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Muhabbetle bakan ne 
kusur ne noksan görmez.
Adavetle bakan güneşe 

baksa nûr görmez.

Abdurrahman Sâmi 
Niyâzî

Söz ola...

Soru: 1988 yılında, henüz yirmili yaşlarınızın başında, 
Paris Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden 
mezun olduğunuzu biliyoruz. O günden bugüne bir 
ressam, kültür ve sanat etkinlikleri koordinatörü, 
tasarımcı gibi sanatın farklı alanlarında çalışmalar 
yaptığınızı ve eserler ürettiğinizi 
de… Bize 20 yılı aşkın süredir 
devam eden yolculuğunuzu, 
başlangıcından bu yana nasıl 
özetlemek istersiniz? 

Şirin İskit: Okuldayken 
kendime bir tarz bulmuştum, 
bulunduğum atölyenin en çok 
renk kullananıydım. On - on beş 
kişi bir atölyede olunca bir fark 
yaratmak istiyor insan. Farkımı 
olabildiğince canlı renklerle ifade 
etmeye çalıştım; hocam “küçük 
Türk bize Akdeniz ışığını getirdi,” derdi. Çalıştıkça renkler 
daha canlandı, artık tüm amacım o renkleri kirletmeden 
hepsini kullanarak mümkün olduğunca “canlı” işler 
yapmaya çalışmaktı. Tüm renkler birbirlerinin değerlerini 
yükseltmeliydi; “demokrasi” gibi düşünüyordum 
renklerin ilişkisini; tüm farklılıkların, zıtlıkların bir arada, 

hareketli ve armonik bir birlik oluşturmalarını sağlamaya 
çalışıyordum. Resimlerimde hayat olmalıydı, resim 
tuvalin dışına çıkmalıydı. Hep büyük formatlarda çalıştım; 
çoğunlukla 2m x 2m tuvaller kullandım. Çalıştığım 
yüzeyler benden büyük olmalıydı, hiçbir korku hissi 

yansıtmamalıydı, cesaret hâkim 
olmalıydı. Bir süre sonra canlı 
renkler bana yetersiz gelmeye 
başladı ve 80 sonlarında fosforu 
keşfettim, diğer canlı renklerle 
karıştırmaya başladım. O dönem 
çevre çok renksizdi; her yeri beton 
sarmaya başlamıştı, sokaklardaki 
kalabalıklar siyah, gri, kahverengi 
giyiniyorlardı; rengi artık çevreyi 
renklendirmek için kullanıyordum, 
dünya renklensin diye bir çeşit “renk 
büyüsü” yapmaya çalışıyordum. 
90 başlarında üçüncü boyutu 

kullanmaya başladım; atıkları, hurdaları değerlendirmeye 
çalıştım, hazır renkli malzemelerden yerleştirmeler yaptım, 
renkli plastik leğenler, meyveler, çiçekler, oyuncaklar 
boyalarım oldu. Tuvallerden çıkıp sokaklara taşma 
ihtiyacımdan bir seyyar satıcı arabasında “seyyar sergi”mi 
gerçekleştirdim. Türkiye’de sanat sadece çok küçük bir 

Lâle Üzerine Notlar…
Elif Ersoy

Batı kaynaklarına dayalı mitolojide lâle çiçeğinin, 
güneş ve bitki Tanrısı olan Adonis’in (Tammuz) can 
verdiği sırada akan kanlarıyla sulanan toprakta yeşeren 
bitki olduğu söylenir. Güneş ve bitki Tanrısı’nın adı 
olan Adonis, İbranice’de ‘efendi’ anlamına gelen 
Tammuz (Temmuz) adının Yunanca karşılığıdır. (3)

Sümer ve Hitit kaynaklı söylenceye göre Adonis, 
6 ay Afrodit’in yanında, yani yeryüzünde; 6 ay ise 
Persephone’nin yanında, yani yeraltında yaşayan bir 
Tanrıdır. Adonis yeraltına girdiğinde yaz biter, kış 
başlar; yeryüzüne çıktığında ise toprakların bereketi 
tekrar gelir ve ilkbahar başlar. (4)

Lübnan dağlarında, Nehr-i Adonis’te (Nehr-i İbrahim), 
aşk ve güzellik Tanrıçası Venüs gezegeninin temsilcisi 
olan İştar’ın (Astarte/İnanna/Afrodit) büyük bir 
tapınağı vardır. İştar bir gün bu tapınakta Adonis’e âşık 
olur. İştar’ın Adonis’e olan aşkını kıskanan tanrılar, 
Adonis’in üzerine bir yaban domuzu salarlar. Domuzun 
saldırısıyla yaralanan Adonis, İştar’ın tapınağında kan 
kaybından can verir. Adonis’ten akan kanlarla sulanan 
toprakta, Manisa 
lâleleri denen bahar 
çiçekleri biter. 
Lübnan dağlarından 
çıkan Nehr-i 
İbrahim, ilkbaharda 
kıpkırmızı aktığı 
için “Adonis’in 
kanıyla akıyor,” 
denir. Nehrin 
yamaçlarında 
bulunan lâleler de Adonis’in simgesi olur. Adonis’e 
saldırıldığı sırada, sevgilisinin yaralandığını haber alan 
ve yardımına koşan İştar’ın yolda ayağına dikenler 
batar ve vücudunda yaralar açılır. Aşk Tanrıçası İştar’ın 
yaralarından akan kanlar, civarda bulunan beyaz 
gülleri kırmızıya boyar: Tanrıçanın çiçeği olan beyaz 
gül, kırmızı güle dönüşmüş olur. Böylece, kırmızı lâle 
Adonis’in; kırmızı gül de Afrodit’in temsilcisi olarak 
görülmeye başlanır. (4)

İran mitolojisine göre, bir yaprağın üzerindeki çiğ 
tanesine yıldırım düşmüş ve alev alan yaprak o haliyle 

donup kalarak lâleye 
dönüşmüş… 

Lâlenin göbeğindeki 
siyahlık da, yıldırımdan 
kalan yanık izidir. (1)

Ters lâle, Hıristiyanlıkta Hz. Meryem’i 
temsil eder ve Ağlayan Gelin olarak anılır. Söylenceye 
göre, Hz. Meryem, Hz. İsa çarmıha gerilirken iki katre 
gözyaşı akıtmış ve gözyaşlarının toprağa düştüğü 
yerden bu çiçek bitivermiştir. Hazreti İsa’nın çarmıha 
gerilişi sırasında boynunu büktüğüne inanılan ve 
Hıristiyanlar tarafından kutsal sayılan ‘ters lâle’, 
Müslümanlar tarafından da hüznün sembolü olarak 
mezarlıklara dikilir. Ters lâle üzerine araştırmalar 
yapan Yrd. Doç. Dr. Şevket Alp, ters lâlenin aslında bir 
Anadolu kültürü olduğunu belirterek, şöyle demektedir:

“Hem kutsallık, hem de kültür motifi açısından önemli 
bir yere sahip olan ters lâle, Anadolu’dan 16. yy.da 
Fransız bir botanikçi tarafından Batıya götürüldü. 
Batılılar, kendi kültürlerini oluşturup efsaneler üretti. 
Ters lâlenin Hazreti İsa çarmıha gerildiğinde ağlayıp 
hüzünlendiği için boynunu büktüğü ve ağladığı 
söyleniyor. Ama gün geçtikçe bunun bir Anadolu motifi 
olduğunu görüyoruz. Eski köy ve mezarlıklarda ters 

lâle var. Anadolu çok eskiden beri bunu genellikle 
mezarlıklarda hüzün çiçeği olarak kullanmış. 
Boynunu büktüğü ve nektarları döküldüğü 
için ‘ağlayan lâle’ olarak da adlandırılıyor. 
Sevdikleri öldüğünde yakınları mezara ters lâle 
dikerek hüzünlerini böyle paylaşmışlar. Van’ın 
ve Hakkâri’nin birçok mezarlığında ters lâleyi 
görmek mümkün.”(2, 12)

Lâle kelimesinin kökenine baktığımızda, Prof. 
Dr. Ahmet Kartal, Klâsik Türk Şiirinde Lâle adlı 

eserinde, Batı dillerinde, lâlenin ‘tulip’ adını, sarık 
manasına gelen Farsça ‘tülbend’ kelimesinden aldığını 
söylemektedir. Halil Nihad (Boztepe) ise hazırladığı 
Nedîm Divânı’nın sonuna eklediği ‘Lügatçe’ kısmında, 
lâlenin, kırmızı ve kırmızılı bir çiçek olduğu için, 
Farsça kırmızı anlamına gelen ‘lâl’den türediğini 
söylemektedir. Lâle kelimesi, Süleyman Uludağ’ın 
Tasavvuf Terimleri Sözlüğü kitabında ise şöyle geçer: 
“Lâle (Farsça): 1. Marifetlerin neticesi olan temaşa. 2. 
Sevgilinin, âşığını yaralayan gül renkli çehresi.” (5, 13)

(devamı 5. sayfada)

AYIN KONUĞU: Şirin İskit Deniz Tipigil KARİKATÜR Orhan Doğu

Önder Hocamızın
Yeni Heykeli
 
Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Özhan 
Canaydın’ın, heykeltıraş dostumuz Önder 
Büyükerman tarafından yapılan heykeli, 23 Ocak 
2011 tarihinde Levent’teki Özhan Canaydın 
Parkı’nda düzenlenen törenle açıldı. 
 
Beşiktaş Belediyesi tarafından Levent’te daha önce 
açılan Özhan Canaydın Parkı’na, Özhan Canaydın’ın 
doğum gününde yerleştirilen heykelin açılışı, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla 
yapıldı. 
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı 
konuşmada, bir gönül adamını, spor adamını, 
yaşamını spora vermiş başarılı bir iş adamını anmak 
için bir araya geldiklerini ifade etti. Kendilerinin 
yaptığının bir gönül borcu olduğunu kaydeden 
Kılıçdaroğlu, “Özhan Canaydın’ın heykelini açarak 
ölümsüzlüğüne küçük bir katkı yapıyoruz. O, iz 
bırakan biriydi. Özhan Canaydın’ı ölümsüzlüğe 
uğurladık ve bugün burada küçük bir vefa borcunu 
yerine getirerek onu tekrar anıyoruz” diye konuştu. 
 
Değerli dostumuz Önder Büyükerman’ın yine 
Beşiktaş Belediyesi’nin isteği üzerine yaptığı 
dünyaca ünlü soprano Leyla Gencer heykeli de, 
Temmuz 2010’da düzenlenen bir törenle Beşiktaş 
Fulya’daki Hakkı Yeten Caddesi’ne yerleştirilmişti.
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Gnostisizm
Turgut Özgüney

Gnostisizm: Batınî bilgi (içsel).
Gnosis: Bilme, bilgi, tanıma.
Gnostik: Kendinin bilgisini 
bilenler anlamına gelir.

Gnosis hakikatin deneysel 
bilgisidir. Gnosis bir varoluş 
halidir. İçsel bir bilgidir. Dışarıdan 
bakınca anlaşılmaz.

Gnostik terimini ilk defa Pythagoras kullanmıştır. Atina’da 
Delph mabedinin alınlığına ‘Gnothi Seaton’, ‘Kendini 
Tanı’ diye yazdırmıştır. Sonra tilmizi (takipçisi) Parmenides 
kullanmıştır bu terimi ve genç Sokrates üzerinde büyük 
etkisi olmuştur. Parmenides M.Ö. 480 yılında yazdığı şiirde 
‘bilen bir insana Tanrıça’nın her yerde yol gösterdiğini’ 
anlatır.

Gnosis tamamen kavram dışı olan hakikatin doğrudan 
doğruya mistik bir deneyimidir. Bilge Pythagoras 
şöyle söyler: “Biz bilgi ile ilgilenmiyoruz. Biz gerçek 
deneyimlerle ilgileniyoruz. Yaşayıp deneyimlenmediği 
sürece hiçbir bilgi, bilgi değildir. Bilgi deneyimdir.”

Gnostikler, Gnosis ya da mistik bilgiyi deneyimleyenlerin 
birer ‘Christ’ haline geleceğini söylüyorlardı. ‘Christ’ her 
insanın içinde gizil olarak bulunan evrensel bilgisidir. 

Gnostisizm, Mısır İskenderiyesi’nde M.S. 100–200 
yıllarında ruhsal felsefe ekolünün kurucusu Clement 
tarafından kurulmuştur.

Gnostik Bilgeler: 

Clement (M.S. 150–215): Kendini bilmek tüm eğitimlerin 
en büyüğüdür. Çünkü bir insan kendini bildiğinde Tanrı’yı 

bilir. Gerçek Gnostik Tanrı’yı bilendir. İman temeldir. 
Gnosis onun üzerine kurulur. Gnosis sayesinde insan 

mükemmelleşir. Çünkü 
bilmek, inanmaktan üstündür.

Carpocrates (M.S. 210): 
Ruh yaşamın her zevkini 
tatmalıdır. Böylece bu 
dünyadan ayrıldığında, hiçbir 
bakımdan eksik olmamalıdır. 
‘Özgürlük’ bu dünyada iken 
kazanılmalıdır. ‘Ölümsüzlük’ 
cennete gitme hakkı değildir. 
Gerçek kimliğimizin ‘şimdi ve 
burada’ farkına varılmasıdır.

Carpocrates kendilerinin ‘iman ve sevgi’ yolu ile 
kurtulduklarını açıklar. Hiçbir şey kendinden ‘iyi ve kötü’ 
değildir. Gelenekler bunları iyi ya da kötü sayar.

Valentinus (M.S. 100–170): Gnostik şairidir. ‘Hakikat 
İncili’nin yazarıdır. Roma kilisesi tarafından heretik olarak 
damgalanmıştır. Valentinus Yahudilerin tanrısı Yehova’yı, 
Platon’un mimar tanrısı Demiurgos ile özdeşleştirir. 
Yehova’nın gerçek tanrı değil ikincil bir tanrısal varlık 
olduğunu belirtir. Eski Ahit’te Yehova şöyle söyler: “Ben 
kıskanç bir tanrıyım ve benden başka hiçbir tanrı yoktur.” 
Gnostik metinlerde Yehova, annesi Sophia tarafından 
azarlanır. Sophia şöyle söyler: “Sen birincil tanrı değilsin. 
Yukarıda her şeyin tanrısı ilk insan var.”

Basilides (M.S. 117): “İsa’nın çarmıha gerildiğine 
inananlar hâlâ Yahudilerin tanrısına tutsaktır. Bunu 
reddedenler kurtulmuşlardır.” Basilides bir İncil ve 24 
kitap yazdı. Hepsi kayboldu. Roma kilisesi tarafından 
heretik olarak damgalandı ve unutturuldu.

Hakiki gnostik, ‘Daemon’un aslında ‘evrenin tek ruhu’, 
her birimizin içinde bulunan ‘bilinç’ olduğunu keşfeder. 
Kendinin bilgisine varmış olanlar, kim olduklarını 
keşfettiklerinde Tanrı’yı keşfetmiş olurlar. Pagan gnostikler 
her şeyde ortak ‘bilinç’ olarak bulunan ‘Tanrı’nın tek 
bilinci’ fikrini ‘kral’ imgesiyle sunarlar. Kral benliğin 

evrensel sembolüdür. Hıristiyanlar bu pagan imgesini 
alarak ‘Christ’ imgesini yaratmışlardır.

Gnostik Ruhsallığın Amacı:

İnsanın özgürleşmesidir. Gnosis’i gerçekleştirmiş bireylere 
‘bilenler’ adı verilir.

Dünya Ruhsallığı:

Gnostisizm ve Literalizm olarak iki farklı gruba ayrılır:

Gnostikler özgür ruhlardır. Bir dine taraftar kazandırma 
amaçları yoktur. Topluluğu değil kendi yüreklerinin sesini 
izlerler.

Literalistler hakikatin sadece 
sözcükler olduğuna inanırlar.

turgutozguney@yahoo.com.tr

Eyyûb’u da Zikret... [1]

“Feryat ediyorlar ama cevap veren yok.
Gerçek, boş feryadı Allah dinlemez,

ve Kadîr ona bakmaz.” [2]

Eyyûb kimdir ki insan onu ansın?

Derler ki Eyyûb bir kitaptır, bir öykü, bir mit, bir efsane. 
Birilerine göre masal, bir diğerlerine göre sadece 
söylenti. Denildiğine göre kâmil bir zâtmış, arif ve 
sâlihmiş üstelik. Kâmil ise kemalinden bana ne? Ârif ise 
irfanının bana ne faidesi olur? Ve sâlihse salâhı kendi 
ömrünün zenginliğidir. Onun acısından veya sabrından 
insanın bereketi ne olacak ki onu ansın?

Eyyûb kendini arayan bir seyyahtır. Aslını ararken 
çıktığı çölde yitirmiştir kendini bulmak için yitirmesi 
gerekenleri. Her şeyi yittikten sonra ulaşmıştır sesi 
Rabbine, zira her şey yittikten sonra geri kalan sadece 
isyan ve imandır. Ve Rab ancak asilerin ve müminlerin 
Rabbidir. Asilerin isyanına kulak verir, çünkü isyan 
ömrünü verip karşılığında aldığının yitişinedir ve iman 
son çaredir aslında. Mümin başka çaresi kalmayıncaya 
kadar tükenene denir.

Kendini arayan insanın öyküsü zevkin ve acının, 
hikmetin ve gafletin, anlayışın ve sefaletin öyküsüdür. 
Eğer bunlar bir yolun iki yanı olsalardı ve insan bu 
yolun ortasından geçen meçhul bir kahraman; hikmeti 
ve anlayışı seçerdi şüphesiz. Ancak hikmet çiçeği 
gaflet toprağında büyür, acı ile döker yapraklarını ve 
yağmurun damlalarına açtığı kolları onun zevkidir. 
Sefalet içinde yerin tozunu solur bir ömür. Sefaleti, 
yaşadığı hayatın çelişkileridir. İç içedir hikmet ve gaflet, 
anlayış ve acı ayrılamazlar. Yaprağını dökemeyen çiçek 
olur mu?

[1]  Kuran-ı Kerîm, Sâd Sûresi “Vezkur abdenâ eyyûb...”
[2]  Tevrat-ı Şerîf, Eyyûb 35:13

Daimî çelişkidedir insan. Bir yanı hikmeti ararken, 
sanki diğer yanıyla sürünmeye mahkûmdur. Anlayış için 
çabalarken, acıya kulaklarını tıkamak ister. Oysa hikmeti 
arayan ayaklarının üzerine kalkmalıdır ve anlayış 
isteyen acıları ile dost olmalı. Acıyı dost edinmek kolay 
mı?

Sadece iyiyi isteyebilir mi insan? Onu yalnızca iyi 
olduğu için bütün arzularından ziyade sevebilir mi? 
Kendini bilmeyi sadece anlayış için isteyebilir mi? Bunu 
istemek zaten hikmet değil midir? Öyle ise hikmeti, 
hikmetli ve anlayışı yalnız anlayışlı aramaz mı? Yeni 
doğmuş bir bebeğin, dünyayı keşfe çıkmış çocuğun 
arzusu hikmet olabilir mi? İnsan kendisini acılara 
götüren hikmeti ve uykusunu kaçıran anlayışı neden 
arzular, bu istek insanda neden doğar?

“Hikmet” der Eyyûb, “incilerden değerlidir.” [3] Ancak 
onu domuzların önüne atmak men edilmiştir insana [4]. 
Eğer hikmeti atamayacaksa insan domuzluğunun önüne 
ve nefsinde tadamayacaksa onu, kim ister anlayışı? 
Kim sâlih olmak ister, eğer salâh ona huzuru ve neşeyi 
getirmeyecekse? Kim kendisi için hikmet ve anlayış 
ararken, bunu ölümün kucağına bırakır? Üstelik hikmete 
karşılık kin ve anlayışa karşılık nefretle kıskançlık 
biçilirken insana... Kim ister hikmeti? Anlayışı kim 
arar?

Eyyûb, kendi döneminin kâmili, hikmetin yolunu 
gözleyen ve anlayışı arayan, Allah’ın sevdiği bir kuldu. 
Nefsi onu yoldan çıkarmak istedi ve Allah’ın izniyle 
ona dokundu. Ailesini kaybetti ve biriktirdiklerinin 
yitişini gördü. Vücudu hastalıkla doldu ve onuru kırıldı. 
Önünde eğilenler yüzüne bakmaz, söz söylemeye 
çekinenler kendisinden sormaz oldular. Bütün acılarının 
ve yılgınlıklarının içinde Eyyûb kalbine yöneldi ve 
orada Rabbine niyaz etti. İşte Eyyûb’un hikâyesi budur. 
Eyyûb’u anmak, acısını vicdanında duymak demektir.

[3]  Tevrat-ı Şerîf, Eyyûb 28:18
[4]  İncil-i Şerîf, Matta 7:6 

Eyyûb’u anmak, çölünde kaybetmek demektir benliği. 
İsyan etmektir, lanet etmek doğduğu güne, canı ölüm 
derecesinde sıkılmak demektir. Levyatan [5] ile burun 
buruna gelmek demektir. O ki ağzından ve burnundan 
ateş çıkarmasıyla nefret soluyan bir insana benzer. 
Bataklıkta yaşar, yerde sürünür. Kuvveti çoktur, ama 
bakılışı tiksinti verir insana. Tiksinen kendinden tiksinir, 
çünkü o, insanın kaçtığı korkularından bina olmuş 
cehennemin bekçisidir. Yuvası bilincin gölgesidir ve 
saklandığı karanlık zihnin derinliği. Kim cesaret edebilir 
onunla yüzleşmeye? Bu nedenle anılmaya değerdir 
Eyyûb...

En gafili onunla yüzleşmeye çekinip, en cesuru önüne 
çıkmaktan kaçınırken, Eyyûb ölmek için gelmiştir. 
Salâhını tüm insanlardan ziyade üstün tutup temizliğini 
ve günahsızlığını överken [6], bilgisizliğinde kendisini 
bir böcek gibi aşağılık bildiği [7] sefil hayatında, 
isyanının en sonunda imanı ile çıkmıştır Levyatan’ın 
karşısına. Ve bu son karşılaşmasında, kasırganın içinden 
tüm haşmetiyle seslenir Rab. Ne dediğini bilemez Eyyûb 
olmayan, yazılanlar ise sadece tevatür. Hem Rabbinin 
Eyyûb’a ne dediğinden, Eyyûb olmayana ne?

Ama Eyyûb şöyle cevap vermiştir sonunda: “Senin için 
kulaktan işitmiştim, şimdi ise seni gözüm gördü. Bundan 
ötürü kendimi hor görmekteyim...”

Hakikatte nefsini hor görenler, Rabbin indinde sâlih 
sayılırlar. Zikredilen tarihte bir Eyyûb değil elbet, 
insan olmak isteyen talibin izzet-i nefsidir. Hikmetin 
kucağında aşağılarken nefsini, nefsin kucağına 
düştüğünde ışığa küfreder. Bundan sebep ‘kitab-ı zikr’ 
şöyle andı Eyyûb’u: “...biz Eyyûb’u sabırlı bulduk. Ne 
güzel kuldu o, yüzünü daima Allah’a dönerdi.”

izzeters80@gmail.com

[5]  Levyatan: Timsah. Tevrat-ı Şerîf, Eyyûb 41:1
[6]  Tevrat-ı Şerîf, Eyyûb 33:9
[7]  Tevrat-ı Şerîf, Eyyûb 25:6
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kitle tarafından takip ediliyordu, ben sokaktaki insana 
da hitap etmek istedim, işim entelektüel değildi, en çok 
çocuklar heyecanlanıyordu işlerimin önünde, büyükler 
“çok cesur, çok canlı, ama bu resimler evlerde pek 
asılamaz, hem çok büyük hem de fazla renkli, koltuklara, 
perdelere uymaz,” diyorlardı! Renkler vasıtasıyla insanların 
içindeki çocuğa hitap etmek istiyordum, “İlkel” olarak 
adlandırdığımız toplumlar, Anadolu köylüleri, çocuklar 
renkten korkmazlar, içgüdülerine daha çok yer verirler, 
birazcık eğitimle içgüdüler bastırılmaya başlar ve insan 
kendinden uzaklaşır. Üç gün sokaklarda dolaştırdığım 
“seyyar sergi” insanları gülümsetti, soru sordurdu; amacıma 
ulaşmıştım. 
 
İşlerim için “soyut dışavurumcu” dendi. Zaman ilerledikçe 
coşkun fırça darbelerim sakinleşip düzene girdi, yine 
soyut ama çok ince bir çalışma şekline yer verdi. İki 
binler başında baktım ki artık hiçbir konuda “ince” 
işçilik kullanılmıyor, her yerde kolaya kaçılıyor... Yine 
çok renkli ama on dokuzuncu yüzyıl işçiliğiyle bir seri 
çıkarttım “mikro-makro” ilişkisini de konu alan, kozmos 
ile hücre yapısını karşılaştıran. O sıralarda renk artık 
günlük hayatta yerini almıştı, çağdaş tasarım sayesinde 
canlı renkler evlere girmeye, mimariye 
dahil olmaya başladı; artık kimse 
renklerden korkmuyordu ve benim 
renk misyonumun bittiğini anladım... 
En iyi becerdiğim iş renklerle 
oynamakken, tamamen “renkçi” 
olarak tanınmışken renkleri bıraktım 
tasarıma. En büyük korkum kendimi 
tekrarlamak. 2003 yılından beri 
soyuttan kavramsala bir geçiş yaptım 
ama hâlâ benden renk bekleniyor J. 
Uzun seneler soyutta ifade bulduktan 
sonra arayışımda daha “özele” 
inme arzum başladı. Ayrıca iki 
binli yılların başından beri karşıma 
mekan tasarımı işleri çıktı, o da 
ayrı bir zevk verdi bana; bir mekanı  
kullanış amacına en uygun ve en 
estetik hale getirmeye çalışmak, 
iş gerçekleşince de insanların o 
mekanda mutlu olduklarını görmek 
benim için yepyeni ve çok heyecanlı 
bir deneyim oldu. Yaratabilmek için 
benim için her malzeme, her konu 
“mubah”.  
 

Soru: Peki, sanatın farklı dallarında eserler veren bir 
sanatçı olarak bilim, felsefe, spor gibi diğer disiplinler ile 
olan ilişkinizi sorsak? 
 
Şirin İskit: Genelde yeni işler bana bir anda (vahiy 
gibi) gelir, ondan sonra o fikri nasıl vücuda getireceğimi 
düşünmeye başlarım, tekniği keşfetmeye çalışırım; bilim 
orada yer alır. Arkasından, işi gerçekleştirmek için ağır 
bir bedensel “hamallık” gelir: spor. İş tamamlanınca da 
üstüne düşünmeye başlarım, neden bunu yaptığıma kulp 
bulmaya çalışırım: felsefe. Kimisi çok düşünüp yapar, ben 
yapar ve düşünürüm... Şaka bir yana, sanat ile uğraşınca 
tüm disiplinlere ilgi duymak zorundasınız. Bu arada, bilimi 
tekniğe indirgemiyorum tabii ki; bilim sanatın olmazsa 
olmazlarından biri, en basitinden matematik ve geometriyi, 
ister iki boyutta, ister üç boyutta çalışın, mutlaka 
kullanırsınız; ölçü ve oran kaygısı olmadan bir estetik değer 
yaratamazsınız.  
 
Soru: Bu sene AAV’nin çalışma konusu Mitler, Mitoloji… 
Bir sanatçı olarak, yolculuğunuz boyunca mitler ile olan 

ilişkiniz hakkında bize neler anlatmak 
istersiniz? 
 

Şirin İskit: Bilinçli bir şekilde 
mitlerden esinlendiğimi 
söyleyemem, fakat seneler 
sonra geri dönüp “soyut 
dışavurumcu” damgasını 
aldığım dönemlere baktığımda, 
bazı mitler ve arkelerden izler 
görüyorum, halbuki yaparken 

bunların farkında değildim. 
Çok yakın bir zamana kadar dinler 

ve dolaylı olarak mitlere karşı çok 
önyargılı yaklaştım, hatta yaklaşmadım. 

Çocukluğumda ailem bana Allah kavramını 
ve dinleri, “yaşamı sadece doğum ile ölüm 

arasındaki sürecin tecrübesi olarak 
algılamayıp yaşamın kendisinden 

yeterince mutluluk duyamayanların 
kendilerine yarattıkları birer 

avuntu” olarak tanıttı. 
Babamın deyimi ile yaşamın 
sonunda bir “havuç” yoktu, 
yaşamın kendisi her şeydi 
ve bu yaşamı en “iyi” 
şekilde yaşamak gerekirdi; 
bu da ancak kendine karşı 

tamamen dürüst olarak yaşamak, kendine odaklanacak 
bir konu bulmak ve sevmekle olabilirdi. Çocukluğumun 
büyük bir bölümü Avrupa’da geçti, ailem sanata çok 
meraklıydı ve beni sürekli müzelere ve önemli ikonaların 
bulunduğu kiliselere götürürlerdi, fakat din önyargımdan 
dolayı ikonalara sadece estetik değerlerinden ve sanat 
tarihindeki yerlerinden ötürü ilgi duyardım; sahneleri, 
konuları incelemezdim, nasılsa gereksiz bilgilerdi bunlar... 
Zaten daha sonra sanatı kendime meslek olarak seçtiğimde 
konuları hep bahane olarak gördüm, amaç değil. Bugün 
dönüp baktığımda, tüm bu bilgilerin bilinçaltıma ne kadar 
çok yerleştiğinin bilincine varıyorum. Önyargıları biraz 
olsun azalmış biri olarak, artık dinleri anlamanın, mitleri 
çözmenin insanın kendini keşfetmesindeki aydınlatıcı 
rollerini anlamış vaziyetteyim.  
 
Soru: Yine AAV hakkında bir soruyla tamamlayalım 
röportajımızı. Anadolu Aydınlanma Vakfı çalışmalarına 
ne zamandır katılıyorsunuz? Bir üyesi olarak, vakfın 
gayesi ve etkinlikleri sizin için ne ifade ediyor? 
 
Şirin İskit: AAV ile 2004 Baharında, tam da arayışlarımda 
soyutu kavramsallaştırma sürecimin başlarında, 
sezgiyi bilince dönüştürme ihtiyacımın yükseldiği sene 
tanıştım ve bu, birçoğumuz gibi, benim için bir milât 
oldu. Belleksizleşmiş bir toplum olarak arayışımız hep 
“dışarılarda” olmuş, aslında hemen hemen tüm “dış” 
dediklerimizin doğduğumuz topraklarda iz bırakmış 
olduklarını fark etmeden... Batıya olan merakımızdan 
sadece Batının baktığı şekilde bakmaya çalışmışız 
“ödünç gözlerle”.  Bilgeliği bile Batının son 40-50 yıldır 
keşfettiği Uzakdoğu mistisizminden tanıyoruz bilgeliğin 
beşiğinde doğmuş insanlar olarak... Benim anladığım 
kadarıyla Vakfın başlıca gayesi, inanılmaz bir kültürün 
mirasçıları olarak kadim bilgeliği kendi gözlerimizden 
keşfetmeye ve hayatı bu bilinçle yaşayarak bireysel olarak 
da “içi” keşfetmeye teşvik etmek, insanın her yerde 
insan olduğunun idrakine vardırmak. Çok farklı yollarda, 
yaşlarda, çok farklı mesleklerden bu kadar çok güzel insanı 
da buluşturan, kaynaştıran bir ortam yaratmanın inanılmaz 
bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, AAV’nin 
etkinliklerine katılmanın zihnimi diri tuttuğunu görüyorum. 
Vakfın toplantıları üniversiteyi andırıyor; üniversite nasıl 
genç zihinlerin kendilerine yön bulmalarını sağlıyorsa bu 
toplantılar da yön bulmuş zihinlerin genç ve diri kalmasını 
sağlıyor. Vakfın varlığından ve faaliyetlerinin mahiyet ve 
kalitesinden dolayı çok müteşekkirim.

deniztipigil@gmail.com
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İnternet Dünyasından 
Son Haberler
 
Windows 7’ye güvenlik güncellemesi

Microsoft Windows 7’nin çıkışının üzerinden 1 yıl geçti. 
Yeni işletim sistemini kullananların beklediği Service
Pack 1, son olarak beta sürümüyle yayınlandı. 

Tam sürümle ilgili olarak Şubat ayı içinde Microsoft’tan bir 
duyuru geldi. Windows 7 ve Server 2008 için yayınlanan 
Service Pack 1, 22 Şubat günü bütün kullanıcılar için 
Windows Update’den yüklenmeye başladı. 

Yeni güncelleme önemli açıkları, korsanlara karşı saldırıları 
engelleyen güncellemelerle birlikte geliyor. Yeni sistemde 
başta duvar kâğıtları olmak üzere üç boyutlu uygulamalar 
da bulunuyor.

Güvenli bir Facebook için yapmanız 
gerekenler 

Hesap ayarlarınızda yapacağınız bir değişiklikle güvenlik 
seviyenizi arttırabilirsiniz. Facebook’un bu yeni özelliği 
otomatik olarak devreye girmiyor, sizin aktif etmeniz 
gerekecek. 
 
Yeni şifreleme değişikliğinden faydalanabilmeniz için 
yapmanız gerekenler ise şunlar:  
 
Sağ üst köşedeki “hesap” seçeneğinden “hesap ayarları”nı 
seçin. Hesap güvenliği bölümünde işaretlemeniz gereken 
iki onay kutusu bulunuyor:

Bu basit işlemle artık Facebook’a güvenli ağ üzerinden 
bağlanacaksınız.  
 
Ayrıca herhangi bir cihazdan hesabınıza giriş olursa, 
bu durumdan e-posta yoluyla haberdar olacaksınız. Bu 
ayarları yaptıktan sonra Facebook sizden ilk bağlantınızda 
bilgisayarınız için bir isim belirlemenizi istiyor, böylece 
başka yerlerden bağlanıldığında size mail atabiliyor. 

Digits Digest’ten internet dünyasına ilişkin 
ilginç istatistikler

Digits Digest adlı istatistik firması internet hakkında ilginç 
rakamları ortaya çıkarıyor. Örneğin, ABD ve Avrupa 
kökenli sosyal ağlar ve ilgili internet sitelerinde yer alan ve 
kullanıcıyla yayıncı arasındaki hukuki ilişkiyi ve taahhütleri 
düzenleyen ‘Mahremiyet Politikası’ metinleri o denli uzun 
ki, okumak ortalama 10 dakika zaman alıyor.  

Digits Digest’in derlediği ilginç bazı istatistikler şöyle:
• Twitter’da geçirilen ortalama süre ayda toplam 2 saat 12 
dakika.
• Facebook’ta geçirilen ortalama süre ayda toplam 4 saat 
35 dakika.
• Microsoft’un sahibi olduğu Windows Phone 7 işletim 
sistemiyle çalışan akıllı telefon sevkiyatı 2010’un son 
çeyreğinde 2 milyonu geçti.
• Apple’ın iOS işletim sistemi kullanan iPhone 
telefonlarının 2010 son çeyreğindeki satış miktarı 16.24 
milyon.
• Sitelerde yer alan ‘Mahremiyet Politikası’ metinlerini 
okumak ortalama 10 dakika alıyor.  
ABD’nin en popüler konum tabanlı sosyal ağı Foursquare’e 
yapılan üye girişleri 2010’da önceki yıla oranla % 3,400 
arttı. 2010’da Foursquare’e yapılan toplam üye girişi 
381.576.305 oldu.
• Amazon’un Kindle için 2011’de bugüne kadar sattığı 
e-kitap sayısının 100 basılı kitap bazında oranı: 115. 
• 2009 sonunda LinkedIn kayıtlı kullanıcı sayısı 55 
milyondu. 2010 sonundaysa bu rakam 90 milyon oldu.
• Facebook’taki profilinde ‘medeni halini’ (marital status) 
2010’da ‘bekar’ olarak değiştirenlerin toplam kullanıcı 
içindeki oranı % 33. Statüsünü ‘evli’ olarak değiştirenlerse 
% 12.5.
• Sosyal medyayı kullanan yetişkinlerin (18+) tüm internet 
nüfusuna oranı % 65.
• Herhangi bir e-posta, yorum ya da resimden bugüne kadar 
rahatsız olduğunu düşünenlerin oranı % 43. İnternet yoluyla 
bugüne kadar iyi herhangi bir öneri veya fikir elde ettiğini 
düşünenlerin oranı % 40.

denizdemirdoven@gmail.com
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İslam tasavvufunda lâlenin, Allah’ı; gülün ise Hz. 
Muhammed’i remzettiği söylenir. İslam tasavvufunda 
Allah’ı remzeden lâlenin mitolojide de adı ‘Efendi’ 
manasına gelen Güneş Tanrısı Adonis’i remzetmesi 
bir tesadüf değildir. Mitolojideki güneş Tanrısı Adonis 
ile tasavvuf geleneğindeki, ilâhi aşkla yanarak etrafına 
ziya saçan, can veren, bir güneş (şems) olan ‘Efendi’ 
arasında çeşitli açılardan benzerlikler kurulabilir. Adonis, 
bir tanrıça değil, tanrıdır; yani erkektir. Dölleyerek 
hayat kazandırandır. Tasavvuf geleneğinde de güneş 
ile remzedilen Efendi, Adonis gibi, ‘er’ kişidir; yani 
dişinin (döllenebilir / hayat bulabilir olanın) karşısındaki 
erkektir (dölleyici / hayat verici olan). 

Adonis bazı kaynaklarda Afrodit’in oğlu olarak da geçer. 
Buna göre, Aşk (Afrodit), Güneş’i (Adonis’i); diğer bir 
tabirle, dişil olan (Afrodit), eril olanı (Adonis’i) doğurur. 
Başka bir deyişle de Afrodit, kendi kanından -yani 
canından- olana âşık olur, diyebiliriz.  

Adonis söylencesinde dikkati çeken bir diğer nokta, 
Adonis’in güzelliği ve etrafında -aşk tanrıçası da 
dâhil- âşıklarının olmasıdır. Tasavvuf geleneğinde ise 
benzer şekilde, Efendi’nin güzelliği dillere destandır 
ve peşinde kendisine hayran âşıkları vardır. Âşıkların, 
mâşukları olan Efendi’ye kavuşmak için düştükleri yolda 
sıkıntılara katlanmalarını sağlayan tek şey, aşklarıdır. 
Bu durum, Afrodit’in Adonis’e kavuşmak için koştuğu 
yolda gül dikenleri 
tarafından yara 
bere içinde 
kalmasına rağmen 
aşkının verdiği 
güçle yola devam 
etmesine benzer.

Nasıl ki Adonis’in 
gelmesiyle 
bahar gelir ve 
Adonis baharın 
müjdecisidir; lâle 
de doğada baharın, yani yeniden dirilişin müjdecisi olan 
çiçektir. Efendi de bu açıdan lâleye benzer: Gelişi, hem 
kışın bitişinin hem de baharın dirilişinin müjdecisidir. 
Ve Efendi de lâle gibi, eksi derecelerden etkilenmez ve 
donmaz. 

Tasavvuf geleneğinde, İnsan-ı Kâmil, yani Efendi, Arap 
harfleri arasında Elif harfi ile remzedilir. Arap harfleriyle 
lâlenin yazılımı ile Allah kelimesinin yazılımı aynı 
harflerle yapılır: 1 Elif, 2 Lâm, 1 He.  Elif harfinin ebced 
değeri 1; Lâm harfinin 30; He harfinin ise 5’tir. Buna 
göre, lâle ile Allah kelimelerinin ebced hesabıyla sayı 
değeri 66 eder. Bu sebepten, İslam tasavvufunda lâlenin, 
Allah’ı ve O’nun birliğini ve güzelliğini simgelediği 
düşünülmüştür.  

Lâle, Arap harfleri ile yazıldığında (             ) tersten ise 
Hilâl, yani Ay (               ) kelimesi çıkar.

 
Dolayısıyla burada kalb sanatı yapılmaktadır. Kalb 
sanatı, bir sözcüğün harflerinin yerlerini değiştirerek 
yapılan cinastır. Ancak, bu yolda ortaya çıkan yeni 
sözcüğün anlamlı olması gerekir.

Kalb sanatı iki ayrı şekilde yapılır. Bunlardan ilki, 
bir kelime tersten okunduğu zaman yine anlamlı bir 
kelimenin çıkmasıdır ki buna kalb-i kül denir: (5)

Hilâl:                   /  Lâle:

İkincisi ise bir kelimenin harflerinin düzenli olarak 
değişmediği sanattır ki, buna da kalb-i ba’z denilir:

Allah:              /  Lâle: 

Lâle harfinin tersten okunduğunda Hilâl kelimesini 
oluşturması oldukça manidardır. Hilâl mitolojide, 
Venüs gezegeninin simgesinde erkeği temsil etmektedir. 
Babil kaynaklarında da, canlılığın erkek ilkesi olarak 
Adonis ve dişi ilkesi olarak da Astarte (İştar, Aştart) 
gösterilmektedir (6). Dolayısıyla bu durum, lâlenin eril 
olanı temsil ettiğine dair düşünceyi güçlendiren bir kanıt 

niteliğindedir. 

İştar’ın temsil ettiği Venüs gezegeninin 
simgesinde, üstteki hilâl erkeği, alttaki 

artı işareti kadını, halka ise her iki yanında birbirini 
dengeleyen birer cinsiyetin bulunduğu bireyi temsil eder. 
Yunan mitolojisinde Hermes ve Afrodit, Hermafroditus 
adını verdikleri bir çocuk sahibi olurlar. Bu çocuk, hem 
erkek hem kadın organlarına sahip olan bir çocuktur. (7)

Lâle, klasik Türk edebiyatında, özellikle de şiirde 
renginden dolayı, kan, mum, şarap, yanak, yara, taç, 
kadeh, sevgilinin yüzü gibi unsurlara benzetilmiştir. 
Bunlarla birlikte, hizmetçi, insan, maşrapa, mızrak 
gibi kelime ve kavramlarla da birlikte düşünülmüştür 
(8). Anadolu’da, lâleyi şiirlerinde ilk kez kullanan kişi 
Hz. Mevlâna Celâleddin Rumi’dir (9). Beyitlerinden 
bir örnek olarak: “Sevgilinin, yüzlerce ilkbaharın gül 
bahçelerine benzeyen yüzünü görmezsem, lâle gibi 
gönlüme ateş düşer yanar, kararırım.” (10)

Lâlenin açtığı çiçek 6 yapraklıdır. Allah’ın zâti sıfatları 
6 tanedir; insan 6 yönlü bir varlıktır; Kâbe 6 yönlü bir 
geometrik yapıdır; Arapça’da velâyeti sembolize eden 
Vav harfinin ebced değeri 6’dır, lâlenin ebced değeri 
66’dır, Allah’ın ebced değeri 66’dır.

Lâle, “sevgilinin, aşığını yaralayan gül renkli 
çehresidir”; lâle Elif’tir, lâle Efendi’dir; lâle Hakk 
cemalidir. 

12. yy.dan itibaren Anadolu’da yapılan 
mimari eserlerde ve çinilerde lâle motifi 
değişik renklerde ve sık sık kullanılmıştır. 
Lâle motifleri ile dikkat çeken bir mimari eser 

de, II. Selim’in 
emriyle Mimar 
Sinan tarafından 
Edirne’de 
yaptırılan ve 
yapımı 1568-1575 
yılları arasında 
tamamlanan 
Selimiye 
Camii’dir.

Selimiye 
Camii’nden 
önceki kubbeli 
yapılarda, asıl 
kubbe, kademeli 
yarım kubbelerin 
üzerinde 

yükselmesine rağmen, Selimiye Camii tek bir kubbe 
ile örtülmüştür. Büyük kubbenin tam altındaki 
Hünkâr Mahfili, 12 mermer sütunludur ve 2 metre 
yüksekliğindedir. Selimiye’nin öncesinde ve sonrasında 
rastlanmayan biçimde, kubbenin tam altına, caminin 
merkezine yerleştirilen Müezzin Mahfili kendi 
başına bir mimari eserdir. (11)
 
Müezzinler Mahfili’nin Selimiye’nin 
içindeki sembolik yeri, altındaki şadırvanı 
ve kalem işi süslemeleri ile benzersizdir. 
Yüksekliği 18 m. boyutları ise 6x6 olup 
12 mermer ayak üzerine kondurulmuş 
bir ahşap yapıdır. Müezzinler mahfilinin 
kuzeydoğu yönünde, köşedeki mermer 
ayağında, küçük bir ters lâle motifi bulunur. 

Müezzinler mahfilindeki ters lâle dâhil, Selimiye 
çinilerinde değişik boy, renk ve biçimde 101 ayrı 
türde lâle motifi kullanıldığı tespit edilmiştir (11). 
Müezzinler mahfilinin, camiinin tam ortasına inşa 
edilmesi ve boyutlarının 6x6 olması Kâbe’yi; 12 
ayak üzerine oturtulması 12 imamı; altındaki şadırvan 
ilmi ledün suyunu; ters lâle motifi ise İnsan-ı Kâmil’i 
çağrıştırmaktadır. 

İşlenen ters lâle motifinde, lâle bitkisinin 4 yaprağı 
vardır ve lâlenin kökleri yukarıdadır. 4 yapraklı olup 
da kökleri üst tarafta bulunan canlı, insandır. İnsanın 
4 yaprağı vardır: 2 el + 2 bacak ve insanın yaşamını 
sağlayan kökleri de üst tarafta, yani başında bulunur ki 
bu da beynidir. 

Kökleri ve soğanı arşta; çiçeği ve meyveleri ise arzda 
olan lâle, İnsan-ı Kâmil’dir; secdeye varmış insandır.
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Mitos Üzerine
Ekrem Genç

Mitoloji, mitlerin öznelerini tanrılar, yarı tanrılar ve 
kahramanlar olarak aktarır. Konusu da tanrıların doğumu 
(teogoni), evrenin doğumu (kozmogoni), insanın oluşumu 
(antropogoni) ve tüm bunların geleceğidir (eskatoloji).

Yaygın olan mitlerden Yunan miti, İ.Ö. 750–700 yılları 
arasında yaşayan Homeros tarafından söylenmiştir. 
Homeros’a yapılan ilk eleştirilerin doğa filozoflarından 
(İ.Ö. 624–528) geldiği yazılır. İkincil eleştiriler de 
Platon tarafından (İ.Ö. 427–347) tarafından yapılmıştır. 
Anlaşılan odur ki, yapılan eleştiriler mitleri dile getiren 
ozanlara ve onların eserlerine değil, kaleme alınmış ve 
dondurulmuş metinlere yöneliktir. Oysaki söylenen ya 
da duyulan söz anlamına gelen ‘mitos’u, belli bir ölçüye 
ve düzene göre söyleyen ve insana tanrı armağanı olan 
‘epos’tan ayrı düşünmek mümkün değildir. Mitos, şimdi 
ve burada söylenen sözün yani epos’un içeriğidir. Epos’u 

dile getiren ozanlar sürekli mitos’u işlerler ve ne kadar 
ozan varsa, o kadar ayrı yorum vardır.

Bu itirazları karşılayanlar mitlerin altında yatan bâtıni 
(huponoia) bir anlam olduğunu savundular. Platon 
sonrası dönemde, özellikle Stoa Okulu, felsefe ile ozanlar 
arasındaki uzlaşmayı sağlayan bu gizli anlamı sökecek bir 
alegori olduğunu ifade etti.

Huponoia (bâtıni), bir şeyin temelinde yatan hakiki anlam 
olarak tanımlanmaktadır. Bu kavramla ilgili araştırma 
yaparken Antik Yunan Terimleri Sözlüğü üç kavrama 
gönderme yapmaktadır: Nous, Noesis ve Noeton.

Noesis, Nous’un işleyişi ve düşünme anlamına gelir.
Homeros’ta Noesis, Nous diye adlandırılan organla ayırt 
edilir. Noesis bir şeyin ya da şeylerin salt algılanması,  
yani duyum ile duyu verilerinin ötesine geçen, daha az 
elle tutulup gözle görülen şeyleri, benzerlikleri ya da 
farklılıkları ayırt eder.
 
Noesis’in konusu Noeton, yani akledilebilir (makul) 
olanlardır. Böylece Homeros’un mitlerinin insanın aşkın 

doğasından hareketle ifade edildiğini söyleyebiliriz. Ve 
bu hareket noktası insan var oldukça devam edecektir.

Mademki hem olgusundan hareketle, hem de tarihsel 
olarak baktığımızda mitler bizzat insana yöneliktir 
ve diridirler, o halde şimdi bunları anlatan ozanlar 
nerededir? Bunların dinleyicileri kimlerdir? 

Bu sorunun cevabını yine mitolojinin konusunda 
buluyorum. Konusu tanrıların, evrenin ve insanın doğumu 
ile bunların geleceği olan mitler, bireyde “Ben kimim, 
nereden geliyorum ve nereye gideceğim?” sorusunu 
soranlara anlatılır. O kişinin ozanı da ona bu sorularının 
cevabını verendir.

Kaynakça:
1. Orhan Hançerlioğlu - Felsefe Ansiklopedisi
2. Azra Erhat - Mitoloji Sözlüğü
3. Francie E. Peters - Antik Yunan Felsefesi Terimleri 
Sözlüğü
4. www.ideayayinevi.com
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BİLİM Gülgün Türkoğlu Pagy

Bilim ve Din
Bilim ve din yüzyıllardır, bazen birbirine karşıt, bazen 
de birbirinden beslenen iki söylem olarak tartışma 
arenalarında yerlerini almışlardır. Ortaçağdan günümüze 
bu arenada yer alan oyuncular temel olarak üç farklı elbise 
giymişlerdir:

1- Uhrevî cübbe: Din adamlarının bilimle yan dal olarak 
ilgilendikleri dönemi temsilen.
2- Uhrevî veya akademik cübbe: Birinin diğerini şiddetle 
ret ettiği dönemi temsilen.
3- Akademik cübbe: Temellerini bilimsel keşiflerden 
alıp faal akıl vasıtası ile maneviyata ulaşılan günümüzü 
temsilen.

Birbirinden bağımsız üç ayrı dönem gibi görünmesine 
rağmen, tarihsel süreç bir kez daha tez-sentez-antitez 
üçlüsünü üretmiştir. Ekmeğini bilimle uğraşarak kazanan 
birçoğumuz, kendi dikey tarihimizde de bu formülü 
hayret ve hayranlıkla gözlemlemişizdir. Nobel ödüllü 
Francis Crick ile hayatının son yıllarında yapılan bir 
röportajda, eski bir ateist ve bir bilim insanı olarak 
artık Allah’a inanmasını şaşkınlıkla izleyenlerin olduğu 
hatırlatılınca, “Ben de, günümüzde bilimle uğraşanların, 
bilimle uğraştıkları halde Allah’ı inkâr edebilmelerine 
şaşırıyorum,” dediği rivayet olunur. Bugün gelinen 
noktada bizler bu sürece tanıklık edebilecek kadar 
şanslıyız. Artık, gerek ünlü kalıtım bilimci Gregor Mendel 
gibi uhrevî cübbeyi giyenlerin, gerekse de Galileo Galilei 
gibi Kutsal Engizisyon tarafından mahkûm edilenlerin 
verdikleri emek ile yeşeren bilim dünyası, günümüzde 
Nobel Ödüllü bilim insanlarının özverili çalışmaları 
neticesinde, maneviyat ile saygınlıkla örtüşebilen bir 
konuma gelmiştir.

Kişisel bir deneyimleme süreci olan din olgusunun, 
evrensel geçerliliği olan ve tamamen ispata dayanan bilim 
ile örtüşmesi mümkün müdür? Bütün mesele, sezgisel 
yöntemlerle ulaştıkları kaynaktan bize ikramda bulunan 
muhakkiklerin, kâinatı kendi içlerinde bulduklarından söz 
etmeleri ve zevklerini bizimle paylaşmaları neticesinde 
ortaya çıkar. Hz. Ali, “Sen kendini küçük bir cisim sanırsın, 
hâlbuki bütün bir âlem sende dürülüp bükülmüştür,” 
diyerek dikkatlerimizi mikrokozmos ve makrokozmos 
örtüşmesine çekmiştir.

Harvard Üniversitesi mezunu ve Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) yüksek lisanslı Dr. Tony Nader’ın da 
saptadığı gibi, “Evren bir makrokozmostur ve aynı doğa 
yasaları bir mikrokozmos olan beyinde de mevcuttur.” 

Okuma yazması bile olmayan Adanalı mutasavvıf İsmail 
Emre de: “...Ne kadar büyüktür, beyin boşluğu: 
Bütün felekiyyât, orada mevcut... Nice güneş, nice 
aylar göz ağımda gizlidir... Büyük, küçük hep yıldızlar 
dimağımda gizlidir...” dememiş midir?
Sezgilerden yola çıkılmadan da bu iki âlem arası 

benzerlikler bulunmuştur. Örneğin, demir elementi tüm 
kozmosta bulunan en kararlı elementtir. Aslında kozmik 
tarih, demir kararlılığına ulaşabilmek için, fisyon ya da 
füzyon yapan elementlerin birbirlerine dönüşüp durdukları 
bir süreçtir adeta. Atom çekirdeğinin nükleer kararlılık 
grafiği ile yıldız ışımalarının element bolluğu grafikleri üst 
üste konulduklarında, demir elementinin her iki grafikte de 
aynı yerde ve aynı boyda olduğunun bulunması üzerinden 
zaman geçti. Bu grafikleri üreten nükleer fizikçiler ile 
astronomların şaşkınlıkları bilim dünyasına konu olmuştur. 
Evrenin derin karanlıklarından gelen bilgi ile minicik bir 
atomdan gelen bilginin aynı olması ne kadar ibret verici!

Bazı keşifler, evrende bilinebilecek her şeyin zaten 
orada olduğu ve bu bölgeye en uygun ‘emek anteni’nin 
açılması ile keşfin yapıldığı, yani bilginin transfer edildiği/
indirildiği savını destekler niteliktedir. Georg Cantor’u 
örnek olarak alırsak, 19. yy.da doğan bu matematikçi, 
adeta bir sonraki yüzyılın bilimi için gerekli olan 
başvuruları yapmak ile meşgul olmuş ve delirmiştir. Reel 
sayıların sonsuzluğunun, doğal sayıların sonsuzluğundan 
daha büyük olduğunu ispatlamış ve sonsuzlukla Tanrı 
kavramını hiç ayırmadan, çocukluğundan beri kendisi 
ile konuşan sesi dinlediğini söyleyerek ‘sonsuzluğun 
ne kadar büyük olduğu’ sorusu ile meşgul olmuştur. 
Sonsuzluk konusunda yaptığı çalışmalar, çağdaşları 
tarafından ‘hastalıklı’ olarak tanımlanmış ve derin bir 
yalnızlığa sürüklenmiştir. Ludwig Eduard Boltzmann ise, 
maddenin atomlardan meydana geldiğini öngörmüş, bu 
nedenle büyük bir yalnızlığa itilmiş, hakarete uğramış 
olmasına rağmen savından kesinlikle ödün vermemiş ve en 
nihayet intihar etmiştir.

Benzer örneklerde de görüldüğü gibi, araştırmacıların 
-anlamlandıramasalar da- çalışmalarına devam etmeleri 
adeta kaderleri olmuş gibidir. Belli bir bölgeye 
dokunulmuş ve bilgi indirilmeye başlanmıştır. Bu bilim 
emektarlarının, teorilerinin doğruluğundan böylesine emin 
olmalarının, kendilerine iman etmelerinin arkasındaki 
kudret nedir? Bu kudretin kimliği 20. yy.da bilim insanları 
tarafından giderek daha çok hissedilmeye başlanmıştır.

Atom altı dünyasının kapılarını açan çalışmayı yapan 
Ernest Rutherford’un ‘α partiküllerinin yansıması’ 
deneyi, doktora öğrencilerinin anlamlandıramadıkları ve 
kısaca ‘aptallık’ dedikleri uzun ve sıkıcı bir çalışmanın 
sonucudur. İşin daha da ilginç olan yanı, Rutherford’un 
“Deney sonucunun ne anlama geldiğini tam bir yıl sonra 
anlayabildim,” demesidir.

Burada önemli olan konu, deneysel çalışmalar yapan bilim 
insanlarının çoğunun, çalışmalarının can alıcı noktalarına 
laboratuarda değil de, tefekkür halinde iken veya 
kendilerine ilham olunarak ulaştıklarını açıklamalarıdır. 
Zira faal akıl sevdalısı dürüst bilim insanı, uzmanı olduğu 
konuyu bildiğini, ama tam olarak anlayamadığını kabul 
edendir.

Newton’dan sonra İngiltere’nin yetiştirdiği en iyi 

fizikçi olarak kabul edilen, dahi/deli Paul Dirac 
kuantum mekaniği ile izafiyet teorisini, meslektaşlarının 
aşağılayıcı saldırıları arasında imanla yan yana getirip 
anlamlandırmaya çalıştığı uzun yıllardan, iddiasını 
doğrulayarak, ayrıca anti-maddeyi de öngörerek çıkıyor 
ve şöyle diyordu: “Bulduğum bu formül benden daha 
fazlasını biliyor.”

Yirmi yıl kadar önce kaybettiğimiz büyük dahi, fizikçi 
Richard Feynman da, kabaca boşluk dediğimiz şeyin 
aslında boşluk olmadığını gösteren çalışmasını basına 
açıklarken, “Anlattıklarımı anlayamazsınız, çünkü 
öğrencilerim de anlamıyor; çünkü ben de anlamıyorum,” 
demiştir.

Bilim ve din, akılları iki ayrı olgu imişlercesine 
oyalaya dursunlar, hücrelerimizin maneviyattan nasıl 
da etkilendiklerini gösteren çok önemli bir çalışma, 
geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yapılan bir yayınla 
bilim dünyasına bomba gibi düştü. Bu yayın, bilim ve 
din ikilisinin eleleliğini kutsadı. Çalışma grubunda, 2009 
yılının Nobel Tıp Ödülü’nü alanlar arasında olan Dr. 
Elizabeth Blackburn’ün de olması çok anlamlı olmuştur. 
Ekip ‘yoğun meditatif çalışmanın’ insan hücrelerinde eser 
miktarda olan telomeraz enziminin belirgin bir şekilde 
artmasına neden olduğunu göstermiştir. Telomerler aynen 
ayakkabılarımızın bağcıklarındaki koruyucu kısımlar 
gibi kromozomlarımızın uçlarında yer alırlar ve genetik 
devamlılığı sağlarlar. Hepimiz belirli bir telomer uzunluğu 
ile doğarız ve hücrelerimiz bölündükçe telomerlerimiz 
kısalır; bu kısalık kritik bir evreye geldiğinde hücre ölümü 
gerçekleşir. Bu sürecin diğer bir adı da yaşlanmadır. 
Telomerleri kısalmaktan koruyan enzim ise telomeraz 
enzimidir. Bu mucize enzim, tahmin edebileceğiniz gibi 
vücut hücrelerinde yok denilecek düzeydedir ve biz de 
mecburen yaşlanıp ölürüz. Daha önce meditasyon ile ilgili 
birtakım bilimsel çalışmalar yapılmıştı, ancak anlık etki ve 
değişimden daha çok, yaşlanma sürecini etkilemeye kadar 
varabilecek bir ‘dönüştürücü potansiyel’ dikkat çekicidir 
bu çalışmada. Din zaten varılan nokta olarak dönüşümden 
söz etmez mi?

Bilim, kâinattan insana açılan bir kapı; din ise, insanın 
kendisinden kâinata açılan bir kapıdır. İçsel sürecinde 
insan kendini bilmeyi bilim haline getirdiğinde, aslında 
girilecek tek bir kapı olduğunu deneyimler; o da çıkılacak 
kapıdır. Örnekleri çoğaltabilir, hayrete ve oradan da 
hayranlığa düşebiliriz. Ama asıl hayret verici olan, 
insanoğlunun kendisi dışındaki evren ile ilgili bu kadar 
çok şey bilmesine rağmen, kendisini bilmek söz konusu 
olduğunda nasıl da ayak dirediği değil midir? Bu durumu, 
Yunus Emre bilgece ifade etmiştir; sözlerimizi onunla 
noktalayalım:

“İlim ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir, 
Sen kendini bilmezsin, Ya nice okumaktır.”

gulguntp@yahoo.com
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Aydınlanma Nedir?
İç Dünyanın Keşfi 
Editör: John White

Yayınevi: Ayna Yayınevi
Çeviren: Cengiz Erengil
352 sayfa

Temel Bilinç
İnsan Bilinci ve Yeni Fizik 

Editör: Nick Herbert

Yayınevi: Ayna Yayınevi
Çeviren: Meltem Andırıç

299 sayfa

Aydınlanma nedir? Bu soru varoluşun anlamını 
arayan insanlar tarafından tarih boyunca sorulmuştur. 
Böyle bir anlayışa sahip olmak mutlulukları için 
o denli değerli, o denli önemli görülmüştür ki, 
her yaştan erkek ve kadın karşılaştıkları zorluğa, 
yokluğa ve dahası zaman zaman toplum tarafından 
dışlanmalarına karşın, kendilerini yalnızca bir yanıt 
bulmaya adamışlardır. Arayışları ‘kendi’nin bilgisine 
duydukları açlık tarafından yönlendirilmiştir: Ben 
kimim? Neden buradayım? Nereye gidiyorum? 
Yaşamın anlamı nedir? Bunların tümü şu temel 
sorunun yanlarıdır: Aydınlanma nedir?

Bilinç ve tinsel gelişim alanlarında ünlü bir 
araştırmacı ve yazar olan John White, bu kitabında 
dünyanın en saygın tinsel öğretmenlerini bir araya 
getirerek bu temel soruya yanıt arıyor. Kitapta 
yer alan makaleler, mutluluğun dorukları, zihin 
sağlığı, gerçekliği anlamak gibi insan bilincinin en 
son hallerine kapsamlı bir bakışla, aydınlanmanın 
entelektüel, psikolojik, dinsel, kültürel ve pratik 
yanlarını araştırıyor.

Belki de doğadaki hiçbir şey insan zihninden daha 
gizemli değildir. Zihin nereden gelir? Neyle çalışır? 
Ve öldüğümüz zaman zihnimiz nereye gider? 

Temel Bilinç, “bilinç/beden sorunu”nda bir çözüme 
ulaşmak için yapılmış muhteşem ve cüretkâr bir 
girişimdir. Şimdiye kadar bu tartışma iki ana tahminle 
yürütülmüştür. Biri bilincin belirli karmaşık biyolojik 
etkileşimlerin sonucu olduğunu ileri sürerken, diğeri 
beynin bilgisayar benzeri “donanımını” kontrol 
eden “yazılım” olduğunu varsayar. Bu kitap üçüncü 
bir hipotez sunmaktadır. Buradaki hipotez zihinsel 
durumlarla ilgili geleneksel açıklamaları cesurca bir 
kenara itmektedir.

Savını kuantum teorisinin üç anahtar özelliği 
(tesadüfî oluş, maddesiz oluş ve birbirine bağlı oluş) 
üzerine kuran Nick Herbert, bilincin türemiş bir olgu 
olmadığı, ışık veya elektrik gibi doğaya yayılmış 
ve derinlemesine işlenmiş kendi içinde birincil bir 
süreç olduğu hipotezini araştırmaktadır. Herbert’ın 
etkileyici ve geleneklere karşı çıkan anlayışına göre, 
bilinç gerçekten temeldir ve eşit derecede temel bir 
düzeyde maddeyle etkileşimde bulunur.

Osho Diyor ki:
Derleyen: Ayşe Doğu
Hayatın kendi başına bir anlamı yok. Hayat bir 
anlam yaratma fırsatıdır. Anlamın keşfedilmesi değil, 
yaratılması gerekir. Anlamı, ancak onu yaratırsan 
bulursun. 

Orada bir çalının arasında durmuyor. Yani sağına 
soluna bakınca, biraz arayınca bulamazsın. O 
bulunacak bir kaya gibi durmuyor. O, yaratılacak 
bir şiir, söylenecek bir şarkı, edilecek bir danstır. 
Anlam bir danstır; taş değil. Anlam müziktir. Onu 
ancak yaratırsan bulursun. Bunu unutma. Tanrı, bir 
nesne değil, bir yaratımdır. Onu ancak yaratanlar 
bulur. Bence anlamın keşfedilecek bir şey olmaması 
çok güzel. Aksi halde, insan onu keşfederdi ve sonra 
başkalarının keşfetmesine gerek kalmazdı.

* * *

Bütün toplum düzenimizin öğretisi, eğer 
tanınmıyorsak, bir hiç olduğumuz, değersiz 
olduğumuz üzerine kuruludur. 

İş önemli değil, ama tanınmak önemli. Her şeyi 
mahveden de bu düşünce. Aslen iş önemli olmalı. 
Kendi içinde keyif olmalı. Tanınmak için değil, 
yaratıcı olmak için çalışmalısın. İşi her şeyden 
bağımsız olarak sevmelisin. Asıl bakış açısı bu 
olmalı. Eğer seviyorsan çalışırsın. Tanınmayı talep 
etme. 

Eğer olursa, nazlanmadan kabul et. Eğer gelmezse, 
bunu düşünme bile. Senin tatminin işin kendisi 
olmalı. 

Eğer herkes işini sevmeyi öğrenirse, işi ne 
olursa olsun, fark edilmeyi düşünmeden, keyifle 
çalışabilirse, çok daha güzel ve şenlikli bir dünyaya 
sahip oluruz.

Şu andaki durumda, dünya seni mutsuz bir döngünün 
içinde kapana kıstırmıştır. Yaptığın işi sevdiğin için 
değil, mükemmel yaptığın için değil, sadece dünya 
tanısın, ödüllendirsin ve altın madalyalar, Nobel 
ödülleri versin diye yapıyorsun. Yaratıcılığın kendi 
içindeki değerini ortadan kaldırarak, milyonlarca 
insanı yok ettiler. Çünkü milyonlarca insana Nobel 
ödülü veremezsin. Herkesin içinde bir tanınma arzusu 
yarattığın için, artık kimse huzur içinde, sessizce, 
keyif alarak çalışamıyor.

Hayat küçük şeylerden ibarettir ve bu küçük şeyler 
için ödül, şeref nişanı ya da fahri doktora verilmez.

* * *

Bu ‘olma’ çabası bir duvar oluşturuyor. Çünkü sen 
zaten varlığını içinde taşıyorsun. Herhangi bir şey 
olmak zorunda değilsin. Sadece kim olduğunu anla 
yeter. Hepsi bu.

Sadece içindeki gizli kimliğin farkına var.

* * *

Tapınak inşa etmeye dair evrensel dürtü insana 
mahsustur. Hayvanlar kendilerine sığınak, kuşlar 
da yuva yaparlar ama tapınak yapmazlar. İnsanı 
hayvandan ayıran en belirgin özelliklerden biri de 
insanın tüm diğer hayvanlardan farklı olarak tapınak 
yapan bir tür olmasıdır.

aysedogu1970@yahoo.com

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, Ayşe Doğu, Deniz Demirdöven,
Deniz Tipigil, Ekrem Genç, Hatice Uzun Çoban, İzzet Erş,

Nurgül Demirdöven, Selin Erş, Sevgi Genç
E-posta bulten@anadoluaydinlanma.org 

Web www.anadoluaydinlanma.org

Buda’dan

Buda’nın etkisi o denli büyüktü ki kimi zaman insanlar 
onun insandan daha fazla bir şey olması gerektiği 
duygusunu yaşadılar.

“Sen bir Tanrı mısın?” diye merakla sordular. 
“Hayır,” diye yanıtladı Buda. 
“Bir melek misin?” 
“Hayır.” 
“Öyleyse nesin?” diye sordular. 
“Uyanığım,” dedi.

Kendini başkalarında gör 
O zaman kimi incitebilirsin ki? 
Ne zarar verebilirsin?

Güzel bir çiçek gibi 
Parlak ve hoş kokuludur 
Güzel ve doğru sözleri, 
Anladığını konuşan insanın.

Çaba göstermesi gereken sensin, 
Ustalar yalnızca yolu gösterir.

Yolun sonunda özgürlük var, 
O zamana dek, sabır.

Kendilerine birer lamba olacak, bir tek kendilerine 
dayanacak ve hiçbir dışsal yardıma dayanmayacak, 
ama hakikate kendi lambaları gibi sıkı sıkıya tutunacak, 
yalnızca hakikatte kurtuluş arayacak, kendilerinin 
dışında hiç kimseden yardım beklemeyecek olanlar, en 
yüksek doruğa ulaşacak olanlardır. Ama öğrenmek için 
can atmalıdırlar!

Buda Olmak

Tang Hanedanlığı Çin’inde gece gündüz oturma 
meditasyonu uygulayan bir keşiş vardı. Herkesten daha 
çok çalıştığını düşünüyor ve bundan gurur duyuyordu. 
Gece gündüz bir kaya gibi oturuyordu, fakat acısı 
dönüşmedi. Bir gün ustası Huairang ona sordu: 
“Neden bu kadar çok oturuyorsun?” 
Keşiş yanıtladı: 
“Bir Buda olmak için!” 
Usta bir kiremit alıp cilâlamaya koyuldu. 
Keşiş sordu: 
“Ustam ne yapıyorsun?” 
Ustası yanıtladı: 
“Bir ayna yapıyorum.” 
Keşiş, “Bir kiremitten nasıl ayna yapabilirsiniz ki?” 
diye sordu. 
Ustası ona dönerek yanıtladı: 
“Oturarak nasıl bir Buda olabilirsin ki?”

(Buda’nın Öğretisi kitabından...)

BİZİM SAHAF Hazırlayan: Nurgül Demirdöven

HAKİKATTEN DAMLALAR Anonim
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Un Helvası
Birsen Çelik

Malzemeler:
8–10 Kişilik
285 gr. toz şeker = 1,5 su bardağı
340 gr. un  = 3,5 su bardağı
125 gr. margarin
110 gr. sıvı ayçiçek yağı = 1 çay bardağı
1,5 su bardağı su

Yapılışı:
1- Su ile şekeri, şeker eridikten sonra 1-2 taşım kaynatıp 
ocaktan alıyor ve soğumaya bırakıyoruz.
2- Teflon tencerede margarini tahta kaşıkla eritip, sıvı yağı 
da erimiş margarine ekliyoruz.
3- Yağlar eridikten sonra ocağı kısıp unumuzu 3 parça 
halinde ilave edeceğiz.
4- Önce 1/3’lük kısmını ilave edip kısık ateşte saman 
rengini alıncaya kadar kavuracağız, daha sonra 2. kısmını 
ve en son da kalan kısmını ilave edip tamamı kahve 
tonunda olana kadar kavuracağız. Toplam kavurma süresi 
15–20 dakika sürmeli. Helvanın rengini dileğinize göre 
daha fazla kavurarak koyultabilirsiniz.
5- Kavurma işlemi bitince ocağı kapayıp soğumaya 
bıraktığımız şerbetimizi azar azar dökerek helvamıza 
karıştırıyoruz. Şerbeti yavaş dökmeye lütfen dikkat edin ve 
bu arada helvayı da hızlı karıştırın ki helvanız topaklanma 
yapmasın.
6- Şerbet döküldükten sonra tencerenin kapağını kapatıp 
helvamızı 5–10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz.
7- Dinlendikten sonra helvamıza şekil verip, servis 
yapabiliriz.

Notlar:
1- Tahta kaşık ve teflon tencere kullanınız.

2- Helvanıza şekil vermek için yemek kaşığı ya da kurabiye 
kalıpları kullanabilirsiniz.
3- Arzuya göre şerbetin tamamını süt ile ya da yarısını süt, 
yarısını su ile hazırlayabilirsiniz.
4- Margarin yerine tereyağı veya tamamını sıvı yağ 
kullanarak da yapabilirsiniz. (Miktar 125 gr. olacak.)
5- Helvanızı cevizli ya da fıstıklı isterseniz, ayrı bir 
tencerede 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile 1 kahve fincanı fıstığı 
pembeleşene kadar kavurup, şerbet dökme işleminden 
sonra helvanıza karıştırarak, birlikte dinlenmeye 
bırakabilirsiniz.
6- Helvanızı sade yaparsanız, şekil verdikten sonra, çeşitli 
kuruyemişlerle üzerini süsleyerek hoş bir sunum elde 
edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Erenler Sofrası
Erenler sofrası gül-ü gülşendir
Ganidir çorbası, yiyen ruşendir
Nurdur her lokması, feyz-i keremdir

Canlar nasibini “Hû”dan alırlar
Nimet deryasına himmet salarlar

Erenler elinden bir lokma alan
Rahmet denizinden rızkını bulan
Boş iken derunu nur ile dolan

Doymaz içi dolsa yine âşıklar
Rıza lokmasını yiyen sadıklar

Fânîyâ sofradan kalkmaz mı oldun
Dost elinden yedin, doymaz mı oldun
Aşkın bâdesine kanmaz mı oldun

Erenler ganidir, aç bırakmazlar
Seni bu rızıktan mahrum komazlar

Bizden 
Haberler
• Sevgili dostumuz Elif Ersoy, 
8 Şubat 2011’de “Bir Halk 
Hikayesi Işığında Mitoloji 
- Tipoloji İlişkisi” başlıklı 
sunumunu bizlerle paylaştı. Mitolojik öykülerdeki 
arketipleri genel olarak açıklayarak, konuyu Dede 

Korkut’un “Kan Turalı” adlı hikayesi 
üzerine yaptığı analiz ve yorumlarla 
örneklendirdi.

• 1900-1970 yılları arasında Adana’da 
yaşamış mutasavvıf İsmail Emre’nin 
sohbet, doğuş ve fotoğraf albümlerinin yer 
aldığı www.ismailemre.net internet sayfası 
yenilendi.

• Gönüllerimizde yer etmiş can dostumuz 
Kemter Dede’ye, geçirdiği rahatsızlıktan 
dolayı geçmiş olsun dileklerimizi 
gönderiyoruz. Erzincan’a sevgiyle...

• İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Fizik Bölümü Yüksek Enerji 
ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı Başkanlığı 
(1987-) görevinde bulunan, Fizik (Kuvantum Fiziği 
ve Parçacık Fiziği), Felsefe (Çağdaş Fizik Tarihi), 
Matematik (Analiz) dersleri veren, Parçacık Fiziği, 

Kozmoloji, Kuvantum Alanlar 
Teorisi, Non-lineer 
Sistemler ve Soliton 
Fiziği yanında Fizik Felsefesi, Fizik 
Tarihi ve Fizik Eğitimi konularında 
yayınlanmış çok sayıda uluslararası 
bilimsel makalesi olan Prof. Dr. 
Gediz Akdeniz,15 Şubat 2011 
Salı akşamı AAV toplantılarının 
konuğuydu. Kendisi, “Evrenin 
İnstanton-Hiçlik Çözümlemesi” 

başlıklı sunumunu bizlerle paylaştı. Kendisi ve bilimsel 
çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiye www.gedizakdeniz.
com sitesinden ulaşabilirsiniz. 

• Daha önceden başarılı radyo 
programlarından ve Metin 
Bobaroğlu ile beraber hazırlayıp 
sunduğu Aşure adlı televizyon 
programından başarılarını takip 
ettiğimiz Ayşe Acar dostumuz, 
geçtiğimiz günlerde yeniden 
yapılanan Radyo 24’te yayın 
yönetmeni olarak göreve başladı. 
91.6 frekansından yayın yapacak 
radyo bir haber radyosu olacak 
ve ağırlıklı olarak gazeteciler programlar yapacak. Yavuz 
Semerci, Kerimcan Kamal, Murat Sabuncu, Acil Sezen, 
Reha Muhtar, Metin Uca gibi kişilerin de program yapacağı 
Radyo24’te Ayşe dostumuzun da bir programı olacak. 
Yayın saati ve program detaylarını bültenimizde sizlerle 
paylaşacağız. Ayşe’ye yeni görevinde başarılar diliyoruz. 

• “Farkında olduğunun farkında olan, en azından olmaya 
çalışanlar için” hazırlandığını ve “büyük” medyanın 
manşetlere taşımadığı ya da alt başlıklarda kalan ancak 
önemli olan konulara yer verdiğini bildiren “Ayorum” 
sitesi (http://www.ayorum.com/ayorum.asp  artık bir dergi 
çıkarmaya başladı. Derginin ilk sayısına http://www.
ayorum.com/adergi/2011-1/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

• “Kuantum Bilgeliği  ve 
Tasavvuf” adlı kitabıyla 
da tanıdığımız, vakıf 
üyelerimizden sevgili Doç. 
Dr. Haluk Berkmen, 22 
Şubat Salı akşamı “Kutsal 
İnançların Dünyaya 
Yayılışı” başlıklı bir 
konuşma gerçekleştirdi. 

Homo Erektus’tan modern insana kadar antropolojik 
kısa dünya tarihini sunan Berkmen farklı uygarlıkların 
inançlarının karşılaştırmasına yer vererek bunların modern 
toplumun gelişimindeki önemini vurguladı. 

bulten@anadoluaydinlanma.org

DOĞUŞLAR

İÇİMİZDEKİ SANATÇI

Lûtfi Filiz (Fâni Efendi)

Feyyaz Yalçın
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Sanskritçe’de Eka bir,  Pada ayak,  Raja kral, Kapota ise 
güvercin anlamına gelir.

Yoga Asana olarak bilinen hareketlerin çoğu doğadan 
etkilenerek tasarlanmıştır. Özellikle hayvanları 
gözlemlediğimizde, kendi kendine bedenlerinin ihtiyaç 
duyduğu hareketleri içgüdüsel olarak yaptıklarını 
görebiliriz. Kedilerin, köpeklerin omurgayı açıp 
canlandırmak için yaptığı hareketler gibi... Bu bakış 
açısıyla insanlar da hayvanları taklit ederek kendi 
bedenlerini iyileştirme yöntemlerini keşfetmişlerdir. 
Bazıları ise sadece pozların bazı hayvanlara 
benzemesinden dolayı kullanılmıştır. Deve pozu, 
akrep pozu gibi... Güvercin pozu da bunlardan bir 
tanesidir. Güvercin pozunda yapılan hareketin güvercine 
benzemesi, pozun adını belirlemiştir. Bu pozun Yin 
yogada adı ise Swan (kuğu) ve öne eğildiğimizde 
Sleeping Swan (uyuyan kuğu) olarak adlandırılır. Çok 
derin kalça açıcı pozdur.

Havalandırılmış, temiz bir odada yoga matımızı ya da 
battaniyemizi yere sererek çalışmamıza başlıyoruz. 
Yogada en zor hareket yoga matını yere serebilmektir, 
sonrası kendiliğinden oluşmaya başlar.

Poza başlarken; dizlerimizin üzerine oturuyoruz, 
gözlerimizi kapatarak birkaç derin nefes alarak zihnimizi, 
bedenimizi yapacağımız poz için hazırlıyoruz. Daha 
sonra ellerimizi avuçlar yerde olacak şekilde omuzların 
altına yerleştirip, masa gibi dört ayak (satangasana) 
üzerine geçiyoruz. Önce sol bacağımızı dizden kırarak 
öne doğru getirip yere yerleştiriyoruz. Sağ bacağımızı 
arkaya doğru uzatıyoruz, sağ ayak parmaklarımızın 
üzerine yükselip sağ bacağımızı biraz daha arkaya 
doğru uzatıyoruz. Ağırlığımızı kalçaların üzerine doğru 
bırakıyoruz. Bedenin üstü (torso) yukarı doğru uzuyor ve 
enerji göğüs kafesinden öne doğru, baştan yukarı doğru 
ve sırttan arkaya doğru açılmaya başlıyor, nefeslerle bu 

genişleme daha da büyüyor. 
Bacak kaslarını gevşeterek pasif 
bırakıyoruz. 

Arkada uzayan sağ bacağın 
önündeki kasıklar, quadriceps 
kasları, ayak bileğinin önü uzayıp esnerken, önde 
dizden kırdığımız sol bacağımızın arkasındaki kalça 
kasları (gluteus), bacağın dışında bulunan büyük bağ 
doku (IT band) açılıp esnerken üst bacak kemiğinin 
(femur), leğen kemiğindeki (pelvis) çukur bölge 
(asetabulum) ekleminin açılıp, kemikleri tutan bağ 
doku ve kasların esnemesine yardımcı olur, o bölgedeki 
priformus kasını esneterek aradan geçen siyatik sinirinin 
rahatlamasını sağlar. Pozu yaparken dizimizde noktasal 
bir acı hissediyorsak ayağımızı biraz daha kasıklara 
yaklaştırarak dizin rahatlamasına izin veriyoruz.

Pozun içinde sol ayağımızı kasıklardan uzaklaştırıp 
yukarı doğru yerleştirebilmemiz ya da kasıklara yakın 
yerleştirmemiz ya da dizimizde bir acı hissetmemizin 
sebebinin diz değil, kalça eklemi olduğunu hatırlamamız 
ve dizimizi fazla zorlamamamız gerekir. Pozu 
rahatlatmak için sol kalçanın altına battaniye koyabilir, 
dizimizi biraz daha korumak istiyorsak da dizin altına 
katlanmış bir havlu yerleştirebiliriz.

Pozun içinde rahatça kalabiliyorsak, pozu biraz daha 
derinleştirebilmek için (sleeping swan) elleri yerde adım 
adım yürüterek yavaşça öne doğru katlanıp alnımızı yere 
yerleştiriyoruz.  Birkaç dakika yerde hedeflediğimiz 
bölgeleri hissederek pasif kaslarla kalıyoruz. 

Pozdan çıkarken; ellerimizi yavaş yavaş kendimize 
doğru yürütürken bedeni de yukarı doğru kaldırmaya 
başlıyoruz. Tamamen yukarıda oturma pozisyonuna 
geldiğimizde, sol kalçanın üzerine ağırlığımızı geçirip, 
arkadaki uzun bacağımızı öne doğru getiriyoruz. Bir 

süre nefeslerle yaptığımız pozun etkilerini hissederek 
kalıyoruz, esneyerek açılan bölgelerin tekrar yerine 
gelmesi için bedene zaman tanıyoruz, Daha sonra 
diğer bacağımız ile de aynı pozu tekrarlıyoruz, 
pozdan çıktıktan sonra ellerimizi bedenin arkasında 
destekleyerek yavaş yavaş arkaya doğru uzanıp, bir süre 
o hislerle kalarak bedendeki değişimleri algılıyoruz.

Pozun Faydaları:

Çok rahat bir şekilde, derinden kalça eklemini açar 
ve kalçadaki bağ doku ve kasları, bacağın dışında 
bulunan büyük bağ dokuyu (IT band) esnetir ve 
uzatır. Üst bacağa yaptırdığımız dışa doğru açılma 
hareketi priformus kasını esneterek siyatik sinirini 
rahatlatır. Siyatik problemi olan kişilere önerilir. Psoas 
kasını, kasıkları, bacak içindeki (adduktor) kasları 
esnetir. Pozun içindeyken beden yukarıda ise, cinsel 
arzuları kontrol ederek dengeler. Bedeni öne doğru 
katladığımızda bel bölgesindeki omurları açarak, o 
bölgedeki bağ doku ve eklemleri esneterek rahatlatır. 
Arkadaki bacağın önünde bulunan mide meridyenini, 
öndeki bacağın içinde karaciğer ve böbrek meridyenini, 
bacağın dışındaki safra kesesi meridyenini, öne doğru 
eğildiğimizde bir esneme hissediyorsak idrar kesesi 
meridyenini açarak enerjinin rahatça dolaşmasını sağlar.

Dikkat edelim:
Dizinde problem olan kişilere, özellikle iç tarafta 
menüsküs problemi olanlara fazla baskı hissettiklerinde 
pozda kalmamaları ya da pozu yapmamaları önerilir.

nilcvk@gmail.com

Eka Pada Rajakapotasana
Tek Ayaklı Güvercin Pozu
Pigeon Pose (Sleeping Pigeon)
Nilgün Çevik

Vakıf Toplantıları Öncesi
Lezzet Durağımız 
 
Sakaryalı Çerkez (Abhaz) Kıymet Hanım ile eltisi el ele verince, kendi 
mutfaklarından lezzetleri dostları ile paylaştıkları Lezzet Merkezi Hammur 
ortaya çıkmış. Bugün Kıymet Hanım’ın eşi Ertuğrul Bey ile birlikte 
işlettikleri mekânda mantı, kurabiye, börek, poğaça gibi çeşitler mevcut. 
Çift, 20 kişiye kadar misafirlerini ağırlayabildikleri Hammur’da, her şeyi 
evlerinde kendileri ve aileleri için yaptıkları gibi yapıyorlar. Hammur’u 
düzenlerken mutfaklarının görünür olmasını da bu nedenle tercih etmişler. Hem 
temizliğe özen gösteriyorlar, hem de yaptıklarının konukları tarafından takip 
edilebilmesini istiyorlar.  
 
Ayrıca bir süredir sadece Vakıf toplantılarımızın olduğu Salı günlerine özel 
olarak çeşitli ev yemekleri de sunuyorlar misafirlerine. Dostlarıyla paylaştıkları 
tüm ürünlere hem sevgi, hem lezzet, hem de maharetlerini katıyorlar. 
 
Adres: Merdivenköy Ressam Salih Ermez Cad. Gözcübaba Apt. No:42/2 
Göztepe-İstanbul  Tel: 0216 566 7727
 
http://www.hammur.net

Menengiç Kahvesi
Menengiç yabani, aşılanmamış antepfıstığına 
verilen isimdir. Latince’de ‘pistacia 
terebinthus’ olarak anılan menengiç, bazı 
yörelerde çitlenbik, çıtlık, çitemik, çedene, 
bıttım gibi farklı isimlerle tanınmaktadır. 
 
Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu 
bölgelerinin dağlık ve kırsal alanlarında ekimi 
yapılmadan yabani olarak yetişen menengiç 
ağacından toplanan menengiç meyveleri, 
yıkandıktan sonra birkaç gün güneş altında 
kurumaya bırakılır. Daha sonra menengiçler 
geniş bir tavada rengi koyu kahverengiye 
dönene kadar kavrulur. Kavurma işleminden 
sonra macun kıvamına gelene kadar 
ezilmesiyle menengiç kahvesi meydana gelir.

Menengiç kahvesi Türk kahvesi tarzında ağır 
ateşte pişirildiği gibi, hazır kahve tarzında da 
kullanılabilir. 

Menengiç kahvesini
Türk usulü pişirmek için: 
Bir çay fincanı süt veya su için, bir tatlı 
kaşığı menengiç kahvesini cezveye koyarak 
kısık ateşte bir taşım kaynatınız. Bir dakika 
bekleterek şekerini isteğe göre ayarlayıp servis 
yapınız.

Yararları:

• Kafein içermez. 
• Öksürüğü keser, balgam söktürür. 
• Nefes açıcıdır, nefes darlığına iyi gelir. 
• Antiseptik özelliği vardır, göğsü yumuşatır, 
solunum yollarına faydası vardır. 
• Bünyesindeki doğal antepfıstığı yağı 
sayesinde, yüksek E vitamini ve doymamış yağ 
asidi içerir. Kandaki kolesterolü düşürmeye, 
kalp ve damar sertliğini önlemeye yardımcı 
olur.

Ürün Temini İçin: Şah Bazaar
Tel.: 0216 382 12 71 - Hülya & Osman Yaman
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