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İyi kalpli olmak 
mükemmel olmaktan 

daha önemlidir.

Jackson Brown

Söz ola...

Bültenimizin bu sayısında ayın konuğu 
özellikle Kuantum Fiziği konusundaki derin 
bilgisi ve Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf adlı 
eseriyle tanıdığımız hocamız Doç.Dr. Haluk 
BERKMEN..

Soru: Değerli hocam, sizi gerek 
internet üzerindeki bloglarda 
yayınladığınız makale ve 
yazılarınızdan, gerek 2009 yılında 
Sistem Yayınları’ndan çıkan 
Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf 
adlı kitabınızdan tanıyoruz; yirmi 
yıldan uzun süre, Viyana’daki 
Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı’nda çeşitli görevlerde hizmet verdiğinizi biliyoruz. 
Bloğunuzda ifade ettiğiniz gibi, uzun yıllardır felsefe, 
tasavvuf ve ezoterizm üzerine de araştırmalar yapan bir 
bilim insanı olarak, buraya kadarki yolculuğunuzu bize 
nasıl anlatmak istersiniz? 

Haluk Berkmen: Uzun yıllar yurtdışında bulunan insanlar 
ya yaşadıkları topluma tam bir uyum sağlayarak o ülkede 
kalmayı seçerler veya kültürlerine ve geleneklerine önem 
vererek vatanlarına dönmeyi tercih ederler. Ben ikinci 
yolu seçtim ve emekli olur olmaz 2002 yılında İstanbul’a 

dönmeyi tercih ettim. Fizikçi olmama 
rağmen, İstanbul’a döndükten sonra 
eskiden beri merak ettiğim dil, tarih, 
felsefe ve tasavvuf konularıyla yakından 
ilgilenme fırsatını buldum. 
 
Bilim ve teknolojinin her ne kadar 
yaşamı kolaylaştırıcı katkıları olsa 
da, bilgelikten uzak durdukları sürece 
toplumlara mutluluk sağlamakta 
yetersiz kalacakları görüşündeyim. 
Bilim ile bilgeliğin birlikteliğini ilim 

olarak tanımlarsak, arzum mümkün olabildiği kadar ilimde 
ilerlemek ve ulaştığım sonuçları çevremle paylaşmaktır. 
Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf adlı kitabımı da bu amaçla 
kaleme aldım.

(röportajın devamı 3. sayfada)

YENİ YIL ya da
YİNE YIL...
Arzu Cengil

Hesaplamalar için ister güneşin, isterse ayın 
hareketleri esas alınsın; başlangıç noktası ister 
Hz. İsa’nın doğum günü, ister Hz. Muhammed’in 
Mekke’den Medine’ye göçü, ister efsaneler, isterse 
dünyanın ve insanın yaratılışı olarak düşünülsün; 
“yıl döngüsü” tüm kültürlerin, tüm geleneklerin ve 
dinlerin hemfikir olduğu ve bir anlamda tabiatın 
yansımasında insanın kendini gözlemlediği âdeta bir 
ortak karar. Yeni bir yılı, eş deyişle yeni bir döngüyü 
ziyafetlerle ve kutlamalarla karşılama geleneği, 
insanlığın belki de en eski kutlaması olarak antik 
dönemlere, Sümerlere ve Akadlara dek uzanmakta.

 
Antik dönemlerde baharın gelişi, yani 
doğanın uyanışı ile eş olarak kutlanan 
yeni yıl, Antik Babil’de yeni yılın 
ilk ayı kabul edilen Nisan ayında 11 

gün boyunca kutlanırdı. Doğanın 
yeniden uyanışının, yenilenişinin 
olduğu kadar toplumun da yenilenişi 
olarak kutlanan bu günlerde yaratılış 

hikayeleri anlatılır; evrenin 
düzeninden, bu düzenin 
Babil’in Tanrısı Marduk ve 
kaotik güçlerin Tanrıçası 
Tiamut arasındaki çatışkıdan 
doğuşundan bahsedilirdi. 

 
Özellikle İran’da ve Anadolu’da kutlanan en eski 
gün dönümlerinden olan, yazılı olarak ise ilk kez 
antik Pers kaynaklarında adı geçen Nevruz da Farsça 
“yeni gün / yeni gün ışığı” anlamına gelir ve güneşin 
döngüsünü tamamladığı, yenilendiği ve her şeyi 
yenilediği zamana işaret eder. Günümüzde de birçok 
kültürde hâlen güneşin Koç burcuna girdiği 21 Mart 
günü kutlanmaktadır. 
 
Mısır, Kelt, Hint, Yunan ve Roma medeniyetlerinde 
de kutlanan bu güne özel olarak Antik Roma’da 
bereketi ve doğurganlığı temsilen mutlaka ballı elma 
turtası yapılırdı; tıpkı Yahudilerin yılbaşında sofraya 
mutlaka elma ve bal koymaları gibi. 
 
Yahudilerde Roş Ha Şanah yani yılın başı İbrani 
Takviminin yedinci ayı olan Tishrei’nin (Ekim) birinci 
ve ikinci günüdür. Dünyanın yaratılışının altıncı gününe 
denk gelmektedir. Yıl o günle başlar, zirâ altıncı günde 
Tanrı, “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan 
yaratalım” (Yaratılış 1:26) demiş ve insanı yaratmıştır. 
Roş Ha Şanah insandan dolayı dünyanın doğum 
günüdür. Geleneğe göre aynı zamanda yeni giren yıl 
adına tüm dünyanın yargılandığı gün olduğu için de 
büyük bir ciddiyetle kutlanmalıdır. 
 
Müslümanlar için ise yılbaşı Muharrem ayının birinci 
gecesidir. Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye 
hicretini tarih ve takvim başlangıcı olarak esas alan 
ve adını bundan alan Hicrî takvime göredir. Hz. Ömer 
zamanında ay yılı esas alınarak düzenlenmiştir. 
 
Hıristiyanlar her yıl 24 Aralık’ta Hz. İsa’nın doğum 
gününü kutlarken, bundan tam 7 gün sonra yani aslında 
İsa’nın Yahudi geleneklerine göre sünnet edildiği gün 
yeni yılı kutlarlar (31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece). 
Günümüzde neredeyse tüm dünyaca kabul edilmiş, 
bizim Milad diye adlandırdığımız bu gün, tarihin 
başlangıcı kabul edilmiştir. Yani tarihin başlangıcı 
insandır. Dilimizdeki Milad kelimesi, Arapça kökenli 
bir sözcüktür ve veladet (doğum) sözcüğünden gelir. 
Ancak hayrettir ki, İbranice mal/mila sözcükleri “sünnet 
ve tamam olmak / tamamlanmak” anlamlarına gelir. Brit 
mila, “sünnet ahdi” demektir; yani en düz anlamıyla 
Tanrı’nın insanla olan ahdinin insan bedenindeki işareti. 
 

Kültür, gelenek, din tüm bu kavramlar insanla 
başlar, insana dayanır, insanla anlamlıdır. Geçtiğimiz 
yıl boyunca acısıyla tatlısıyla yaşadıklarımızı 
düşünmemek, dönüp de arkamıza bakmamak mümkün 
değil. Dünyanın yargılandığı ya da bir başka deyişle 
her insanın kendi dünyasını yargıladığı eski yılın son, 
yeni yılın bu ilk gününde unutmayalım ki, yaşadığımız 
her olay, yaptığımız her hata, aldığımız her ders, bizi 
gülümseten her anı, karşılaştığımız her insan biricikti. 
Aslolan insandı, insanî değerlerdi. Geri dönüşü 
olmayan, taşlarını kendimiz döşediğimiz, her birimize 
özgün yollarımızda yürürken, umalım ve çabalayalım 
ki kalplerimize barış hâkim olsun. Yakın ve uzak 
çevremize barışı telkin edelim. 
 
Sözün özü, işte yine yeni yıl. Kıymetini bilelim.

AYIN KONUĞU Deniz Tipigil KARİKATÜR Orhan Doğu
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Buda ve Tasavvufun 
Nihayeti...
İzzet Erş

Tasavvuf, nihayetinde altın bir Buda’ya dönüşmektir...

Mâbed mahiyetindeki tüm yapılarda olduğu gibi, 
Budist mâbetleri de belirli bir remz ve simge zemini 
üzerinde inşâ olunmuştur. Ve Budist mâbetlerinin 
tümü, merkezinde mutlaka altın bir Buda’yı tasvir 
eder. Neden altındandır Buda?

Buna cevaben altının mikrop tutmadığı elbette 
söylenebilir. Zirâ kâmil şuurdur Buda. Onda 
kuruntular, vesveseler yer etmez. Aklın mikroplarıdır 
bunlar, ama Hak ile kâim şuur için geçicidir. İhlâl 
edemez, gelir geçer, makama dönüşmez kâmilin 
zihninde.

Ayrıca güneş olduğu için de altındır Buda. Zirâ beşere 
bir görünür, bir görünmez, ama kendi varlığında 
batmaz güneş. Canlıların tümüne, her dâim nûrunu ve 
rahmetini ihsân eder. Her dâim diri, her dâim yenidir. 
Bu sebepten tekâmül yoktur güneşte. Kâmile tekâmül 
olur mu? Kırmıştır samsara dedikleri kemâlat çarkını 
Buda. O ancak tekallüb eder kendinden kendine. 
Böylece Buda kainatı kaplamıştır ve Brahması, 
Vişnusu, Şivası ondan tezâhür eder en kâmil ve hakikî 
biçimiyle.

Buda’ya bakan, ilahların tamamını görür. Fil başlı 
Ganisha da odur, yok edici Şiva da... Biri Hakim’dir, 
diğeri Kahhar. Otta, böcekte bu zevk olabilir mi? 
İsm-i ilâhi için insandan gayrı bir tezâhür mahâli 
mevcut olabilir mi? Velhâsıl işte o insandır Buda.

Tekallüb eden kalbdir. Bu nedenle 
Buda’nın tasvirinde kalbinin üzerine 
Svastika koyarlar. Derler ki yani, 
Svastika tesmiye edilen kalb-i Buda, her 
şeyin yolunda olduğunu gösterir. Yani 
derler ki aslında değişimden korkma. 
Zirâ kalb-i Buda kâmilin âlemleri 
seyridir, Hakk’ın tüm sıfatlarıyla.

Kemâlatın basamaklarını sayar 
mutasavvıf-ı İslâmiyye merâtib-i nefs 
üzerinden. Buda’nın ise yedi basamak 
durur dizinin dibinde. Bir basamakta 
çiçekler, sunular, diğerinde dâim 

yanan bir çerağ, ama en tepesinde bir aslan çömelmiş 
Buda’yı dinler. Buda ise dingin, bağdaş kurmuş. O da 
dinler Buda’yı.

Buda’nın, Budasını dinleyebilme istidâdına mutasavvıf 
demiş ki fıtrat, aslanın Buda’yı dinlemesi ise şeytanı 
teslim almak... Kendi dili, kendi zevkiyle tabi.

Ayağının dibinde yedi basamak, başının üzerinde beş 
kat. Bazen ateş ile tasvir edilir bu katlar, bazen de 
mâbedlerinin üzerindeki gibi halkalardan mütebeyyin 
bir sütun. Zirâ mâbedin kendisidir aydınlanmış insan.

Allah’ın ruhu ondadır; zevki, aşkı, irfaniyeti ile 
neşeli bir insandır Buda. Sevdiklerinin acılarıyla 

kederlenir, ama kendinde daima zevktedir 
Buda.

“Doğruluk” ilkesini koymuş altın bir 
Buda olmanın en mühim şartı olarak. 
Doğru fiil, doğru tefekkür, doğru meslek, 
doğru gayret... Bu doğrudan kasıt 
dosdoğru demektir, sırat’el müstakîmdir 

yani. Musa’ya söylenen “Benden başka 
ilahların olmayacak” emrine, Fatiha’nın 

sırlarından bir sır iyyakenabüdü nidasıdır 
Buda’nın dosdoğruluğu.

Velhâsıl, “Kendin için doğru bir meslek seç, sonra o 
mesleğinde dosdoğru ol” demiş, dosdoğru olduktan 
sonra mesleğin bile insanı Hakk’a vâsıl edeceğini 
söylemiştir Buda. Altınlık burada dosdoğruluk ilkesi 
olmuştur. Bütün hayatı boyunca orta yolu göstermiş, 
tevhide davet etmiştir aydınlanmış Buda.

Belâgatı ahlaktan mühim tutanlar satırlarca överler 
Hazreti Peygamberi. “Dört kitap nedir?” deyince, 
sayarlar: Tevrat, Zebur, İncil, Kuran. Nerede Buda, 
Konfüçyüs? Nerede Zerdüşt ve Zend-Avestası? 
Mahabarata nerede? Eğer onların Hak olmadığını 
söyleyecek bir gafil var ise, Peygamber neden Çin’i 
gösterip “Oradaysa ilim, gidin ve alın!” dedi? 
Peygamber ümmetini bâtıla mı davet etti?

Yürek, kalb, vicdan, gönül... İşte budur dört kitap. 
Aklına, bilgine, zevkine, muhabbetine göre bunlarla 
okunur kainat. Ancak o zaman haktır ve altındandır 
Buda. Ve zevk ile seyreder âlemi her müminin 
gözünden.

izzeters80@gmail.com
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Günümüzde oldukça revaçta olan Kuantum konusunu 
iyi bilen bir kişi olarak, bu kitapta Kuantum, Görelilik 
hatta Kaos kuramlarının felsefi açılımlarını Anadolu 
kültürünün ayrılmaz bir öğesi olan Tasavvuf geleneğiyle 
ilişkilendirip benzer yönlerini ortaya koymaya gayret 
ettim. Kitabı yazmaktaki amacımın, tümüyle farklı gibi 
görünen disiplinlerin ortak noktalarını bulup göstererek 
geniş bir senteze ulaşabilmek olduğunu söyleyebilirim. 
Bu kitapla Batı bilimi ile Anadolu bilgeliğini 
birleştirmekte az dahi katkıda bulunabilmişsem, kendimi 
mutlu addederim. 
 
Soru: Bildiğiniz gibi Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın bu 
seneki çalışma konusu “mitler”. Bilimsel çalışmalarını, 
felsefe ve tasavvuf araştırmaları ile birlikte yürüten bir 
bilim insanı olarak, mitler ve mitolojinin araştırma ve 
çalışmalarınızdaki yerini sorsam size? 
 
Haluk Berkmen: Deney ve gözleme dayanan pozitif 
bilimlerin insanlık tarihindeki yeri oldukça yenidir. 
Pozitif bilimlerin ortaya çıkışından önce, binlerce 
yıl boyunca doğanın ve evrenin hem maddi hem de 
manevi yorumunu insanlar mitlerle, destanlarla ve 
efsanelerle yapmışlardır. Bu bakımdan kadim bilgelikle 
ilgilenmek istiyorsak, mitleri, destanları ve efsaneleri de 
incelememizde yarar vardır. Sadece Anadolu bilgeliği 
ile değil, tüm dünyanın kadim bilgeliği ile ilgilenen 
Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın bu seneki konusu 
olan mitos ve mitoloji çalışmalarını can-ü gönülden 
destekliyorum. Eminim ki bu çalışmalar hepimize birçok 
yarar sağlayacak, hem bilgi hem de bilgelik yolunda 
gelişmemize katkıda bulunacaktır.  
 

Soru: Anadolu Aydınlanma Vakfı çalışmalarına ne 
zamandır katılıyorsunuz? Bir üyesi olarak, vakfın 
gayesi ve etkinlikleri sizin için ne ifade ediyor?

Haluk Berkmen: İstanbul’a döndükten kısa 
bir süre sonra 2003 yılı başlarında Anadolu 
Aydınlanma Vakfı ile tanıştım. O günden bu yana 
hemen hiç aksatmadan haftalık toplantılarına 
katılmaya gayret ediyorum. Diyebilirim ki, bu 
sohbet toplantılarında arzu ettiğim düzeyde 
düşünceyi geliştiren ve ruhu besleyen felsefeyi, 
bilgiyi ve bilgeliği bir arada bulmaktayım. 
Vakfın çalışmalarına destek olmak amacıyla da 
birkaç ay önce, vakfın kayıtlı bir üyesi olmayı 
seçtim. Bu yılın konusu olan mitoloji büyük 
ilgi görmekte, her toplantıda salon tümüyle 
dolmaktadır. Bu ilgi ve rağbetin daha yıllarca 
sürmesini temenni ederim.  
 
Soru: Son olarak, çağımızdaki bilim insanlarının 
kendi uzmanlık alanları dışında görünen diğer 
disiplinlerle aralarındaki mesafeyi ve bu mesafenin 
çağımızın bilimsellik anlayışı üzerindeki etkisini nasıl 
değerlendirdiğinizi sormak istiyorum size?
 
Haluk Berkmen: Bu konu gerçekten de çağımızın 
önemli bir problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilim 
adamları kendi alanlarında öylesine bir uzmanlaşmaya 
gitmişlerdir ki, yakın konulardan ve kendi konularıyla 
ilgili diğer disiplinlerden adeta kopmuş durumdadırlar. 
Çok dar bir alana sıkışmış durumda olabildiğince 
derinleşmek zorunda bırakılmışlardır da denebilir. 
Bu derinleşmenin elbette ki birçok faydaları vardır. 

Bir konuya tüm ayrıntılarıyla hâkim olmak elbette ki 
faydalı ve önemlidir. Ancak ayrıntılar içinde kaybolunca 

insan, tâbiri yerindeyse, ağaçlara 
bakmaktan ormanı görmeyebilir. 
 
Oysaki hem insan hem de 
doğadaki diğer canlı ve cansız 
tüm varlıklar, bütünsel bir ilişki 
ağı içinde varlıklarını sürdürmek 
durumundadırlar. Bu bütünsel 
ilişki ağına “enerji alanı” da 
diyebiliriz. Bütünsel enerji alanını 
tanıyıp ondan gelen mesajları 
doğru yorumlayabilmek için bilgi 
kadar bilgeliğe de gereksinim 
vardır. Bilgelik yolunda ilerlemenin 
birçok metodu vardır. Bunlardan 

biri de disiplinler-arası çalışmalarla bütünsel bakışı 
geliştirmekten geçer. Böylece kişi, kendi uzmanlık alanı 
dışındaki diğer disiplinleri inceleyip tanıyarak daha geniş 
bir bakış açısına ve birleştirici bir anlayışa kavuşabilir. 
 
Birleştirici bakışa kavuşmanın sadece bilim insanları için 
değil, toplumun her kesiminde yaşayan her fert için, hem 
faydalı hem de gerekli olduğu görüşündeyim. Birleştirici 
ve bütünsel bakabilen insan hem yakın çevresine hem 
de toplumun geneline yararlı olur. İçinde yaşadığımız 
çağın bir dönüşüm ve değişim çağı olacağını görüyor ve 
bütünsel bakışın yaygınlaşması için, elimden geldiğince, 
katkıda bulunmaya gayret ediyorum.

deniztipigil@gmail.com

Peritroptikos
Turgut Özgüney

 
Bir tek filozof kesin şeylerin kendilerini kopya eder; zirâ 
o şeylerin kendisini gözleyendir, onların kopyalarını değil. 
Güzel olmayan bir şeyin kopyası da güzel olamaz ve doğası 
gereği tanrısal ya da ebedi olmayan şeyin kopyası da 
ölümsüz ya da ebedi olamaz. Bütün zanaatkârlardan bir tek 
filozof öyle yaratılmıştır ki, sadece onun yasaları süreklidir 
ve sadece onun eylemleri doğru ve asildir. Zirâ bir tek o, 
bakışı hep doğaya ve tanrısal olana çevrili olarak yaşar. 
Tıpkı iyi bir gemi kaptanı gibi yaşamını ebedi ve sürekli 
olana bağlar. Ve orada demir atıp kendi kendisinin efendisi 
olarak yaşar. 
 
Kim ki bizim bu söylediklerimizi sınama görevini üzerine 
alırsa, şunu açıkça bilmesi gerekir: Bir insan için iyi olan 
ve yaşam için faydalı olan her şey uygulamada ve eylemde 
yatar; sadece iyiyi bilmekte değil, yaşamayı algılama 
yetisine sahip olmak olarak. Yaşamamayı ise algılama 
yetisine sahip olmamak olarak ayırıyorsak ve algılama 
üzerinde iki anlamda, yani hem algılamanın bayağı 
anlamda kullanılmasından hem de algılama imkanından 
söz ediyorsak, o zaman bundan “yaşama” üzerinde de iki 
anlamda konuştuğumuz açıkça ortaya çıkar. Uyanık olandan 
gerçek ve asıl anlamda yaşıyor diye söz ederiz; uyuyandan 
ise onun, uyanık olma ve şeyleri gerçekten algılama 
özelliğini taşıyan eyleme geçme yetisine sahip olduğu için 
yaşıyor diye söz ederiz. Bu nedenden dolayı ve “edilgin 
ve etkin” arasındaki bu ayrımı göz önünde bulundurarak, 
uyuyanın yaşadığını söylemeye hakkımız vardır. 
 
Aynı sözcüğü iki anlamda, bir yandan “burada ve şimdi 
etkin olma” anlamında, diğer yandan ise “bir durumda 
olma” anlamında kullandığımızda, sözcüğün asıl anlamını 
birincisinin daha iyi verdiğini söyleyebiliriz. Uyanık 
olanın uyuyandan ve ruhu ile etkinlik içinde olanın 
sadece ruha sahip olandan daha üst derecede yaşadığını 
söylemeye hakkımız vardır. Mantıksal önceliği göz önünde 
bulundurduğumuzda, söyleyebiliriz ki ikinci olarak sözü 
edilen, birincisi yaşadığı için yaşar; zirâ o etkin ya da 
edilgen yaşayacak bir yapıdadır. Etkin olmak şu demektir: 
Eğer birisi bir eylemi yapma yeteneğine sahipse, o zaman 
o kimsenin etkin olduğunu söyleriz. Eğer birkaç yeteneğe 
sahipse, bu yeteneklerden en değerlisini kullandığı zaman o 
kimsenin etkin olduğunu söyleriz. 

Entelektüel Yaşam İnsanı Mutlu Eder Mi? 
 
Mutlu yaşama neden olan ayrıntıları sırf gözden geçirmekle 
değil, sorunun içine daha derinlemesine girmekle ve yaşam 
mutluluğunu bütün olarak ele almakla da aynı sonuca 
ulaşırız. Entelektüel yaşamın yaşam mutluluğuna olan 
ilişkisi, onun kişiliğimizle olan ilişkisi gibidir. Yani bizim 
nasıl bir insan olduğumuzdur; değerli mi yoksa değersiz mi? 
Zirâ bütün insanlar, ya yaşam mutluluğuna götüren şeyi ya 
da yaşam mutluluğunun bir sonucu sayılan şeyi seçmeye 
değer bulurlar; ayrıca bizi mutlu kılan şeylerin bazıları 
zorunludur, bazıları haz vericidir. Yaşam mutluluğunu 
ya düşünme gücü ve bir tür bilgelik, ya erdemlilik, ya 
en yüksek derecede haz, ya da bunların hepsi olarak 
tanımlamaktayız.  
 
Mademki yaşam mutluluğu düşünme gücüyle aynı şeydir, 
o zaman yaşam mutluluğuna yalnızca filozofların sahip 
olacağı açıktır. Eğer yaşam mutluluğu ruh mükemmelliği 
ya da haz dolu yaşam ise, o zaman buna yine ya öncelikle 
ya da sadece filozoflar sahiptir. Bizim içimizdekilerde en 
iyi şey, hükmeden şeydir. Hepsi teker teker birbirleriyle 
karşılaştırıldığında bunların en çok haz vereni ise, 
“düşünme gücü”dür. Biri yaşam mutluluğuna bunların 

hepsinin neden olduğunu iddia ettiği zaman bile, yine 
de düşünme gücünün en önemli öğe olduğunu söylemek 
gerekir. Bu yüzden becerebilen herkesin felsefe yapması 
zorunludur. Çünkü felsefe yapmak ya mükemmel yaşamın 
kendisidir, ya da ruhu oraya en çabuk götürendir. Herkes 
kabul eder ki hiçbir insan, en büyük servet ve en kudretli 
güçle donatılmış, ama elinden düşünme gücü alınmış ve 
akıl hastası olduğu bir yaşamı seçmek istemez; bunu en 
derin hazları yaşayabilecek ve bazı delilerin yaptıkları gibi 
yaşayabilecek olsa bile yapmaz. İnsanlar en çok, düşünme 
gücünden yoksun kalmaktan kaçınırlar; ancak göründüğü 
gibi düşünce gücünden yoksun olma, düşünme gücüne 
karşıttır ve bu iki karşıtın birinden kaçınılırken diğeri tercih 
edilir. Uyumak her ne kadar çok hoş ise de ve uyuyanın 
her türlü olası hazları tattığını düşünsek bile, hiçbir şekilde 
uyanık olmaya tercih edilemez. 
 
Mutlu yaşam ister haz ve rahatlıktan, ister ahlaksal 
mükemmellikten, isterse akıl kullanmaktan ibaret olsun, 
bunların her birinde felsefe kaçınılmazdır. Bu konular 
hakkında açık seçik bir görüşe yalnızca felsefe aracılığıyla 
ulaşabiliriz. İnsan “bütün olarak” basit bir canlıdır ve 
insan olarak özelliği “akıl”a ve “tin”e sahip olmasından 
gelmektedir. O zaman en eksiksiz gerçeğe –bu demektir ki 
varolanlara dair gerçek bilgiye– ulaşmak dışında insan için 
başka hiçbir görev yoktur. 
 
Yaşam, yaşam olmamaktan algılamayla ayrılır; yaşamı 
biz algılama yeteneğiyle tanımlıyoruz. Algılama yeteneği 
alındığında, yaşam yaşanmaya değmez olur; öyle 
ki, sanki yaşam toptan yok olur. Felsefi kavrayış ruh 
mükemmelliğinin ve mutlu yaşamın bir parçasıdır. İddia 
ediyorum ki, mutlu yaşam ya felsefi kavrayıştan çıkar ya 
da onun kendisi mutlu yaşamdır. Tam yetkinlikle yapılan 
ve engelsiz olan edimler kendiliğinden “haz” kaynağıdır. 
Felsefi etkinlik bu yüzden, bütün etkinliklerin en haz 
verenidir. Haz verici yaşamı, bu yaşamı sürenler için haz 
verici olduğundan, haz vericidir diye adlandırabiliriz. 
Yaşamda bir şeyden haz duyanların değil, yaşamın 
kendisinin onlar için haz olduğu ve yaşamın kendisinden 
haz alanların haz veren bir yaşam sürdürdükleri söylenebilir. 
Bu türden düşüncelere dayanarak uyanık olanın uyuyandan, 
düşünenin düşüncesiz olandan daha üst düzeyde yaşadığını 
söylüyoruz ve iddia ediyoruz ki, “yaşam hazzı, ruhu 
kullanmaktan gelmektedir; ruh etkinliği asıl anlamda 
yaşamaktır.”

turgutozguney@yahoo.com.tr
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Günlük Yaşamda 
Mitoloji
Prof. Dr. Tuncay Altuğ 

Vakfımız, 30 Kasım 2010 Salı günü “Mitolojinin Bugünkü 
Yaşantımıza Yansımaları” başlıklı konuşmasıyla Tıbbi 
Biyoloji Profesörü Tuncay Altuğ’u ağırladı. Tuncay 
Altuğ yaptığı sunumla mitolojik tanrıların isimlerinin 
ve öykülerinin tıp, astronomi, kimya, coğrafya ve diğer 
birçok bilim ve sanat alanında nasıl yer ettiklerini 
anlattı. Konuşma metninin ana hatlarını bültenimizin bu 
sayısında sizler için derledik... 

Yüzyıllardır dünya milletlerinin edebiyatlarına, sanat 
eserlerine ilham kaynağı olan mitler günlük yaşantımızın 
içinde de birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Gittiğimiz 
bir resim galerisinde ressamın bütün ilhamını, bir operada 
bestecinin yaptığı bestedeki duyguları, okuduğumuz bir 
kitabın yazarının konu seçimindeki ipuçlarını buralardan 
aldığını görebiliriz. Bu yazıda mitolojinin bilim dallarında 
ve günlük yaşantımızdaki yansımalarını yazının 
boyutlarının izin verdiği ölçüde ele alacağım. 
 
Tıp Alanında Mitoloji 

Yunan ve Latin kaynaklı bilim terminolojisinin gelişimi, 
Batıda sanayi devriminin ve buna bağlı bilgi üretiminin 
hızla arttığı döneme rastlamaktadır. Sağlık alanında da 
büyük gelişmeler oluyordu; her gün yeni tanı ve tedavi 
prensipleri gelişiyordu. Hastalıklar daha iyi anlaşılır 
olmuştu. Mikroskop ve antibiyotiklerin bulunuşu bir devrim 
niteliğindeydi. Tüm bu gelişmeler Amerika ve Avrupa gibi 
Batı toplumlarında gerçekleşiyordu. Doğal olarak bilimi de 
onlar yönlendirecekti. Onlar da kendi kültürlerinin kökeni 
olarak Yunan kültürünü gördükleri için, o kültürden özenle 
seçtikleri isimleri yıllar içinde şekillendirerek günümüze 
kadar ulaştırmışlardır.  
 
Örneğin, sağlık bilimlerinde bütün dalların sembollerinde 
yılan figürü olması konusunu araştırdığımızda, karşımıza 
Asklepios kültü çıkar. Yılan ve asa Yunan mitolojisinde tıp 
tanrısı olan Asklepios’un (Latince Aesculap) sembolüdür. 
Asklepios Apollon’un oğludur. Hekimlik sanatını, doğayla 
içiçe yaşayan Kentaur’dan (at adam) öğrenmiştir. At adam 
ona sanatının tüm inceliklerini öğretmiş, bütün şifalı 
otları ve suları göstermiştir. Heykellerinde yılanlı asa 
Asklepios’un bir elinde dururken diğer elinde şifa içeren 
ilacın bulunduğu kutsal tas yer alır. Yılanın zehiri uzun 
zamandır bir şifa kaynağı olarak görüldüğü için sembole 
dönüşmüştür. Tapınaklara şifa amacıyla gelen hastaların 
bazıları, zehiri alınmış bir yılan tarafından ısırtılırdı. İnanca 
göre yılanın yaladığı yara iyileşiyordu. Asklepios’a göre, 
hekim yılan gibi sessiz olacak, kimsenin sırrını başkasına 
söylemeyecek, sabır ve sessizlik içinde iş görecektir. Yılan 
mevsimsel olarak deri değiştirdiği için ölümsüz kabul edilir. 
Çünkü sonsuz şekilde yenilenmektedir. Birçok mitolojide 
hayat ağacını koruyan yılan, aynı zamanda bu ağaçtan 
beslenir şekilde tasvir edilir. Bu şekilde yılan hem ölümü 
hem de yaşamı sembolize eden zıtlık içinde görülmektedir. 
Yunan mitolojisi dışında Gılgamış’la ilgili bir mit daha 
bulunmaktadır. Gılgamış ölümsüzlük bitkisini arar ama 
bulduğu anda da otu bir yılan ondan çalar ve yutar. Yılanın 
bu öyküde olduğu gibi ölümsüzlük otunu yiyen bir canlı 
olması nedeniyle onun görüntüsünün sağlık amblemi olarak 
alındığı ileri sürülmektedir. 

Psikiyatride Mitoloji 

Psikiyatri terimi Yunanca psykhe ve iatros sözcüklerinin 
birleşiminden oluşmuştur. Terimin içindeki Psykhe sözcüğü 
Yunanca’ya mitolojiden girmiştir. Psykhe’nin güzelliğini 
kıskanan Afrodit, oğlu Eros’tan Psykhe’yi dünyanın en 
çirkin insanına aşık etmesini ister. Ama Eros kendisi 
Psykhe’ye aşık olur. Bundan sonra Psykhe’nin ruhsal 
durumunu alt üst eden birçok olay gelişir. 
   
Panik 
“Panik” teriminin atası Pan’dır; Pan mitolojide sürülerin 
ve çobanların tanrısı idi. Pan keçi ayakları ve keçi kuyruğu 
ile dünyaya geldi. Alnında iki boynuz vardı. Çenesinde bir 
teke sakalı sarkıyordu. Savaşçı tanrı kimliğiyle Titanlar 
Savaşı’nda yer almış ve özellikle Zeus’un zaferine katkıda 
bulunmuştur. Helezon biçimindeki boru çalgısının korkunç 
sesiyle Titanlar arasına korku ve panik salmıştır. Pan bazen 
kötü niyetli, korkunç bir yaratık gibi, ıssız yerlerde, dağ 
başlarında, yolunu şaşıran tek kalan kimselerin gözüne 

görünür, onların ödlerini koparırdı. Pan’ın yakınlarda 
olduğunu hisseden hayvanlar duydukları ani gürültüler, 
beklemedikleri yaygaralar karşısında darmadağın olarak, 
çıldırmış gibi koşarlardı. Çobanlar bile bu durumdan 
ürkerler, korkarlar, onlar da düşünmeden kaçarlardı. Bu 
“Panik”, yani Pan’dan gelen korku ve dehşettir. 
 
Fobi 
“Fobi” terimi Yunanca phobos kelimesinden türetilmiştir. 
Phobos, Yunan mitolojisinde Ares’in mahiyetindeki korku 
tanrısıdır. Phobos, savaş tanrısı olan Ares’in yanından hiç 
ayrılmaz ve korku ile dehşeti simgelerdi. Tanrı Phobos 
“fobi” olarak modern tıbbın içine girerek yine korku ve 
dehşet saçmaya devam etmektedir. Fobi kelimesi genel 
olarak tıpta psikiyatri bölümünde sıkça kullanılan bir 
terimdir. Birçok sözcüğün sonuna eklenerek yüzlerce 
terim türetilmiştir. Hatta Thanatofobi (ölüm korkusu) ve 
Araknofobi (Örümcek korkusu) gibi kelimelerde yan 
yana iki mitolojik kökenli kelime birleşerek isimlendirme 
yapılmıştır. Fobi kelimesini ilk olarak Romalılar 
kullanmışlardır. O devirde hidrofobi sözcüğü kuduz 
olgularında sudan kaçmayı tanımlayan bir kavram olarak 
kullanılmıştır. 

Hipnoz 
Hypnos Yunan mitolojisinde uyku tanrısıdır. Erebos 
(karanlık) ile Nyks’in (gece) oğludur. 
Uyku tanrısının sarayına asla gün ışığı giremezdi. Hypnos 
yumuşak sedirinde yatar, mağarasında haşhaş tütsüler 
bulundururdu. Çevresinde ise düşlerin yaratıcısı oğulları 
yer alırdı. Hypnos günün yorgunluklarını atmak için tüm 
canlı ve cansızları uyutarak dinlendirirdi. Mitolojiden 
adını alan hipnoz olayı günümüz sağlık bilimlerinde halen 
kullanılmaktadır. 

Elektra Kompleksi 
Elektra, Yunan mitolojisinde, Agamennon ile 
Klytaimnestra’nın kızıdır. Babaları, annesi ve onun 
sevgilisi tarafından öldürüldüğünde, kardeşi Orestes’i 
uzaklaştırarak onun yaşamını kurtarır. Orestes döndüğünde, 
annesiyle sevgilisinin öldürülmesinde Elektra’ya yardım 
eder. Elektra tıpkı Oidipus gibi içerdiği zengin anlamlarla 
sanat dallarının her alanında sanatçılara ilham kaynağı 
olmuş ve yeni özellikler kazanıp zenginleşerek günümüze 
kadar uzanmıştır. Elektra’nın babası nedeniyle annesini 
öldürmesi, psikanalizde babaya aşırı düşkünlük şeklinde 
ortaya çıkan olgularla benzerlik kurulmasına yol açmış ve 
bu terim günümüz tıbbının terimleri arasına katılmıştır.  

Letarji 
Özellikle nörolog ve psikiyatristlerin daha çok kullandıkları 
bir terim olup kişinin derin uyuşuklukta olduğu sürekli ve 
patolojik uyku durumunu ifade eder. Kişinin kaslarında da 
tam bir gevşeme vardır. Bu terimin türetilmesinde de iki 
mitolojik tanrıçanın torununun adından faydalanılmıştır. 
Bu torunun adı Lethe’dir; Lehte ölüler ülkesinde bir pınar 
halini almıştır ve suyundan içen huzur içinde uykuya 
dalmaktadır. Günümüzde sebepsiz uyumalara verilen isim 
olmuştur. 

Tıpta isimler bu kadarla bitmemektedir; daha başka birçok 
organımızın (İris, Atlas omuru, Aşil tendonu, Himen), 
hastalık ya da semptomların (Priapizm, Caput medusa, 
Veneryan, Nimfomaniya) ve bakterilerin (Staphilokok, 
Proteus) adları mitolojik kökenlidir.

Astronomide Mitoloji 

Gezegenler tanrılara benzetilerek adlandırılmıştır. En 
büyük gezegene en büyük tanrının adı Jüpiter (Zeus), en 
güzel görülen gezegene Venüs (Afrodit), en kızıl görünen 
gezegene Mars (Ares) denilmiştir. Mars’ın uydularından 
biri korku tanrısının adı Fobos’dur. Deniz tanrısı Neptün 
(Poseidon) de gezegen Neptün’ün mavi görüntüsü 
sayesinde onunla eşleşmiştir. Pluton (Hades) bilindiği gibi 
yer altı tanrısıdır. Bu tanrı efsanelerde yer üstüne çok az 
çıkar. Eski dönemlerde gezegen olduğu sanılan ve bugün 
gezegen olmadığı kabul edilen Pluton güneş sistemimizin 
en uzak gezegeniydi. İsimlendirilirken Pluton adını 
almasının nedeni, yeraltı tanrısının Güneşi en az gören tanrı 
olmasıdır.  

Coğrafya Terimlerinde Mitoloji 

Bu alanda da mitoloji kökenli sözcük örnekleri 
bulunmaktadır. Avrupa kıtasının adı Zeus’un sevgililerinden 
biri olan Europa’dan, Volkan terimi de en eski Latin 
tanrılarından biri olan Vulcanus’tan gelir. Sönmüş yanardağ 
olarak saygı görmüş, sonraları da yanardağların içinde  
çalıştığına inanılmıştır. Gaia’nın oğlu olan Okeanus 

yerkürenin çevresindeki devasa ırmağın tanrısıdır. 
Ayrıca Okeanus mitolojide dünyayı çevreleyen denizi de 
simgeler. Bu haliyle de yeryüzünün büyük denizlerine 
yani okyanuslara isim babası olmuştur. Coğrafyada 
aslında mitolojide bir Titan olan Atlas’ın da önemli yeri 
vardır. Boreas Trakya’da oturan Kuzey rüzgârı tanrısıdır 
ve günümüzde kullandığımız Bora rüzgârlarının isim 
babasıdır. 

Kimyada Mitoloji 

Kimya biliminde de mitoloji en fazla elementin 
isimlendirilmesinde kullanılmıştır. Phosphoros, sabah 
yıldızının Yunan mitolojisindeki adıdır. Sabah yıldızının 
parlaklığı fosfor elementini isimlendirmiştir.  Selenyum 
elementi yandığında parlak bir alev oluşturur. Bu görüntü 
elementin adını mitolojide Ay’ın simgesi olan Selene’den 
almasını sağlamıştır. Cıva bir yere döküldüğü zaman 
sağa sola dağılacak biçimde hareket eder ve toplaması 
oldukça zordur. Batı dillerinde cıvaya “mercure” 
denir. Bu isim Romalıların Mercirus adını verdikleri 
Hermes’ten gelmektedir. Hermes mitlerde anlatıldığı 
gibi daha doğduğunun ertesi gününden başlayarak ele 
avuca sığmayan hareketler yapmıştır. Onun bu ele avuca 
sığmayan hareketleri cıva metaliyle benzerlik kurulmasına 
neden olmuştur. 

Müzikte Mitoloji 

Müzisyenler de en az ressamlar kadar mitolojiden ilham 
almıştır. Hatta bizzat “müzik” sözcüğü de mitolojiden 
kökenlenmiştir. Yunanca musiki anlamına gelen “mousikos” 
sözcüğünün mitolojideki Mousalar’la ilgili olduğu, bu 
sözcüğün ayrıca şiir ve öteki sanatları da kapsadığı ileri 
sürülmektedir. Zeus ile Mnemosyne’nin hepsi bakire 
dokuz kızı olan Mousalar “esin ve sanat perileri ya da 
tanrıçaları” olarak nitelendirilirler. Mousalar’ın başı olarak 
adlandırılan Kalliope lirik şiirin esin perisidir. Erato ise 
koro halinde söylenen aşk şiirlerine esin kaynağı olmuştur. 
Mitolojinin müzik eserlerinin konularını etkilemesini ise 
barok dönemle birlikte görüyoruz. Tarihteki ilk operalar 
Orfe ve Euridice’nin acıklı öykülerinden kaynaklanmıştır. 
Beethoven ise Prometheus’un Yaratıkları adlı bale 
yapıtını yazmıştır. Müzik alanında daha birçok besteci 
mitolojik öykülerden esinlenmiştir. Müzik alanına sadece 
Yunan mitolojisi esin kaynağı oluşturmamıştır. Örneğin, 
Wagner eski Alman, Sibelius ise Fin mitolojilerinden 
esinlenmişlerdir. 

Bilgisayar Teknolojisinde Mitoloji
                                                                                                                                     
Oldukça yeni sayılabilecek bir olgu olmasına rağmen, halen 
bilgisayar teknolojisinin buluşlarında da mitolojik öykü 
kökenli isimler kullanılmaktadır. Örneğin, bilgisayarda bir 
güvenlik programı olan Kerberos, adını ölüler ülkesinin 
kapısını bekleyen üç başlı bir köpek olan Kerberos’tan 
almıştır. Bu konuyu incelerken Trojanları da unutmamamız 
gerekir. 

Sinemada Mitoloji 

Bir dönem sinemada peşpeşe konusunu mitolojiden alan 
filmler çevrilmiştir. Bunlar içerisinde Herkül filmleri ön 
sırayı tutmaktadır. Truva savaşları defalarca filmlere konu 
olmuştur. Oidipus ve Elektra mitleri hem sinemada hem de 
tiyatroda yine çok sık ele alınmıştır. 

Resim Sanatında Mitoloji

Ortaçağdan beri birçok ressam tablolarını mitolojik 
öykülerden esinlenerek yapmıştır. Bu alanda sınırlı 
satırlarda sayamayacağımız kadar çok eser bulunmaktadır. 
Bunlar içinde bekli de en ünlüsü Botticelli’nin “Venüsün 
Doğuşu” adlı tablosudur.
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2010 Yılının Öne Çıkan 
Teknoloji Haberleri 

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), 
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 5 ülkenin 
asil üye adaylık başvurusunu kabul etti

CERN’ün, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da yayımladığı 
açıklamaya göre, kurumun 157. kuruluna katılan delegeler, 
Türkiye’nin yanısıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, 
Sırbistan ve Slovenya’yla da üyeliğe giden adaylık 
sürecinin başlamasını benimsedi. Tüm aday ülkelerin, 
resmi görüşmelerin yapılacağı 3 yıllık bir sürecin ardından 
CERN’e asil üye olması öngörülüyor. 12 Avrupa Devleti 
tarafından 1954’te kurulan CERN’ün bugün 20 üyesi 
bulunuyor.

Science dergisi, bu yılın en büyük icadının 
“Kuantum Cihazı” olduğunu açıkladı

Çıplak gözle görülebilen ve dünyanın en ufak cihazı olan “Kuantum 
Cihazı”, Science dergisi tarafından “2010 yılında geliştirilen dünyanın en 
önemli buluşu” olarak gösterildi. 

Science dergisinin her yıl yaptığı araştırmalara dayanarak belirlediği 
dünyanın en büyük icadı listesine bu yıl “Kuantum Cihazı” damgasını 
vurdu. Bu aletin klasik mekanik yasalarına göre hareket etmeyen ilk 

yapay obje olduğunu ifade eden makalede, söz konusu objenin bir atom 
ya da molekül gibi tepki verdiği ve sürekli hareket ettiği bildirildi. 

Time dergisi, 
popüler sosyal 
paylaşım ağı 
Facebook’un 
kurucularından 
Mark Zuckerberg’i 
(26) yılın adamı 
seçti

 
Amerikan haber dergisi Time’ın 
okuyucuları tarafından yılın 
kişisi olarak Wikileaks’in 
kurucusu Julian Assange 
seçilmesine rağmen editörlerin 
tercihi farklı oldu. Editörler, 
okuyucuların yaptığı 
oylamada 10. sırada yer alan 
Facebook’un kurucusu Mark 

Zuckerberg’i yılın kişisi olarak seçti. Başbakan Tayyip Erdoğan da 
okuyucuların oylarıyla belirlenen sıralamada ikinci olmuştu.

Okuyucu oylamasına göre ilk 10 sıralama şöyle oluştu: 
1. Julian Assange 
2. Recep Tayyip Erdoğan 
3. Lady Gaga 
4. Jon Stewart ve Stephen Colbert 
5. Glenn Beck 
6. Barack Obama 
7. Steve Jobs 
8. Şilili maden işçileri 
9. Amerikalı işsizler 
10. Mark Zuckerberg

T3 ödüllerine 
bu yıl Apple 
damgasını vurdu  
 
Her yıl düzenlenen ve en 
yenilikçi, en kullanışlı 
cihazları ödüllendiren T3 
ödüllerine bu yıl Apple 
damgasını vurdu. Özellikle 
Apple’ın çok ses getiren 
tableti iPad en önemli iki 
ödülü birden alarak geceye 
damgasını vurdu. İletişim 
cihazları ödülünü iPhone 
4 aldı. Yılın bilgisayarı 
ödülü ise Macbook Pro’ya 

gitti. Cihazların yanısıra perakende mağazalarının konsepti ve başarısı 
sayesinde de ödüllendirilen Apple, Apple Store için de bir ödüle layık 
görüldü.
 
Fakat Apple için T3’teki en önemli ödüllerden biri olan yılın telefonu 
ödülünde iPhone 4 birinciliğe ulaşamadı. Apple’ın bu dalda ikinciliğe 
razı olmasına neden olan cihaz ise HTC’den geldi. Bu alanda HTC 
Desire yılın telefonu ödülünü 
almayı başardı.

WikiLeaks 
açıkladığı 
belgelerle tüm 
dünyayı sarsmaya 
devam ediyor
Şimdiye kadar açıkladığı 
toplam bir milyon civarında 
gizli yazışma ile diplomaside 
depreme yol açan WikiLeaks, 
İsveç merkezli uluslararası bir 
oluşum.  
 
800 Gönüllüsü Var
2006 yılında kurulan 
WikiLeaks’in bünyesinde 
Amerikalı, Avrupalı, Tayvanlı, 
Avustralyalı, Güney Afrikalı 
gazeteciler, Çinli muhalifler, 
matematikçiler, teknoloji 
alanında uzman isimler 
bulunuyor. Sayıları 800 
civarında olduğu tahmin edilen bu isimler gönüllü çalışıyor.  

 
Liderleri Eski Bir Bilgisayar Korsanı
Oluşumun lideri eski bir bilgisayar korsanı olan Avustralyalı 
gazeteci Julian Assange...  
 
Amaçları ise gizli belgeleri kamuoyu ile paylaşmak. 
WikiLeaks’e ulaşan bilgiler, uzmanlar tarafından teker 
teker değerlendiriliyor. Çok gizli bazı belgeler, dedikodular, 
yorumlar ayıklanıyor, sadece belge niteliğinde olanlar 
yayınlanıyor. Yayınlanan belgeler “çok gizli” değil, sadece 
“gizli” sınıfında yer alan belgeler. 
 
Oluşum, Washington’ın çeşitli ülkelerdeki Amerikan 
büyükelçilikleri ve konsoloslukları ile gizli yazışmaları internet 
sitesinde yayınlamasıyla dikkatleri çekti.

denizdemirdoven@gmail.com

TEKNOLOJİ Derleyen: Deniz Demirdöven BİZİM SAHAF Hazırlayan: İzzet Erş

Buda’nın Öğretisi
Thich Nhat Hanh

Yayınevi: Okyanus Yayınları
295 sayfa 

Günümüzde milyonlarca insan tarafından dinsel 
bir tapınç haline getirilen Budacılık, özünde İ.Ö. 
500 yıllarında Buda Sakyamuni tarafından ortaya 
konulmuş bir yaşam felsefesi, bir yaşam yoludur. 

Bir tek amacı vardır öğretinin o da Buda’nın 
aydınlandıktan sonra öğretisini yaymaya 
başladığında tekrar tekrar söylediği şu sözlere, şu 
anlayışa dayanır: “Ben sadece acıyı ve onu nasıl 
yok edeceğinizi öğretiyorum.” 

Vietnamlı Budacı Keşiş Thich Nhat Hanh 
Buda’nın Öğretisi adlı bu kitapta başta Budacı 
öğretinin özü olmak üzere, Dört Yüce Gerçek, 
Sekiz Aşamalı Yüce Yol, Özgürleşmenin Üç 
Kapısı, Üç Dharma Mührü, Altı Paramita gibi 
Budacı öğretinin temel sacayaklarını şiirsel bir 
dille ve açık bir anlatımla en ince ayrıntısına 
kadar anlatıyor. Acının doğasındaki bilgeliği ve 
acının şefkat, sevgi ve neşenin yaratılmasındaki 
önemli rölünü gesteriyor. 

Budacı öğretiyi bütünüyle kuşatan ve öğretinin 
yüreğinden seslenen bu son derece etkileyici 
kitabı okuyucularımızın değerlendirmesine 
sunuyoruz. 

Dalai Lama Thich Nhat Hanh için şöyle demiştir:
“Thich Nhat Hanh bize kendi içimizde 
yaratacağımız içsel huzurla dünyada 
yaratacağımız barış, esneklik, huzur arasındaki 
paralelliğin ne kadar önemli oldğunu gösteriyor”

Thich Nhat Hanh
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Kara Enerji
 

 
“Kara enerji” nedir? Aslında en basit cevap, bilmiyor 
olduğumuz. Öyle görünüyor ki o, evrenin işleyişine ilişkin 
anlayışlarımızın çoğu ile çelişiyor.  
 
Hepimiz biliyoruz ki, ışık dalgaları, başka bir deyişle 
radyasyon (ışınım), enerji taşır. Sıcak bir yaz gününde 
dışarıya adım atar atmaz o enerjiyi hissedersiniz.  
 
Einstein’ın meşhur denklemi, E=mcô, bize madde ile 
enerjinin birbirine dönüştürülebilir olduğunu, aslında 
ikisinin de aynı şeyin farklı formları olduğunu öğretti. 
Gökyüzünde buna dair devasa bir örneğimiz var: Güneş. 
Güneş, gücünü kütleyi enerjiye dönüştürmekten alır.  
  
Hiçbir Şeyden Çıkan Bir Şey 
 
Fakat, ister maddeden ister ışınımdan olsun, enerjinin bir 
kaynağı olması gerektiği kabul edilmektedir. Buradaki 
nosyon, uzayın madde ve ışınımın tümünden yoksun iken 
dahi, arta kalan bir enerjisinin olduğudur. İşte bu “uzay 
enerjisi”, kozmik bir ölçekte ele alındığında, kâinatın 
genişlemesini arttıran bir kuvvete yol açar.  
 
Belki de kara enerji, atomdan da küçük ölçekteki 
parçacıkların garip davranışlarının bir sonucudur. Kuantum 
mekaniği denilen çok küçük parçaların fiziği, sadece çok 
kısacık anlar için olsa bile, enerjinin de maddenin de 
yokluktan ortaya çıkmasına izin veriyor. Maddenin sürekli 
anlık görünüş ve yokoluşları, aksi takdirde boş olan uzaya 
enerji veriyor olabilir.  
 
Olası ki kara enerji, kâinat sadece belli bir büyüklüğe 
ulaştığında etkisini göstermeye başlayacak olan yeni 
ve temel bir kuvvet yaratıyor. Bilimsel teoriler böylesi 
kuvvetlerin olasılığına imkân tanıyor. Bu kuvvet, önce 
zayıflayıp sonra tamamen ortadan kaybolmadan önce 
kâinatın milyarlarca yıl boyunca ivmelenmesine neden 
olacak geçici bir kuvvet olabilir.  
 
Ya da belki de cevap, uzun zamandır çözülmeden bekleyen 
bir problemin altında yatıyor: Büyük ve çok küçük 
parçaların fiziğini nasıl uzlaştırabiliriz?.. Einstein’ın 
“genel görelilik” olarak adlandırılan çekim teorisi, 
gezegenlerin hareketinden kara deliklerin fiziğine kadar 
her şeyi açıklayabilse de, atomları oluşturan parçacıklar 
ölçeğinde uygulanamaz görünüyor. Parçacıkların nasıl 

davranabileceklerini öngörebilmek için, kuantum mekaniği 
teorisine ihtiyacımız var. Kuantum mekaniği parçacıkların 
işlevselliğini açıklıyor, fakat bu teori de atomdan daha 
büyük ölçeklerde uygulanamıyor. Bu iki teoriyi bir araya 
getirerek ulaşılabilecek anlaşılması zor çözüm, kara enerji 
için doğal bir açıklama sağlayabilir.  

İlginç, Daha da İlginç 
 
Şunu biliyoruz: Uzay her yerde olduğundan, söz konusu 
kara enerji kuvveti de her yerde; ve uzay genişledikçe, kara 
enerjinin etkileri de artıyor. Buna karşıt olarak, çekim gücü 
şeyler birbirine yakınken güçlü, uzakken zayıftır. Uzayın 
genişlemesinin çekim gücünü zayıflatması nedeniyle, kara 
enerji şu anda kâinatın tüm enerjisinin 2/3’ünü oluşturuyor.  
 
Kâinatın % 74’ünü neyin oluşturduğu hakkında 
sağlam bir fikrimizin olmaması kulağa gerçekten garip 
geliyor. Bu adeta, Dünya gezegenindeki tüm karaları 
keşfettiğimiz bütün yolculuklarımız boyunca okyanusla 
hiç karşılaşmamamız gibi bir şeydir. Ama artık gözümüz 
dalgaları bir kez olsun gördüğü için, bu muazzam, tuhaf ve 
güçlü mevcudiyetin ne olduğunu bilmek istiyoruz.  
 
Kara enerjinin olağandışılığı nefes kesici. O, bilim 

insanlarına, malumatlarımız içinde doldurulması gereken 
bir boşluk olduğunu göstererek, keşfedilmemiş bir 
fizik diyârına uzanan yolu işaret ediyor. Önümüzde, 
evrenin bizim hayal gücümüzden geniş ölçüde farklı 
olarak yapılanmış olabileceğine dair delillerimiz var. 
Kara enerji bizi bir yandan hâlâ öğrenecek çok şeyimiz 
olduğu konusunda uyarırken, bir yandan da kâinata dair 
anlayışımızda yeni bir büyük sıçramaya hazır olduğumuzu 
gösteriyor.  
 
* Kara Enerji, Kara Madde ve benzeri konulardaki farklı 

yazılara, Nasa’nın Hubble için oluşturduğu resmi internet 
sitesi üzerinden aşağıdaki linkten ulaşabilmek mümkün.   
http://hubblesite.org/hubble_discoveries/dark_energy/de-
what_is_dark_energy.php

deniztipigil@gmail.com

Mağara
Platon / Devlet

Platon’un “diyalektiği” bir 
“yürüyüştür”. 

Filozof olurken bir kişi bu yolu nasıl 
yürür?

İşte, bu yolun yürünmesini Platon 
aşağıdaki alegori ile anlatır:

“Yeraltında, girişi ışığa açık bir mağarada, 
çocukluklarından beri eli kolu bağlı, boynu 

bağlı, yüzleri mağaranın duvarına dönük oturan 
insanlar...

Arkalarında giriş tarafında, yüksekte yanan bir 
ateş...

Girişle bu insanlar arasından geçen bir yolda alçak 
bir duvar ve bu duvar boyunca ellerinde çeşit çeşit 
çanak çömlek, taştan tahtadan canlı heykelleri 
dolaştıran, kimi konuşan kimi susan insanlar...

Eli kolu bağlı, boynu bağlı bu insanlar için tek 

gerçek, duvara yansıyan gölgelerdir: duvarın üstünde 
dolaştırılanların gölgeleri. Konuşan da gölgelerdir. Biri 
mağaraya gelip gördüklerinin ancak gölge olduklarını 
söylerse inanmazlar ona.

Günün birinde bir mucize olur, aralarından birinin boynu 
çözülür ve arkasına dönüp bakarsa ateşin saçtığı ışık 
gözlerini kamaştırır, duvar üzerindekileri seçemez. Çanak 
çömlekleri seçebilmek için, daha önce boynu bağlı iken 
gördüklerinin, bunların gölgeleri olduğunu anlayabilmek 
için, gözlerinin alışması gerekir. Ve biri onu güçbelâ 
ellerini kollarını çözmesine yardım edip mağaranın dışına 
çekip çıkarırsa, güneş ışığına ilkin sıkı sıkı kapar gözlerini 
ve çıkarana kafa tutar.

Mağaranın dışındakileri görebilmek için gözlerin alışması 
gerekir. Mağaranın dışına çıkan, zamanla insanların ve 
diğer şeylerin gölgelerini, suda yansımalarını görür; sonra 
da kendilerini, sonra da gök cisimlerini, geceleyin ayı, 
yıldızları. 

En sonunda gözleri iyice alışınca güneşe bakar. Yerinde 
görür güneşi ve anlar ki yılların, mevsimlerin ve daha 
önce gördüğü her şeyin kaynağı odur. O zaman her şey 
anlam değiştirir onun için; o daha önceki yanılgılar 
içindeki rahatına dönmektense, yoksul bir çiftinin yanında 
ırgat olmayı yeğ tutar. O, ancak başkalarını çözmek için 
mağaraya iner bir daha.”

HAKİKATTEN DAMLALAR

BİLİM

Derleyen: Ekrem Genç

İngilizce’den Çeviren: Deniz Tipigil

Her Vârın Anası Yokluk Değil Mi?
İsmail Emre

Ölüm ölüm denen yoklukmuş meğer,
Secde eden başlar yokluğa değer,

Bütün varlık ordan gelirmiş meğer,
Her vârın anası yokluk değil mi?..

 
İbret ile bakın bütün âleme,

Bu yokluktan gayri başka hâl deme,
Bütün bu varlıklar gidiyor kime?
Her vârın anası yokluk değil mi?..

 
Güneş yoktan doğar, yokluğa batar,
Mekânı yokluktur, yokluğa yatar,
Bütün her varlığı bu yokluk tutar,
Her vârın anası yokluk değil mi?..

 
Bütün bu varlıklar yokta devr eder,
Devr eyleyip yine yokluğa gider,
Bütün görünüşler yokluktan biter,
Her vârın anası yokluk değil mi?..

 
Küllü şey yerciu ilâ aslihî,

Her şeyin aslı yok, bu sözdür sâhi,
Bütün varlıkların yokluktur Şahı,
Her vârın anası yokluk değil mi?..

 
Bu yokluktan gelir bütün vâr olan,
Yoklukta mahvolur bizdeki irfan,

Yokluğun varlığı: bir (Kâmil İnsan)...
Her vârın anası yokluk değil mi?..

 
Bu (Emre) gark oldu yine yokluğa,

Her halini teslim eyledi Hakka,
Sırrı bilen canı elden bıraka,

Her vârın anası yokluk değil mi?..
 

06.07.1945
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Kemalettin Apak
 

Bir şeb-i nûrânûr ki mahitabın sekriyle bedmestim bu gece,
Hâlık-û hallâk ile vuslattayım, hem bezm-i ellestim bu gece…
Dilde aşk, elde sâgar, her cür’ada Lebbaleb hayal-i cânanla,

Âşık-u ma’şûkun bu ilahi vahdetinde sermestim bu gece…
Bu nasıl cûş-u hurûş, bu ne cümbüş, bu ne nûr, bu nasıl kaynaşma?

Cânan da can da aynı kadehteler, mehtab da; bu nasıl anlaşma?
Sâcid de mescût ile hemhal bu şeb; aşık da secdede, ma’şuk da;

Ney sarhoş, neyzen sarhoş, taşıyor lâ vü illâ, hem nasıl bir taşma?..
Her yanda raks-ı nücûm, zikirde hep sabit-ü seyyar “Hû” diyerek,

Cuşişde cümle ecrâm nûrdan birer sikke-yü tennûr giyerek;
Her yanda bir semâ-î raksâraks, her yanda bir âlem- şemsaşems,

Tesbih-ü tehlil üzre her şey peryâd ediyor; hâk dost, dahîlek…
“Bişinev…” Âvâziyle gök kubbede mevlâna başlarken devrâna,
“Bismişah” diyerekten hünkâr Hacı Bektaş da çıkıyor seyrâna;

Haykırırken “Noldu Bu Gönlüm” diye “Şârın minarestinde” bayrâm,
Veliler saf saf olmuş, kanad açmış uçuyor menba-ı gufrâna…

Bu nasıl bir haşr-ü neşr, bütün ervâh ve bütün kâinat uyanmış?
Bu nasıl bir gece ki yedi kat gök beyzâbeyz bir renge boyanmış.

Semada bir şehrâyîn, kandil kandil bir şelale-î nur akmada;
Yıkanmış ma’siyetler; ne defter, ne mizân kalmış; hepsi kapanmış…

Ankara 20/06/1959

ŞİİR Kemalettin Apak

Bizden Haberler

• Sevgili dostlarımız Sertaç Tunguç ile Başak Ovalı 
geçtiğimiz ay içinde nişanlanarak hayatlarında yeni bir 
döneme adım attılar. Kendilerini kutluyor, bir ömür boyu 
mutluluklar diliyoruz.

•Sevgili Murat Şerbetçi askerlik görevini tamamlayarak 
aramıza geri dönüyor. Kendisine şimdiden hoşgeldin 
diyoruz.  

• Vakfımızın Aralık ayı etkinlikleri çerçevesinde, Prof. 
Dr. Tuncay Altuğ “Mitolojiden Günümüz Yaşantısına 
Yansımalar” ve Doç. Dr. Azmi Varan “Prensler, Prensesler 
ve Kurbağalar: Yaşarken Farkında Olmadıklarımız” 
başlıklı sunumlarıyla aramızda yer alırken, Dr. Abidin 
Gerçeker yönetimindeki Sadabat Türk Musikisi Korosu 
da izleyenlere keyifli dakikalar yaşattılar.

2010 yılının son toplantısındaki konuşmacımız ise, 
“İnsanın Dönüşümü: Olanaklar ve Engeller” başlıklı 
konuşması ile Vakfımızın yönetim kurulu üyelerinden 
Mustafa Alagöz oldu.

• İsrail’de Yahudi ve Müslüman barış gönüllülerinin 
oluşturduğu ve “Kudüs Barışçıları” (Jerusalem 
Peacemakers) olarak bilinen sivil toplum örgütünün 
kurucularından olan ve Aşure programı sayesinde kurulan 
içten dostluğun sonucunda İstanbul’da misafir etme 
olanağını bulduğumuz barış aşığı sevgili dostumuz Rabbi 
Menachem Froman’a geçirmekte olduğu rahatsızlık 
dolayısıyla acil şifalar diliyor, kendisini daha nice yıllar 
şimdi olduğu gibi iki ülke arasında ve dünya çapında bir 
Barış Elçisi olarak görmeyi ümit ediyoruz. 

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

bulten@anadoluaydinlanma.org

Aşure 
Birsen Çelik

Malzemeler:
(Malzemeler 25-30 kişilik aşure içindir; daha az miktarda 
yapılması istendiği takdirde malzeme miktarı orantılı 
olarak azaltılabilir.)
1 kg aşurelik buğday, ½ kg kuru kayısı, ½ kg çekirdeksiz 
sarı üzüm, ½ kg kuru incir, ½ kg kuru dut, 250 g kuş 
üzümü, ½ kg ceviz, ½ kg fındık içi, 250 g nohut, 250 g kuru 
fasulye, 1 su bardağı pirinç, 2 kg toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz
 
Hazırlanışı:
Aşureyi yapmadan bir gün önce buğdayı temizleyip bol su 
ile yıkayın. Yıkadıktan sonra aşure tenceresine (büyük bir 
tencereye) koyup tencerenin yarısına kadar su doldurun, 
kaynatıp altını kapatın. Buğday o şekilde bir gece beklesin 
ve iyice açılsın. Aynı şekilde nohut ve kuru fasulyeyi de 1 
gün önceden ayrı ayrı suya koyup şişirin. Daha sonra şişmiş 
olan nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı düdüklü tencerede 
haşlayın. Haşlanmış olan nohutların kabuklarını soyun. 
Kayısı, üzüm, dut, incir ve kuş üzümünü temizleyip ılık 
suda 15 dk bekletin ve süzün. Kayısı ve inciri küçük küçük 
doğrayın. Fındık ve cevizi parçalayın. Pirinci bir kere 
yıkayıp süzün, ancak fazla yıkamayın ki nişastası gitmesin. 

Pişirilmesi:
Aşure tenceresindeki buğdayın içine pirinci ekleyin ve 
diğer malzemeleri ekleyebilecek yer kalana kadar soğuk 
su koyup aşure kıvamına gelinceye kadar yarım saat 
karıştırarak dibi tutmayacak şekilde kaynatın. Sonra 
içine kayısı, üzüm, dut ve kuş üzümünü koyup bunları da 
karıştırarak kaynatın. Daha sonra nohut ve kuru fasulyeyi 
ekleyin ve 5 dk kaynatın. Ardından şekeri ve tuzu ekleyin 
ve karıştıra karıştıra 10 dk daha kaynatın. Kaynadıktan 
sonra altını kapatın ve inciri içine ekleyip karıştırın. 
Sıcakken kâselere boşaltın, üzerini ceviz ve fındık ile 
süsleyin. Afiyet olsun. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fırında Mücver Topu
Berfin And
 
Malzemeler: 
1.5 kg kabak, 3 adet yumurta, 350 g çiğ krema, 200 g 
rende parmesan peyniri, 350 g doğranmış taze soğan, 2 
demet dereotu, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı 
kimyon, 150 g fırınlanmış ekmek kırıntısı, tuz, çekilmiş top 
karabiber  
 
Hazırlanışı: 
Topları yapacağınız kapları (muffin kalıbı olabilir) 
yağlayın. Kabakları rendenin iri tarafı ile rendeleyin. 
Taze soğan ve dereotlarını çok çok ince doğrayın. Ekmek 
kırıntıları hariç tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. 
En son ekmek kırıntılarını ilave edin. Kapları doldurup 
önceden 180 derece ısıttığınız fırında kendini çekip hafif 
pembeleşene kadar pişirin. Kızartma değil fırında pişirildiği 
için gayet hafif olan bu tarifimizi denemenizi öneririm. 
Afiyet olsun.
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Ardha Adho 
Mukha Svanasana 
(Anahatasana)
Eriyen Kalp
Melting Heart

Dolaşım sisteminin motor görevini gören kalbimizin 
sağlığına her yaşta dikkat etmek gerekir. Kalbin 
sağlığını korumak için, tansiyon ve kolesterol 
yüksekliğini önlemek, stres, sigara ve alkollü içkilerden 
uzak durmak, sağlıklı beslenmek, kilo almamak ve spor 
yapmak gerekir.

Fiziksel egzersiz damarların esnekliğini arttırmaya ve 
korumaya yardımcı olur. Ancak egzersize başlamadan 
önce yüksek tansiyonu olanların doktora danışmaları 
önerilir.

En iyi egzersiz açık havada tempolu yürüyüş olmakla 
birlikte, derin sakin nefeslerle beraber yapılan yoga 
pozları kalp için çok faydalıdır. Bunlardan bir tanesi 
Anahatasana yoga pozudur.  

Anahatasana pozunu yapmak için, her zaman olduğu 
gibi önceden havalandırılmış, temiz bir ortamda yoga 
matımızı yere sererek başlıyoruz. Siz pozu yaparken 
herhangi biri bu yazıdan size yapmanız gerekenleri 
okuyabilir. Anahatasana pozuna girmeden önce basit 
bir pozla omurgayı canlandırıyoruz.

İlk olarak, bacaklarımızı öne doğru uzatarak matın 
üzerinde oturuyoruz; ellerimizin yardımıyla arkaya 
doğru sırtüstü uzanıyoruz; uzandıktan sonra sırtın 
arkasına, tam kalbin olduğu bölgeye, çok yumuşak 
ve ince bir yastığı (ya da rulo haline getirdiğimiz 
polar battaniyeyi) ikiye katlayarak yerleştiriyoruz; 
rahatça kalabileceğiniz bir yükseklikte olmasına dikkat 
ediyoruz. Üst sırt bölgesi (torakal omurga) arkaya 
doğru eğiliyor ve omurlar arkaya doğru sıkışıyor; 
o bölgedeki kasları güçlendirirken göğüs kafesi 

genişliyor; aynı zamanda 
kalbin ve akciğerlerin daha 
rahat çalışabilmesi için 
boşluk yaratılmış oluyor. 
Kolları da başın üzerinden 
arkaya doğru uzatarak pozu biraz daha derinleştiriyoruz 
ve kollardaki kalp ve akciğer meridyen kanallarından 
geçen enerji akışını rahatlatıyoruz. Gözler kapalı birkaç 
dakika bu pozun içinde kalıyoruz. 

Pozdan çıkarken, önce bacaklarımızı dizlerden kırarak 
ayakları kalçalara yaklaştırıyoruz; sonra kalçalarımızı 
yukarı kaldırarak sırtımıza yerleştirdiğimiz yastığı 
çekiyoruz ve yerimizden kalkmadan birer birer 
omurları tekrar yere doğru yerleştiriyoruz; bel çukuru 
da tamamen yere doğru yerleşiyor ve dizlerimizi 
karnımıza çekerek sırtımızı rahatlatıyoruz. Yerde yana 
dönerek iki elimizin yardımıyla oturma pozisyonuna 
geliyoruz.

Rahat bir bağdaş kurarak ya da dizlerimizin üzerinde 
oturduktan sonra, yavaş yavaş omuzlarımızı arkadan 
öne doğru büyük dairesel hareketlerle döndürüyoruz; 
daha sonra önden arkaya doğru döndürerek omuzları, 
kolları, omurgayı bir sonraki poz için ısıtıyoruz.

Anahatasana pozu için, oturma pozisyonundan 
dört ayak (satangasana) pozisyonuna geçiyoruz 
(eller omuzların altında, dizler kalçaların altında 
olacak şekilde); kalçalar yukarıda kalırken ellerimizi 
adım adım öne doğru yürütüyoruz ve alnımızı yere 
yerleştiriyoruz. Eğer diz acıyorsa, dizlerin altı yumuşak 
bir battaniye ile desteklenebilir. Sırt kasları arkaya 
doğru sıkışıp güçlenirken, kalbin ve akciğerlerin daha 
rahat çalışabilmesi için boşluk yaratmak amacıyla 

göğüs kafesinin önündeki kasları, dokuları esnetip 
açıyoruz. Omuz ekleminde noktasal bir acı oluyorsa, 

kolları daha geniş açarak 
omuzu rahatlatabiliriz. 2 
dakika kadar pozun içinde 
kalıyoruz; eğer boyun 
omurları rahatsa, boynumuzu 
zorlamadan, alın yerine 
çenemizi yere yerleştiriyoruz. 
Böylece sırt bölgesinin arkaya 
eğilme kapasitesini biraz daha 
arttırmış oluyoruz. Etkiyi 
hafifletmek için ise göğüs 
kafesinin altına bir yastık 
yerleştirebiliriz.

Pozdan çıkarken, başımızı 
yerden yavaşça kaldırıp ellerimizi adım adım 
bedenimize doğru yürütüyoruz; bedeni de yuvarlak 
bir omurgayla dizlerin üzerine doğru kaldırıyoruz. 
Sonra dizlerin üzerinden kalçaları bir tarafa düşürüp 
bacaklarımızı öne doğru uzatıyoruz ve ellerimizin 
yardımıyla arkaya sırtüstü uzanıyoruz. Pozu 
dengelemek için dizlerimizi karnımıza doğru çekerek 
omurgayı rahatlatıyoruz. Tekrar bacakları uzatıp birkaç 
dakika sakin nefeslerle sırtüstü yatar pozisyonda pozun 
etkilerini hissederek kalıyoruz.

Boyun problemi olan kişilere Anahatasana pozu 
önerilmez. Onun yerine ilk açıkladığım yere sırtüstü 
uzanıp kalbin arkasına destek yerleştirerek sırtüstü 
yatmak daha faydalı olur.

Pozun Faydaları: Üst sırt bölgesini güçlendirir; omuz 
eklemlerini ve kol eklemlerini açar; göğüs kafesini 
genişletir; kalbi yumuşatır, rahatlatır, gevşetir. Kollarda 
bulunan kalp ve akciğer, omurgada bulunan idrar kesesi 
meridyen kanallarını rahatlatır. 

Dizlerde, belde, boyunda, omuz eklemlerinde noktasal, 
keskin bir acı olmamasına dikkat edilmelidir,
daha önce kalp problemi geçiren kişilerin pozları 
yapmadan önce doktoruna danışmaları önerilir.

nilcvk@gmail.com

Elma Sirkesi

Besinlerin verimli kullanımını, metabolizmanın 
sağlıklı işleyişini, vücudun asit-alkali dengesini 
korumasını sağlar. Örneğin, kalsiyumun daha verimli 
kullanımını sağlayıp bir yandan kemiklerin yeniden 
gerekli kalsiyumu almasını desteklerken, bir yandan da 
eklemlerdeki kalsiyum birikimini kırar.

* Sodyumun etkisini yansızlaştırarak yüksek tansiyondan 
korur.

* Kolesterolü düşürür. İçerdiği doğal asitler ve enzimler 
kanın daha sağlıklı ve ince akmasını sağlar.

* Başta damarlar, karaciğer, böbrekler olmak 
üzere vücudu detoksifiye eder, yağlı-mukus 
kalıntıları parçalar.

* İçerdiği yoğun potasyum sayesinde hücre 
büyümesini destekler.  

* Soğuk algınlıklarında, boğaz 
enfeksiyonlarında, bronşitte içilebilir ya da 
buğusu yapılır.

* İdrar yolları enfeksiyonlarında, sindirim 
bozukluklarında, kramplarda, yaban 
arısı sokmasında, saçta kepekte, uyku 
bozukluklarında, kulak çınlamasında da 
kullanılır.

* Kepek sorunu için son durulama suyuna eklenebilir, 
akneli ciltlerde su ile seyreltilerek cilt temizlenir. 

* Boğaz ağrılarında, 1 bardak suya katılan 1 kahve kaşığı 
elma sirkesi ile her saat başı yapılacak gargara rahatlatıcı 
bir çözüm olacaktır. 

Sirkencübin:

Mevlevi mutfağında ayrı bir yeri olan “bal ve sirkeden” 
oluşan şerbettir. Bir su bardağı suya 1 yemek kaşığı 
sirke, 1 yemek kaşığı bal ile yapılır.

Hz. Mevlâna Mesnevi’sinde şöyle der: “Bal sirkeden az 
olursa sirkencübin iyi olmaz.”

ŞAH BAZAAR

SAĞLIK Nilgün Çevik

Hatice Çoban UzunİÇİMİZDEKİ SANATÇI

Seçil Nebioğlu


