamasındayken saf dışı edilmeye çalışılmaktadır.
Pek tabii burada sorun, suçun gerçekten işlenip
işlenmeyeceğini tespit etmektir. Ancak bunu hiçbir zaman
öğrenemeyeceğiz. Önemli olan suçun gerçek anlamda
cezalandırılmış olmasıdır.”
Kaotik Farkındalık simülasyon kuramının Boudrillard’ın
ekonomik ve sosyal gerçekler üstüne kurduğu simülasyon
kuramı çerçevesinde Irak Savaşı için yukarıdaki
değerlendirmesini kapsayarak aştığını söyleyebiliriz. Bu
geldiğimiz sonuç hakkında Boudrillard’ın düşüncelerini
öğrenmek için İstanbul konuşmasında kendisine aşağıdaki
soruyu sormuştuk [5];
“Sayın Profesör. Sizin simülasyon kuramınızla fizikçilerin
yaptığı simülasyon kuramı arasında bir benzerlik var.
Ben buna bir de karmaşıklığı eklemek istiyorum. Burada
simülasyon kendi kendine oluşuyor ve öngörülmez
olaylar oluşuyor. Şimdi Irak Savaşı’na karmaşıklık
paradigmasıyla yaklaşırsak ben bu savaşı, iktidarların
yani Batı Uygarlığının orada karmaşıklık sonucu ortaya
çıkacak ve onlara alternatif olabilecek bir yeni uygarlığı
şimdiden önlemesi teşebbüsü olarak görüyorum. Çünkü
oradaki oluşum alt yapısı olan, geniş bir kültürü olan, tarih
öncesine dayanan ama modernitenin tesiri altına girmemiş
bir yapı. Ben Irak müdahalesini, orada (Mezopotamya)
oluşabilecek böyle bir alternatif bir düzeni önceden önleme
girişimi olarak (kurama göre) yorumluyorum. Bu yoruma
ne dersiniz?”
Baudrillard’ın aşağıdaki değerlendirmesinden [5]
sorumuza doyurucu bir yanıt aldığımızı söyleyemeyiz.
Bu zaman darlığından sorumuzu tam anlatamamamızdan
kaynaklanmış da olabilir. Ancak bu denemenin okuyucular
için değerlendirmemizi anlaşılır bir duruma getirmiştir diye
düşünüyoruz.
“Bilimsel anlamda simülasyondan söz ettiniz. Benim
yaptığım çözümleme bilimsel paradigmalara dayanmıyor.
Yine de sosyal, ekonomik birçok şeye dayanıyor. Ama
bilimsel metafor burada çok önemli. En ileri bilimler dahi
bu simülasyon kavramına ulaştılar. Bu konuda çalışmalar
yapılıyor bildiğim kadarıyla. Bilimin ta sınırlarında bir
yerlerde ise insan paradigmasının karmaşıklığı, politik,
ekonomik, medyatik ilişkiler, bilimsel paradigmaya
tekabül etmiyor tabii ki. Biz de sürekli olarak bu karar
verilemeyen ile karşılaşıyoruz. Simülasyon modeller

üretiyor tabii. Irak’taki savaş için bu böyle, başka şeyler
içinde geçerli. Artık nesnel göndereni yok gerçekliğe.
Bir çeşit hipergerçeklik oluşturuluyor. Sorunun diğer
bölümü çok karmaşık. Simülasyon bir sahtecilik bir yalan
anlamında değil. Peki ne, bu sentez etkisine direnebilir?
Evet, belki her kültür bu soruyu kendi kendine sorabilir.
Bizim batılı kültürümüzde bir hegemonya olmasa bile bir
model hakimiyeti var. Belki başka kültürlerde bu olayların
vuku bulmasında bir modelin önceliği mevcut değil, bu
da o kültürün canlı bir özelliği. Tabii herkes buna direnip
direnemeyeceğini kendisi bilecek. Ama tabii ki simülasyon
sanal olarak bugün kültürlerin tümüne uygulanabilir.
Çünkü bu kültürlerin hepsi sömürgecilikle veya
sömürgecilik olmaksızın bir bilgisayar sistemine bağlandı
ve hiç kimse enformasyon ve iletişim konusundaki birtakım
teknik sorunlar dışında bundan kaçamıyor. Acaba kültürler
içinde bireyler bir egemenlik, bir özerklik sürdürebilirler
mi? Böyle olabileceğini umut ediyoruz ama şunu söylemek
gerekir ki bunu ölçebilmek çok zor. Bugün bir takım otantik
kültürler için, yerli kültürleri için bile göstergeler oldukça
çelişkili olmaktadır; çünkü bu simülasyon kümesine onlar
da katılıyorlar.
Benim

gerçekten şahsi bir cevabım yok bu konuda.”
Baudrillard’ın İstanbul konuşmasından da dinlediğimiz gibi
simülasyon kuramı Irak Savaşı’nı değerlendirmede yanlış
değildir, ancak sorumuza verdiği yanıttan anladığımız
insan paradigması karmaşıklığında kendiliğinden
simülasyonların oluşabileceğini kendi de kabul etmekte
ve bu durumda ancak gerçekler üzerine kurulabileceği
simülasyon kuramın yetersizliğini vurgulamaktadır. Bu
durumlarda, örneğin Irak olayında olduğu gibi, simülasyon
kuramının bu yetersizliğini Kaotik Farkındalık simülasyon
kuramımızın [3,4] azaltabileceğini düşünüyoruz. Şöyle ki;
Ortadoğu, özellikle Mezopotamya bölgesi Batı
Uygarlığının evrenselliğine son verebilecek yeni bir
uygarlığın kendiliğinden ortaya çıkması için gerekli tarih
öncesi birikime ve kaotik farkındalığa sahip bir bölgedir.
Bu gerçeklik Baudrillard’cı simülasyonların aksine
modern batılı bilgilerce tanımlanmamış ve öngörülmeyen
zuhurları [4,6] verecek düzensiz simülasyonları oluşturur.
Ortadoğu’da ortaya çıkabilecek bu değişimi sezen
modern iktidarın Yeni Dünya Düzeni mühendisleri
hegemonyalarının devamı için simülasyon dünyasında
gerçeğin yerine geçen simülakrlarla değişimin öncüleri
olan zuhurlar arasındaki savaş projesini (medeniyetler
savaşı) hazırlamışlardır. Yahudi asıllı Steven Spielberg’in
Minority Report filminin öyküsü bu senaryolarının basit
bir simülasyon modellemesidir.
IV. SONUÇ
Ortadoğu kaotik farkındalığıyla öylesine zengin ve
özeldir ki modernite iktidarlarının sistem mühendisleri bu
gerçekliğin düzensiz simülasyonlarını kontrol edememekte
ve bölgede çıkacak zuhurları öngörememektedirler. Büyük
Ortadoğu Projesi küresel iktidar heveslilerinin bu panik
korkusu tetiklenmesinden ortaya çıkmıştır.
Bu korku Michel Foucault’un anlattığı aydınlanma sonrası
Avrupa kültürü iktidarını güçlendirmedeki hapishanelerin
doğuşu, deliliğin tarihi [7] değildir. Bu Batı
uygarlığının evrensel olmadığının öngörüsü korkusudur.
Bu nedenle o an öngörebilecekleri o an gelmeden
Ortadoğu halklarını cezalandırmalıdırlar ve zuhurları
öngöremediklerinden şimdiyi geçmişinden önce yok
etmelidirler. Bu yüzden Ortadoğu halklarına çeşitli
yöntemlerle kıymaktadırlar.

ve uygarlıklar yaşam gibi karmaşıklık sonrası
çıkan düzenler (periyodik altın döngülerin evrimi)
üzerine kurulmuştur. Ortadoğu’da gerçekliği kaotik
farkındalık olan düzensiz simülasyonların zuhurlarının
ortaya çıkmasını hiçbir iktidar ve proje engelleyemez.
Zuhurlarla oluşabilecek kaos eşiği sonrası değişim
ve evrim yeni dünya uygarlığını oluşturacaktır
ve o anı ancak o an görebileceğiz. O an sonrası
Batı uygarlığının evrenselliği sona erecek, “tarihin
sonu” tezleri boşa çıkacaktır. Ayrıca, evrime ulaşan
karmaşıklık kendini düzene sokmaya çalışmış olan
kendi içindeki dinamikleri af etmez. Kendine ihanet
etmiş olan Ortadoğulu halk(lar)ı yeni uygarlıkta yer
vermeyecektir. Onları tarihten silecektir, geçmişte
silmiştir de.
(x) www.davetsizmisafir.org ve www.gedizakdeniz.org da
yayınlanan yazının (2004) güncelleşmiş halidir.
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Bu kritikten çıkardığımızı özetlersek, kültürler

İÇİMİZDEKİ SANATÇI

İzzet Erş

BİZİM SAHAF

Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi 1-2-3
Mircea Eliade

Yayınevi: Kabalcı / Çeviren: Ali Berktay / (662, 480, 328) 1470 sayfa
Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi isimli bu üç ciltlik eserinde,
1933’ten itibaren belirli aralıklarla Bükreş Üniversitesi, Ecole des Hautes Études
ve Chicago Üniversitesi’nde verdiği Dinler Tarihi derslerini bizlerle paylaşıyor.
Yazar, Dinler Tarihine Giriş’te kutsalın diyalektiğini ve morfolojisini tartışmıştı;
bu ciltleri ise farklı bir bakış açısıyla tasarlamış. Bir yandan kutsalın tezahürlerini
zamandizinsel bir düzen içinde çözümlüyor, bir yandan da dinsel inançlar ve düşünceler tarihine yapılmış en büyük
katkıları, dinsel geleneklerdeki köklü dönüşümleri gün ışığına çıkarmaya çalışıyor.
Eliade’ye göre din tarihçisi için kutsalın her tezahürü büyük önem taşır; her
ayin, her mit, her inanç ya da tanrı figürü kutsalın deneyimlenmesini yansıtır
ve dolayısıyla varolma, anlam ve hakikat kavramlarını gündeme getirir.
“Kutsal,” insan bilincinin tarihinde bir aşama değil, bilincin yapısı içinde
bir unsurdur. Kültürün en arkaik düzeylerinde insan olarak yaşamak
kendi içinde bir dinsel eylemdir; çünkü beslenmenin, cinsel hayatın
ve çalışmanın ayinsel bir değeri vardır. Başka bir deyişle insan olmak
ya da insan haline gelmek bizatihi “dinle ilişkili” olmak demektir.
Yine Eliade’ye göre, insan zihninin, indirgenemez gerçek bir şeyin
mevcudiyeti kanısı olmaksızın nasıl işleyebileceğini hayal etmek güçtür;
insanın deneyimlerine ve dürtülerine bir anlam yüklemeden bilincin
nasıl ortaya çıkabileceğini düşünmek olanaksızdır. Gerçek ve anlamlı
bir dünya bilinci, kutsallığın keşfiyle yakından ilintilidir. İnsan zihni
gerçek, güçlü, zengin ve anlamlı olarak ortaya çıkanla bu
niteliklerden yoksun olan –yani şeylerin kaotik ve tehlikeli
akışı, onların rastlantısal ve anlamsız beliriş ve yok
oluşları– arasındaki farkı kutsalın deneyimi sayesinde
yakalayabilmiştir. (Bilgiler: www.netkitap.com)
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SAĞLIK

Nilgün Çevik

Halasana
Saban Duruşu
Plow Pose
Bütün omurgayı derinden esnetip
rahatlatır. Genellikle yoga
çalışmalarının bitirme pozu olarak
uygulanır. Yin Yoga’da Snail
(Salyangoz) poz olarak geçer.
Boynunda problem olan kişiler, yüksek tansiyon
hastaları, regl dönemindeki kadınlar, hamileler ya da
hamile kalmayı planlayan kişilerce uygulanmamalıdır.
Bütün yoga çalışmalarının yemeklerden en az bir iki
saat önce ya da sonra, boş mide ile ve mümkünse
bağırsakları boşalttıktan sonra uygulanmasına özen
gösterilmelidir.
Başlarken yere yumuşak bir battaniye sererek
kendimize rahat bir alan oluşturuyoruz. Boynunuz
çok kemikli ise omuzlarınızın altına bir battaniye
daha yerleştirebilirsiniz. Sırt üstü yere uzanıyoruz
ve boynumuzu sıkıştırmadığımızdan emin oluyoruz.
Hatta ellerimizle başımızı biraz çekerek boynumuzu
uzatıyoruz ve duruşun içinde boynumuzu hiç hareket
ettirmeden kalıyoruz. Boynunuzun öne hareket
kabiliyeti fazlaysa, yani çenenizi rahatça göğsünüze
doğru yaklaştırabiliyorsanız bu hareketi daha kolay
yapabilirsiniz; değilse çok zorlamadan duruşu
uyguluyoruz. Unutmamalıyız ki hiçbirimizin anatomik
yapısı, oranları, eklemlerimiz arasındaki mesafeler

Bizden Haberler
• Doğumlar, vefatlar, evlilikler, başarılar, etkinlikler, açılan
sergiler ve vakıf üyelerimizle ilgili diğer her konuda bizi
lütfen haberdar edin. bulten@anadoluaydinlanma.org
• Dostumuz Ümit Gürel’in önümüzdeki aylarda
gerçekleştireceği Makrobiyotik Bilinçlenme ve Pişirim
Eğitim ve Atölye çalışmaları hakkındaki tüm detaylı
bilgilere, www.makrobiotik.in adresinden ve 0541 669 00
66 no’lu telefondan kendisine ulaşarak edinebilirsiniz.
• İsmail Emre’nin doğuşlarını güzel yorumuyla bizlerle
buluşturan solist arkadaşımız Songül Ersoy, geçtiğimiz
Mayıs ayında Serdar Filiz ile nişanlandı. Kendilerini tebrik
ediyor, mutluluklar diliyoruz.

birbirinin aynı
değildir. O nedenle
pozların içinde de
farklı görünürüz.
Boynumuzun uzun
ve rahat olduğundan
emin olduktan
sonra ayaklarımız
birbirine yakın
iki bacağımızı
da aktif yaparak
önce yukarıya doğru 90 derece kadar kaldırıyoruz.
Daha sonra ellerimizi destek yaparak kalçaları da
yukarı doğru kaldırıyoruz. Ayaklarımız başımızın
üzerinden yukarı ve arkaya doğru uzanıyor. Ellerimizi
destek olacak şekilde belimize yerleştirebiliriz ya da
belimizin arkasında iki elimizin parmaklarını birbirine
örüp omuzları da sırtın altına iyice yerleştirerek
kollarımızı yerde daha uzun süre tutabiliriz.
Bacaklarımız dümdüz olmalıdır. Ayaklarımız başımızın
arkasında yere değebilir ya da başın üzerinde havada
kalabilir. Dizlerimizi kırıp ayaklarımızı alnımıza ve
kulaklarımıza doğru da yaklaştırabiliriz.
Bacaklarımızla oluşturduğumuz her açı farklı bölgeleri
etkilemektedir. Ayaklarımız başımızın arkasında yerde
duruyorsa ya da dizler kırık alnımızda ya da kulakların
yanına geliyorsa üst sırt bölgesindeki omurları,
kasları ve bağ dokularını esnetmektedir. Ayaklar
havada, üst sırt yerden fazla kalkmıyorsa, bel bölgesi
ve Thoracalumbar fascia dediğimiz, bel bölgesinde
bulunan büyük eşkenar dörtgen şeklindeki bağ dokuyu
açıp esnetmektedir.

Dana Gulaş
Berfin And

Malzemeler: 200 g sığır biftek
(kontrfile), 1 çay bardağı kırmızı
şarap, 2 adet kuru soğan, 1 çorba
kaşığı salça, 50 g zeytinyağı, 50 g
tereyağı, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay
kaşığı yenibahar, tuz ve karabiber, 1
limon kabuğu rendesi, 250 g su, 50
g tereyağı.
• Soğanlar küp küp doğranır ve zeytinyağı eklenerek
pembeleşinceye kadar kavrulur.
• Etler eklenerek sotelenir.
• Salça eklenerek kısık ateşte 5-10 dakika, rengi koyu bordo
olana kadar pişirilir.

Bu poz ile aynı zamanda bacakların arkasından geçen
ve omurgada devam eden idrar kesesi meridyenine
giden enerji akımını da rahatlatmış oluyoruz.
3–5 dakika pozun içinde kaldıktan sonra yavaş
nefeslerle beraber, bütün esneyen bölgeleri birer birer
yerine getiriyoruz. Bacaklar dümdüz, karın kasları
aktif, topuklarımızı yere doğru götürüp bırakıyoruz.
Bacaklar pasif, birkaç nefes dinlendikten sonra pozun
etkisini dengelemek için kolları yanlara doğru genişçe
açıyoruz. Sonra dizlerimizi karnımıza doğru çekerek
derin nefes alıp nefesi boşaltırken dizlerimizi önce sağ
kolumuzun dirseğine yakın, yere doğru bırakıyoruz.
Başımız da sol elimize doğru bakıyor, omurgayı
döndürerek açıyoruz. Birkaç nefes burada kalabiliriz.
Daha sonra aynı işlemi sol tarafa da uygulayıp bacaklar
uzun pasif, kollar bedenin iki yanına yakın, değişimin
hislerini algılayarak, dinlenme pozisyonuna geçiyoruz.

Duruşun Faydaları:
- Yorgunluğu ortadan kaldırır.
- Omurgayı derinden açıp rahatlatır.
- Sırt kaslarını ve omurgayı uzatır, omurga kaslarını
güçlendirir.
- Sırt ağrılarına iyi gelir.
- Sırt kaslarını ve kalça ekleminin esnekliğini arttırdığı
için öne eğilebilme yeteneğini geliştirir.
- İç organları sıkıştırarak masaj yapar, canlandırır.
- Tiroit bezlerini uyarır ve dengeler.
- Zihni sakinleştirir.

nilcvk@gmail.com

• Şarap ilave edilir. Şarabın alkolünün
buharlaşması için 5 dakika daha
pişirilir.
• Bir su bardağı su ilave edilir. Etler
yumuşayıncaya ve sos koyulaşıncaya
kadar pişirilir.
• Tereyağı bir kaba koyularak eritilir.
• Kimyon, yenibahar, tuz ve biber
eklenir.
• Macun haline getirilerek en son limon
kabuğu rendesi eklenir.
• Macun halindeki karışım pişen et
yemeğine azar azar ilave edilir ve 15 dakika daha pişirilir.
• Etlerin pişip iyice yumuşadığından emin olununca kapağı
kapalı bir şekilde tencerede ılınana kadar dinlendirilir.
Afiyet olsun…
zberfin.and@gmail.com

Hatice Çoban Uzun

ŞAH BAZAAR

Himalaya Kristal Tuzu

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

Modern tıp günümüzde belli başlı bazı hastalıklarda tuz
kullanımını sınırlandırmış ya da
tamamen yasaklamıştır. Bunun
yerine gerçek Himalaya tuzları
tavsiye edilmektedir.

kimyasal açıdan aynı minerallere sahiptirler fakat fiziksel
açıdan tamamen ayrı maddelerdir.
Elmas çok yüksek bir basınç altında
yoğunlaşarak saydamlaşmış ve
sertleşmiştir.

Kaya tuzlarının oluşumu yaklaşık
250 milyon yıl önceye denk
gelir. Milyonlarca yıl öncesi
kuruyan denizlerden arta kalan tuz
yataklarından bazıları uzun yıllar
yüksek basınç altında kalarak
kristalleşmişlerdir. Dünyadaki kristal tuz yataklarının en
önemlisi Pakistan’da bulunmaktadır. Himalaya kristal
tuzu olarak adlandırılan bu tuzun en büyük özelliği
oldukça küçük molekül yapısına sahip olmasıdır. Bu
sayede hücre zarından kolayca girip çıkabilir.

Kaya tuzu ile kristal tuz arasındaki fark
da böyledir. Kaya tuzu oldukça kaba
bir mineral yapıya sahiptir, dolayısıyla
hücreye girmesi zordur. Himalaya tuzu
ise tuz ihtiyacını karşılamasının yanı
sıra astım, alerji, yüksek tansiyon,
diyabet, bağışıklık sistemi hastalıkları, ankilozan
spondilit, migren, osteoporoz, gut, epilepsi ve kanser
gibi çok sayıda hastalığa karşı yardımcı şifa kaynağı
olarak gösterilmiştir. Ayrıca mide ağrısı, bel ağrısı,
eklem ağrıları, kolit ağrısı, romatizmalı dokulardaki
ağrı, hamilelerde mide bulantısı, kabızlık, böbrek taşı,
egzama, akne ve sivilcelere karşı da önerilmektedir.

Kristal tuz ile kaya tuzu arasındaki fark, taş kömürü ile
elmas arasındaki farkla aynıdır. Taş kömürü ile elmas
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