
1

Anadolu Aydınlanma Vakfı Sosyal ve Kültürel Bülteni  •  Sayı 11  •  Nisan 2011 • Ücretsizdir

Eden kendisine eder, 
Yapan bulur ve çeker. 

Unutma kazanmak koca 
bir ömür ister. Kaybetmeye 

ise anlık gaflet yeter.

Mevlâna

Söz ola...

Soru: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Resim Yüksek Lisans Bölümü’nde Özdemir Altan 
Atölyesi’nden 1986 yılında mezun olduğunuzu 
biliyoruz. Aynı yıllarda, bir yandan kendi yaptığınız 
gitarlarla müzik yapmaya başladığınızı da...

30 yıla yakın bir süredir yüzlerce öğrenciye ağırlıklı 
olarak müzik ve felsefe üzerinden hizmet veren bir 
usta, bir hoca olarak, resim ile başlayıp, müzik ve 
felsefe ile devam eden yolculuğunuzu bize nasıl 
anlatmak istersiniz?

Ümit Yılmaz: Resme çok ufak yaşlarda başladım, 
sanırım 3–4 yaşlarında. Ortaokul ve lisede ustalaşmaya 
başlamıştım, evden hiç çıkmadan günlerce resim 
yapardım. Bir ortaokul öğrencisi için büyük tuvaller 
kullanırdım (2-2,5 m.). O devirlerde bir sürü klasik 
kopya da yaptım. 

Müziğe biraz daha geç başladım (12 yaşında). Müziğe 
başladım ama olanaklar sıfıra yakın, berbat bir gitar, 
nota, metot, hoca, vs. hiçbir doküman, eğitmen yok. 

İnanılmaz bir yoksunluk durumu, ama nedense çok 
hevesliyim.

1970’ler Rock müziğin en parlak yılları, bir sürü 
efsane grup var. Ama beni en etkileyen Jethro Tull’dı. 
İşte böyle biraz büyülü bir ortamda Mimar Sinan 
Resim bölümüne girdim. Hocam Özdemir Altan 
ve Güngör Taner… Ben tam anlamıyla büyülü bir 
ortamda yaşarken, bir de en sevdiğim sanat dallarından 
biri olan resim eğitimine başlamıştım.

Ama üniversiteye gidince o büyülü ortam hemen 
kayboldu. Kendimi hiç de idealist olmayan bir ortam 
içinde buldum. 18–19 yaşında müzikle, resimle, 
felsefe ile yoğunlaşmış bir çocuk için büyük bir şok. 
Resim eğitimi alıyordum, ama etrafımda gördüğüm 
hiç kimsenin hayalleri yoktu. Maalesef herkes 
yaşamını kurtarabilecek bir mesleğin, bir pozisyonun, 
bir konunun peşindeydi. Bir sanat okulunda böyle bir 
durum nasıl olabilirdi ki?

(röportajın devamı 2. sayfada)

Cemre
Derleyen: Ayşe Doğu

Cemre, Arapça bir sözcük olup ‘kor halindeki ateş’ 
anlamına gelmektedir.

Eskiler 365 günlük yılı ‘Kasım’ ve ‘Hızır’ günleri olarak 
ikiye ayırmışlardı. Kasım 179, Hızır ise 186 gündü. 
Yılın Kasım kısmı yani kış devresi 8 Kasım’da başlar, 
6 Mayıs’a kadar sürerdi. 6 Mayıs’ta da Hıdrellez ile 
birlikte yaz devresi, Hızır günleri başlardı. Kasım adı 
Arapça ‘bölen’ anlamındadır. Yılı böldüğü için bu ad 
verilmiş olma ihtimali vardır.

Kasımın kırk altısında, kırk gün anlamına gelen 
‘erbâin’, seksen altısında da elli gün anlamına gelen 
‘hamsin’ başlar, böylece kışın en soğuk zamanları olan 
doksan günlük süre geçmiş olurdu. Kasım günlerinin 
ortasını geçip yüz gün arkada kalınca halk arasında 
zorlu kış günlerini arkada bırakmanın bir ifadesi olarak 
“geldik yüze, çıktık düze” denilirdi.

Kasım’ın yüz beşinde (19–20 Şubat) birinci cemrenin 
havaya, yüz on ikisinde (26–27 Şubat) ikincisinin suya, 
yüz on dokuzunda da (5–6 Mart) üçüncü cemrenin 
toprağa düştüğüne ve yedi günlük aralıklarla buraları 
ısıttıklarına inanılırdı.

Nevsal-i Ragıp’ta cemreler başlıklı yazıda, Ahmet 
Rasim’in Bulüg-ul-ereb’in üçüncü cildinden tercüme 
ettiği kayıtlarda şu şekilde ifade edilmektedir: Cemre ve 
dönemleri hakkındaki rivayetler üç kısma ayrılır. Bunun 
ikisi ananelere göre yapılmış.

Bazı rivayetlere göre Arapların bir kısmı, çok soğuk 
dönemlerde mağaralara girerler ve kendileriyle birlikte 
koyun, inek, öküz ve sair hayvanları da yanlarına alıp 
kendilerine bir mevki tayin ettikleri gibi hayvanları 
için de yerler tahsis ederek ateş yakarlardı. Soğuğun 
azaldığını hissettikleri zaman sıra ile söndürürlerdi. İşte 
böylece ‘sükût-u cemerat’ tabir ettiler ve her birine de 
‘sükût-u cemre’ dediler.
  
Diğer bir deyişe göre Çin zenginlerinden bazıları 
soğuğun şiddetli zamanlarında evlerinde üç soba ve 
ocak yakarlar, soğuk kırıldıkça sobaları birer birer 
söndürürlerdi. Buna da ‘sükût-u cemerat’ denirmiş. 

Bu tanımdan 
dolayı cemrelerin 
düşmesi tâbiri, 
hava, toprak ve 
suda soğukluk 
şiddetinin 
kırılmasını ifade 
etmektedir. 
Ancak bu uzak 
bir ihtimal, 
çünkü ‘sükût-u 
cemerat’ tâbiri 
bir Arap tâbiri 
olup Çinlilerin 
âdetleri o 
dönemde 
Araplar 
arasında 
bilinmiyordu.  
 
Bazı eserlerde belirtildiği üzere cemre üç yıldızdan 
ibarettir. Bunlar sıra ile tarf, hen’a ve cephe yönündedir 
ve bunlara cemre denilmesinin sebebi parlak ve 
bir çeşit kırmızılığa meyilli olmalarıymış. ‘Cemre 
düştü’ denilmesi de guruba meyilleri anlamında 
kullanılıyordu. Şöyle ki Şubat’ın yedinci günü (Miladî 
21 Şubat) güneşin doğumunda öğleye kadar olan vakitte 
guruba temayül edince suda ısınma meydana gelir. 
Şubat’ın on dördüncü (Miladî 28 Şubat) sabahında 
guruba başlayınca havada ısınma belirtileri görülür. 
Şubat’ın yirmi birinci (Miladî 7 Mart) burç vakti 
toprakta ısınma meydana gelirmiş. Bu nedenle ilkine 
‘cemre-ül-ma’, ikinciye ‘cemre-ül-hava’, üçüncüsüne 
de ‘cemre-ütürab’ denilmiş.

Cemreler Türk dünyasının kültür ve edebiyatına 
da konu olmuşlardır. Divan şairlerinin, cemre 
zamanlarında baharın gelmesi dolayısıyla, önemli 
kişilere yazdıkları övgü şiirleri de ‘Cemreviye’ olarak 
bilinmektedir. 

**

Bir de 4. cemre vardır, o da insanın yüreğine düşer. 
O cemre mevsim ayırt etmez. Girdiği gönlü kış 
soğuğundan kurtarıp ısıtabilecek kudrete sahiptir.
O 4. cemre; uyanıştır.

aysedogu1970@yahoo.com

AYIN KONUĞU: Ümit Yılmaz Deniz Tipigil KARİKATÜR Aykut Yazgan

Işıl’dayan Bir
Sergi Haberi...
 

Derinlikler Sanat Merkezi,  
07 Nisan-30 Nisan 2011 
tarihleri arasında Işıl 
Gönen EKE’nin ‘Evvel 
Ahir İçinde’ adlı kişisel 
sergisine ev sahipliği 
yapıyor. Sanatçının, iki 
sergi olarak izleyeceğimiz 
‘Evvel Ahir İçinde’ serisi, 
insanın evvelinden ahirine olan yolculuğunun 
kilometre taşlarının hikmetlerinden haber veren 
İbn-ül Arabi’nin değerli eseri ‘Füsûsu’l Hikem’ 
deryasındaki seyrinin nakşıdır.

“Ey Âdem!                                                                                                               
Nâme-i ilâhinin nüshası sensin.                                                                      
Cemal-i şâhinin âyinesi sensin.
Âlemde her ne varsa, senden hariç değildir.                                                     
Dilediğin her şeyi kendinde ara ki, hepsi sensin.”

Derinlikler Sanat Galerisi, Teşvikiye Cad. Nar Apt. 
59/2 Nişantaşı’nda yer alıyor.  
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Felsefe ve Peygamberlik
Filozofların aklî tefekkürleri ve peygamberlerin vahyî 
risaletleri üzerine...

Hiçbir peygamber risaletini müminlerinin aklına 
hitaben yapmamıştır. Zira peygamberlik gönüllere 
hitabetin sanatıdır. Peygamberler akıllarına gelen bir 
düşünce veya tefekkürle ulaştıkları bir sonucun Allah’ın 
buyruğu olduğunu söylememişlerdir. Onlar kendilerine 
nasıl ihsan edildiyse öyle bildirmişlerdir. Vahiy kalbe 
bir anda inzal olur, nebilerin nübüvvetleri ise akıl 
filtresinden geçirmeden sözü muhatabına iletmektir.

Her vahiy inzal olduğu peygamberin meşrebinin 
rengine bürünse de, ona düşen tebliğdir. Peygamber 
ister Lutî, isterse Nuhî kanaldan olsun, Musevî veya 
İsevî meşrep üzerine olsun, daima ruhlara seslenir. 
Akıllara söyleyenler peygamberler değil, filozoflardır. 

Felsefe ise yola çıkmak demektir. Her şeyi riske atıp 
kendini alıştıklarından alıkoymak demektir. Zira akıl 
yürür ve ancak yürüdükçe keşfeder. Felsefî eylemde her 
adım yürüyenin bizzat kendisine aittir. Eğer yürüyen, 
felsefenin içinde kalma konusunda ısrarcıysa ve rahatı 
değil ama doğruyu arıyorsa, beğendiklerine değil ama 
iyiye yöneliyorsa, artık dönemeyeceği bir yolculuğa 
çıkmış demektir.

Felsefe iradîdir. Eğer gerçekten felsefî etkinlik 
içinde kalınabiliyorsa, akıldan başka hiçbir rehber bu 
yolculuğa çıkana eşlik edemez. Önceki filozoflar ve 
yazdıkları vardır şüphesiz, ama hepsi sadece yürünen 
yolda izlerdir. Etkileşimde bulunulan akıllar vardır, ama 
kavramak daima içte olur, kimse arayan adına idrak 

edemez. Metafizik kurgularla anlayış inzal edilemez. 
Peygamberler ölüleri diriltirler, ama anlayışı kimsenin 
düşüncesine ve hikmeti kimsenin vicdanına sokamazlar.

Felsefe kimseye aydınlanmayı vaat etmez. O sadece 
aydınlanmayı aramayı salık verir. Çünkü insan eğer 
aydınlanmışsa insandır ve Sokrat’ın dediği gibi 
sorgulanmamış bir yaşam hiç yaşanmamış demektir. 
Nübüvvet ve risalet indinde felsefe hakir görülür. 
Hakikati anlamaya elverişsiz ve yöntemi itibariyle 
yeteneksiz kabul edilir. Hâlbuki kendi hakikatini arayan 
insanın rehberi akl-ı ilahîdir. Bu sebeple aklın kudretini 
reddetmek, mebdei olan Hakk’ı reddetmekle birdir. 
Lâkin eğer arayış başlamadan bitmişse, yani sonunda 
ulaşılmak istenen nokta daha en başta koyulmuşsa, 
felsefe ancak o zaman aşağılıktır. Ukalaca bir tavrın 
aracılığından başka bir şey değildir ve felsefe adını 
almaya layık olamaz.

İdealist düşüncede bütünsellik vardır ve ereğin daha 
ilk adımda kendini bütünün bir yansıması olarak 
göstermesi gerektiği söylenir. İlk adımda kendini 
gösteren ancak cesarettir. Çünkü ilk adımda kendini 
gösteren sadece kaybedilecek olanın sezgisidir. Buna 
rağmen hiçbir şey için değil, ama hakikatin kendisi 
için, o heyecanı yaşamak için değil, ama başka çaresi 
olmadığı için bu yola girme ihtiyacını gösterenler, 
felsefi eylemin onurunu taşımaya layık olurlar.

Peygamberlik ise buyruksaldır. Orada müminin aklını 
kullanma cesareti göstermesi talep edilmez. Öyle 
ki Tanrı zaten önceden ulaşılmış, lekesiz, tertemiz 
bilgiyi peygamberleri aracılığıyla kullarına sunar. 
Vahyî bilgi hiçbir şüpheyi gerektirmez. Kusursuz 
bilgiyi içerir. Deneyimlenmiş ve yücelerin yücesinden 
onanmış bilgidir. Bal gibi tertemizdir. Sadece iman 
ister. İman ile yönelene tüm açıklığı ile kendini sunar. 

Damarlarına ulaşıp nefesine dolar. Anlayış ve hikmet 
mümin için farz değildir, tüm kalbi ile kendini Tanrı’nın 
buyruklarına bırakması yeterlidir. O’nun iradesine 
teslim olarak huzur ve neşe ile bütün bir hayat geçebilir.

Oysa felsefeci teslim olamadığı için anlayışsızlığın ve 
iman edemediği için şüphenin içine atılır. Tırmanarak 
çıkması gereken yüce dağlar onun kendi içindedir. 
Orada huzur ve ferahlık yoktur. Anlayışla çıkması 
gereken derin kuyular vardır. Üstelik ne istediğini 
kendisine bildiren bir efendiden yoksun efendiyi yine 
kendi içinde bulmalıdır. Bulmalı ve kendine rehber 
etmelidir. Kolay değildir, nefsi ağır gelir insana. 
Aradığını bulamama ve sermaye olan hayatı boşa 
harcama ihtimali vardır. Mutluluğun ve şüphesizliğin 
cennetinden bir kez çıkıldığında, en tatminkâr anılar 
bile arayana hafif gelir. Gireceği toprağı kendi 
tırnaklarıyla kazan kimden korkar? Yalnızlık yorganına 
sarılarak uyuyan kimden çekinir?

Her ikisi de Allah’ın kullarıdır. Allah kendisini her 
iki evlâdına da beyan eder. Birine kelâm ile, diğerine 
hâl ile… İkisi de bir noktaya geldiklerinde tatmin 
olurlar. Filozofun ve müminin her ikisi de o noktada 
mutmaindirler. Şüphenin kalktığı ve kendilerini birliğin 
kucağına bıraktıkları o noktada ikisinin de birbirine 
anlatacakları bir şey kalmaz. Ne birbirlerini hakir 
görürler, ne de üstünlük taslarlar. Yine de filozof için 
müminin huzuru ahmaklıktır ve mümin filozofun 
derinliğini kaldıramaz ve inkâr eder.

Velhâsıl, Allah asla iki evlâdının birini öbürüne tercih 
etmez. Zira Allah yalnız ihlâsı arar. Sahici olan nerede 
ararsa arasın, efendisinin huzurundan ayrılmaz...

izzeters80@gmail.com

BAŞ YAZI İzzet Erş

(röportajın devamı)

Soru: Bir akademisyen olarak eğitim ve öğretim 
kurumlarında gençlere hizmet etme imkânınız 
varken, yıllardır öğrencilerinizle evinizde çalışma 
nedeninizi bizimle paylaşır mısınız? Bir de öğrenci 
kabul etmek için kriterlerinizi sorsak?

Ümit Yılmaz: Böyle bir ortamda akademisyen 
olmak benim için imkânsız bir şeydi. Hocalarım 
ve arkadaşlarım sık sık beni “Aklını başına al” 
diye uyarırlardı. Sanırım onlar benim iyiliğim için 
mevcut olan durumu gösterirler ve bu duruma uyum 
sağlamamı öğütlerlerdi. 

Oysa sanatın ana unsurlarının dışlandığı ve adına 
sanat ortamı denilen bir yerden ancak içi boş, anlamsız 
sanat öğeleri ortaya çıkabilirdi. Evet, yapılan emek 
vardı, yapılan çok güzel yapıtlar mevcuttu. Ama 

samimiyet, özgünlük 
ve özgürlük yoktu. O 
içi boş sanat öğelerini 
üreten kişilere bakmanız 
yeterliydi, o kişilere 
baktığınızda kolayca bir 
yargıya ulaşabilirdiniz. 
Herkes “Hayallerini, 
özgürlüğünü, 
özgünlüğünü bırak; 
ondan sonra buraya 
gel,” diyordu sanki. 

İşte bu yüzden kendi 
evimde, çok kısıtlı olanaklarla hizmet vermeyi tercih 
ettim. Bu çok uzun ve yıpratıcı bir şey, ama olması 
gereken buydu. 

Ben her zaman bu kurumsal yapılara karşı bir hayat 
sürdürdüm ve benim gibi olanlarla bir eğitim ortamı 
oluşturmaya çalıştım. Kimseye hesap vermeden, 
kendi hayallerinden ödün vermeden böyle bir ortam 

oluşturmak aslında çok zor bir şey değil, çünkü 
ülkemizde bu tip kurumsal yapılar ve üniversiteler 
aslında çok zayıflar. Bilhassa teknik açıdan, 
metodoloji bakımından ve en önemlisi çalışma 
temposunun yoğunluğu 
açısından hepsinin ciddi 
sorunları var. Bense 
inanılmaz çalışma 
temposuna sahiptim. 
Bu yüzden akademik 
ortamın dışında çok 
daha verimli olunacağını 
biliyordum, ama hesap 
edemediğim bir şey 
vardı. Herkes, her 
öğrenci, aynı kafa 
yapısıyla, hayalleri yok 
edilmiş bir durumda 
geliyordu. En ufak çocuklar bile hiçbir cesarete ve 
hayal gücüne sahip değildiler. 

Yani kısaca cesaretli ve Metin ağabeyin anlatımlarıyla 
kahraman olabilecek bir kişiyi bulmak hemen 
hemen imkânsızdı. Herkesin hedefleri vardı, ama hiç 
kimsenin hedefi hakîki değildi. Hayalleri çok ufak 
yaşlarda yok edilmiş bu kişilerde amaç hakiki olanın 
bulunması değil, tam tersine sahte olan yaşamlarının 
maddi veya manevi olarak zenginleştirilmesiydi. 
İşte bu yüzden öğrenci kabul ederken önce çok 
çalışabilecek olanı (günde 10–15 saat) ve ardından 
hem anne-babalarıyla, hem de tüm kurumlarla (yani 
ilâhlarla) hesaplaşabilecek, hayallerinin peşinden 
yeniden koşabilecekleri tercih ediyorum. Diyorum ki, 
mevcut olanların, pozisyonların, konumların peşinden 
gitmeyin; olmayanın peşinden gidin.

Maalesef ki bu söylemim anlaşılmıyor, hepsi benden 
kendilerine bir yaşam kurgusu yapmamı bekliyor. Ben 
onlara hayallerinizin peşinden gidin diyorum, onlar 
benden hayallerini zenginleştirici sihirli formüller 
istiyorlar.

Soru: Anadolu Aydınlanma Vakfı ile ne zaman 
tanıştığınızı, çalışmalarına sürekli olarak katıldığınız 
vakfın amaç ve etkinlikleri hakkındaki görüşlerinizi 
sorsak?

Ümit Yılmaz: AAV’den önce bir 
sürü başka çalışmalara katıldım, 
ama hepsi kötüydü. Burada durum 
çok farklı... Metin ağabeyden çok 
şey öğrendim; onun anlatımları 
çok yetkin ve yoğun. Ama bu denli 
yoğun emeğinin ulaştığı yerde 
sorunlar var. Böyle bir yetkin 
anlatıma izleyiciler olarak çok 
daha etkin bir katılım bekliyorum 
ve bu etkin katılımın biraz zayıf 
olduğunu düşünüyorum. 

İnsanlar, biraz kendini kurtarma derdinden sıyrılmaları 
ve asıl olan, asli olan dertlerine ulaşmaları durumunda, 
Metin ağabeyin eşsiz olan yoğunluğunun zevkine daha 
üst boyutlarda tanık olacaklardır.

 
Soru: Bildiğiniz gibi AAV’nin bu seneki çalışma 
konusu mitler ve günümüze etkileri. Röportajımızın 
son sorusu olarak, müzik ve yazı çalışmalarınızın 
yanı sıra, resim çalışmalarınıza da hızlı bir 
dönüş yaptığınız bu günlerde, mitlerin sizin 
çalışmalarınızdaki ve yaşamınızdaki etkileri nedir?

Ümit Yılmaz: Mitler benim en önemsediğim konuydu 
ve çok büyük dikkatle konuyu araştırdım. Ama tüm 
dokümanlar pozitivist kafayla yazılmış ve bu anlamda 
hiç yararlanamadım. Metin ağabey ise bu konuyu 
tam umduğum gibi dile getiriyor. Ondan çok şey 
öğreneceğiz. Bu sene şanssızlığımız önemli bir sağlık 
sorunu yaşaması oldu, bu konuyu onun dışında bu 
kadar yoğun anlatabilecek bir kişi yok. 

deniztipigil@gmail.com

AYIN KONUĞU: Ümit Yılmaz Deniz Tipigil



3

Figürler öylesine her yeri, her şeyi örtmüştür ki hiçbir figür, 
renk, ses vs. artık birbirinden ayırt edilemez haldedir. Figürler 
arası ilişkiden bahsedilemez artık, tüm varoluşlar ayırt 
edilemez durumdadır. Bu alan ışığın kaynağından en uzak alan 
olmasına karşın aslında ışığın kaynağıdır. Işık varlıksa burası 
da ışığın var olmasına neden olan yokluk alanıdır.

Işık bir bağıntılılık kavramıdır. Bağıntılılık kavramı, aynı 
kökten gelme ve aynı ilkeye bağlanma olarak düşünülebilir.

Notaların Dili İle...

1- Dört veya daha fazla notayı ele alalım.

2- Bu dört nota bir bilgisayara 10 metronom hızıyla 
kaydediliyor ve çalınmaya başlanıyor.

3- Do-Re-Mi-Fa notaları metronom derecesi 10 iken, 
her nota birbirinden iyice ayrı bir şekilde duyuluyor. 
Kulak her notayı net olarak ayırabiliyor.

4- Daha sonra aynı dört notayı daha hızlı bir 
metronomla çalmaya başlıyoruz. Hâlâ notalar 
duyuluyor, ama biraz birbirine karışıyorlar.

5- Metronomu 200 sınırına getirince artık bu dört nota 
duyulmamaya başlıyor. Bu dört nota yerine bir tek nota 
duyuluyor.

6- Metronomu yükselttikçe duyulan o tek nota da şekil 
değiştiriyor ve yine tek, fakat başka bir nota haline 
geliyor.

7- Önce Re sonra Re#, Mi, Fa, Solb, Sol, Sol#, La vb. 
tüm notalar metronom hızlandıkça belirmeye başlıyor.

8- Aslında sadece Do-Re-Mi-Fa olan dört ses, hıza bağlı 
olarak değişim gösterip bizim kulağımıza 12 farklı nota 
olarak geliyor.

boş kaplar 

Aykut Yazgan 

bayılıyorum boş kutulara. raf üstlerinde, kitap aralarında, 
çekmecelerde, büfelerde, masalarda. başucumdaki ceviz. 
kavi, sağlam… açınca kapağını, güzel, pırıl pırıl vernikli 
iki bölme. sol taraftakinde unutulmuş beyaz bir gömlek 
düğmesi. sağ tarafta ne idüğü belirsiz ıvır zıvır… oturma 
odasında, hoparlörün üstünde elimin yarısı kadar şeffaf 
(herhalde plastik falan…) kapağı korsan sandıkları-vâri 
bombeli, üstünde gümüş taklidi kasımpatı süslemeleri 
olan boş bir kutu. galiba bir hediye fuarından falan 
almıştık. pencere içinde aşağılardan (antalya gibi bir yerler 
olabilir…) gelme ince uzun fildişimsi bir kutu. sanki güzel 
bir kürdanlık olabilirmiş. ama boş… 
 
evin içinde onlarca, belki de daha fazla. 
 
hediyelik olarak gelen (ve illâ da görünmesi için ortalık bir 
yere konulması gereken), oradan buradan alınan, atılmaya 
kıyılamamış masa üstlerinde, büfe raflarında, pencere 
kenarlarında, kitap aralarında onca kutu. boş. ama göz 
ilişince, bakınca cevizi, plastiği, gümüşü, rengi, kaplaması, 
boyası insanın gözünü okşayan nesneler, aksesuarlar, 
objeler(!). sanki yemek masasının orta yerinde duran 
koca gümüş kutu bilhassa o orta için yapılmış gibi orada 
durmaya mahkum. dikdörtgen bir masa alanının ortasında 
yuvarlak dantel örtü üzerinde ince nakışlı (onun için de 

kıymetli…) gümüş bir kutu. boş. 
sonra aklıma dört dize düşüyor:
 
 bir testi yaparsın 
 çamurdan 
 içindeki boşluktur 
 onu yararlı kılan 
 
diğer taraftan duvarları, etrafı, sınırları olmayan bir mekân 
düşünün. 
 
o mekânın içinde olması gereken bütün düşünceler, 
sezgiler, duygular, hisler, duyumsamalar, sevgiler, nefretler, 
sevinçler, kaygılar, kızgınlıklar… akıllar… 
 
ve o mekânın sonsuzluğu etrafına yapışmış onu çepeçevre 
kuşatan, saran, örten birtakım laflar, sözler, lakırdılar, 
lüzumsuz bağırsak solucanı gibi uzayıp giden acayip ne 
idüğü belirsiz cümleler, gümüş kasımpatılar, vernikli cevizli 
kaplamalar, kelimeler, kelimeler, kelimeler, kelimeler, 
kelimeler… 
 
ve boşluk…

yazganaykut@gmail.com

Işığın Kaynağı 

Ümit Yılmaz

Işığın Kaynağı (Varlık - Yokluk) 
Ahad (Tek ses - Sessizlik) (Tek renk - Renksizlik)

Şeylerin meydana çıktığı, ışığın kaynağından daha 
uzak kalındığı, gölgelerin, figürlerin, seslerin, renklerin 
meydana çıktığı yerdir. Ama hâlâ ışık tüm şeyleri kuşattığı 
için figürler arası bir temastan söz etmek olanaksızdır. 
Bunlara belki figür demek bile doğru değildir, çünkü 
figür bir temasın sonucudur. Bu yüzden bunlara ‘arı aklın 
enstrümanları’ demek doğru olabilir veya o enstrümanın 
temel sesleri… (Armonikler)

Figürler artık ışığın kuşatıcılığını iyice engeller hale gelmiştir, 
artık figürler kendi aralarında gruplar oluşturup uzunca melodiler 
oluşturmaya çalışırlar. Işık artık kopuk kopuk meydana çıktığından 
ilksellik zayıflamıştır. Anlam kaybolmuş, her şey bir fenomenler 
çorbasına dönüşmüştür, o kadar fazla figür vardır ki… Ancak tüm 
figürler arasında çok hızlı bir seyahat, anlamı biraz da olsun insana 
sezdirebilir. Sonsuz bir neden-sonuç ilişkisi vardır.

Işığın kaynağına yakınlığından ötürü tüm şeyler 
örtüktür, meydana çıkışları yoktur. Işığın her 
şeyi tümüyle kuşattığı, bu yüzden belirlenimlerin 
sadece ilksel olarak ortaya çıktığı, ayrımda birliğin 
olduğu idealar alanı; tüm şeyler ışığın onları 
tümüyle kuşatmasıyla bütün bağlantılarıyla ortada 
olduğundan burada şekiller, figürler yoktur. Sadece 
onların ideaları, yani ilkselliği söz konusudur. 
Platonik anlamda indirgersek, bu kuşatıcı ışık
iyi-doğru-güzel bağıntılılığıdır.

Artık figürlerin meydana çıktığı alan… Figürler artık birbirleriyle 
bir neden-sonuç ilişkisine girmiştir. Işık figürler arasında tam 
anlamıyla kuşatıcı olmaktan çıkmıştır, figürler ışığın kuşatıcılığını 
engeller hale gelmiştir. Figürler birbirleriyle temas eder haldedir.

Figürler artık karmaşık melodiler yaratmaya, ışığı iyice örtmeye 
başlamıştır. Her şey paramparçadır. Anlamı oluşturabilecek ışık 
artık figürler arasında hapis olmuştur. İlişkiler sadece figürler 
arasıdır ve anlam yitimi dolayısıyla figürler arasındaki hız ve 
geçiş artık hayatın anlamı haline gelmiştir.
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İçsel Aydınlanma ve 
Bilgelik 
Metin Bobaroğlu 
 

‘İçsel-aydınlanma’, tarihsel süreçte açığa çıkan aydınlanma 
devinimlerinin kişinin içsel dünyasında bulduğu yansıma 
olarak ortaya çıktığı gibi, tamamen ayrı 
yolda, ‘içrek-deneyim’ yöntemleriyle 
ezoterik ortamlarda, gözlerden 
gizlenmiş olarak, geleneksel bir tutumla 
uygulanagelmiştir. İçsel aydınlanmanın 
tarihsel kökenleri, doğu dünyası 
için ‘Sanskrit’, batı dünyası içinse 
‘Hermetik’tir.  

Hikmete dayalı bu deneyimsel öğretilerin hedefi 
‘bilgelik’tir. Bilgeliğin yolu ve yöntemi ‘içsel-
özgür’lüğe, yetkinliğe ve bütünlüğe kavuşmayı amaç 
edinmiştir. Bir bilge, her koşul altında mutluluk 
ve sevinci yaşayabilmekle diğer insanlardan ayırt 
edilmektedir. Bilgelik yolu bir bakıma ‘psiko-
kozmoloji’ olarak da nitelendirilebilir. 
 
Hikmetin bu ezoterik yeraltı suları, değişik sürelerde 
bir artezyen gibi dünyanın çeşitli yerlerinde 
görünür olgusal tarihle ilişki kurmuştur. Delph 

tapınaklarının kapısında 
yazılan ve Sokrates’in 
dilinden düşmeyen 
“Kendini bil” sözü, 
Tanrı elçisi Mustafa’nın 
dilinde “Nefsini bilen 
Rabbini bilir” biçimini 
almıştır. Latince’de 
“V.İ.T.R.İ.O.L.”, 
Mevlana Celaleddin’de 
“Kendinden kendine sefer 
eyle” diye bilgeliğinin yönü ve 
yolu olarak gösterilmiştir. Yine 
Rumi “Kendine doğru kımılda, 
uyuyanlar kımıldanınca, uyku 
gider,” demiştir. Bu kendine 
dönüş, kendi içine kıvrılış, 

kendini bilme yolunda, öncelikle 
bir ‘uyanma’yı vurgular.

Bu, Anadolu bilgelerinden Pir Sultan Abdal’da “Uyur 
idik uyardılar, diriye saydılar bizi,” sözleriyle ölü 
bilincin dirilmesi biçiminde ortaya 
konmuştur. Bir başka Anadolu 
bilgesi, İsmail Emre, “Uykudan 
uyanmak göz ilen değil, biliyorum 
demek söz ilen değil” diyerek, 
böyle bir uyanışın ‘varlık-bilimsel’ 
boyutunu imlemiştir. ‘Uyanmak’, 
‘bilincine-varmak’ olduğu gibi, 
bilgelik yolunda, daha derin bir 
anlamı da içermektedir; insan 
varoluşunda uyumakta olan yetilerin 
eylem yoluyla uyandırılması, 
yaşama geçirilmesi ve kazanılmış 
yetilerle bütünleştirilmesi de 
demektir. 
 
Bilgelik öğretisi, salt ‘anlık-alır’ 
bilgilenmeyle kişinin kendini 
geliştiremeyeceğini ileri sürer; buna 
göre, anlık-alır bilgiyle yetinen özne, 
durağan salt bir beyin örgenine indirgenmiş olarak kalır. 
Bilgelik yöntemi ise, öğrenmekten çok edime dayalı eğitim 

ile uğraşmaktadır. 
Bilgelik 
eğitimi, öznenin 
dönüştürülmesi 
ve öngörülen 
etaplardan 
geçerek varoluşsal 
olanakların 
kozmik yapıyla 
uyumlu, bütünsel 
ve özgür 
bir konuma 
getirilmesini 
amaçlar. Buna 
göre, öznenin 
evrildiği her yeni 
uğrak, varlık 
düzeylerinden 
birini açığa 
çıkarmaktadır. 
Ancak böyle 
bir evrim 
geçiren özne 

‘irfan’ bilgisine 
kavuşabilir. Niyazi Mısri’nin dediği gibi: 

“İlmine irfan isteyen gelsin;
derdine derman isteyen gelsin.” 
 
Bilgelik öğretisi doğayı, bağlı olarak da insanı, okunası bir 
kitap olarak görmektedir. Doğanın görünümleri, simgesel 
olarak, tek bir özeğin çevresindeki çemberle gösterilmiştir 
Çemberi anlamlı kılan, onun özekle olan ilişkisidir. Bu 
eğretilemede özek, anlamlandırma ilkesi ve amaç birliği 
olarak simgeleştirilmiştir. (Çember noktalardan oluşmuş 
olmakla çokluğu, özekse tekliği gösterir.) İbn Arabi’nin 
dediği gibi, “Varolanların hepsi, sonu olmayan Tanrı 
sözcükleridir.” Bu kuşkusuz, Platon’un idealar kuramını 

çağrıştırmaktadır. 
Bilindiği üzere, 
Platon’un idealar 
öğretisi iki ayrı 
biçimde ele alınmıştır. 
Bunlardan biri salt 
felsefesel anlık-
alır kavramlarla 
yazılmıştır; felsefe 
tarihinde Platon’a 
yönelik kaynakçayı 
bu yön oluşturur. Bu 
öğretinin ikinci yanı 
ise ‘edimsel’dir ve 
Platon’un yaşadığı 
dönemde siyasal 
nedenlerden ötürü 
açığa vurulmamıştır. 
Bu öğreti, onun 
öğrencileri yoluyla 
Mısır İskenderiyesi’ne 

taşınarak orada yaşama geçirilmiştir. Daha sonra bu öğreti 
Neo-Platonizm (Yeni-Platonculuk) olarak anılmıştır. 
Yeni-Platonculuğun ünlü izleyicileri İskenderiyeli Philon, 
Ammonios Sakkas ve Plotin’dir. 
 
Philon, Platocu felsefeyle Tanrı elçisi Musa’nın Hermetik 
kökenli öğretisini birleştirerek ‘Tasavvuf’ denen akımı 
doğurmuştur. Philon böyle bir denemeyle, inanç ve 
felsefeyi birleştirmek istemiştir. Bu girişim, daha sonra 
Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık içinde benimsenip 
geliştirilerek irfan (gnos) öğretisi olarak yer almıştır. 

 
Hermetik öğretinin Philon ve 
Plotin sonrası dönemi, Endülüs 
İspanyası’nda yeni bir kuşağa 
ulaşmıştır. Genel olarak Yeni-
Platonculuğun bir devamı 
niteliğinde olan bu kavşakta, 
üç semitik din olan Musevilik, 
Hıristiyanlık ve Müslümanlığın 
gnostikleri ve antik Yunan 
felsefesi buluşmuştur. Rabi Abba, 
Moşe Maymonides, Abraham 
Abulafia ve Muhyiddin İbn 
Arabi bu dönemin önde gelen 
isimleridir. İbrani Kabalası bu 
dönemde yazıya dökülmüştür. 
 
Moşe Maymonides (İbn 
Meymun), Museviliği oluğu 
kadar İslam Tasavvufunu da 

derinden etkilemiştir. Özellikle 
İbn Arabi, ‘vahdet-i vücud’ (varlık birliği) kuramı ve 
yöntemiyle hem felsefe, hem de Tasavvufta önemli bir 
etki oluşturmuştur. Endülüs doğumlu İbn Arabi daha 
sonra Anadolu’ya gelmiş, Malatya, Kayseri ve Konya’da 
öğretisini yaymıştır. İbn Arabi’nin ‘varlık birliği’ öğretisi, 
Anadolu’nun heterodoks yapısının bağdaştırıcı felsefesi 
niteliğine bürünmüştür. Bu görüş, ayrı niteliklerde görülen 
doğa ve yaşam biçimlerinin, aynı varlığın görünüşleri 
olduğu savıyla, Anadolu üzerinde geniş bir hoşgörüye 
neden olmuştur. 
 
Horasan’dan Anadolu’ya göç eden Alperenler kuşağı, 
vahdet-i vücud anlayışının yaygınlaştığı topraklarda 
özgürce ve hoşgörü içinde yaşam olanağı bulmuştur. 
Bu bağdaşık ekinsel ortamda bilgelerce, insan, yaşamın 
ereğine konmuştur. Erekteki insan olgun insan olarak 
tanımlanmış ve isteyen herkesin, erginlenme yoluyla 
etap etap böyle bir olgunluğa ulaşabileceği söylenmiştir. 
‘Olgun-insan’ (İnsan-ı Kâmil) öğretisi, sanal ya da imgesel 
değil, Tanrı vergisi ya da metafizik değil, aksine insan 
çabası ve emeğiyle, bilgeler eşliğinde ve eğitim yoluyla 
uygulanabilen bir öğreti olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Anadolu uygarlıklarının üstüne bir krema gibi dökülen 
bu bilgelik öğretisi, günümüz insanı için incelemeye, 
araştırılmaya, edinmeye değer bir niteliktedir. 
 
Bir ekin, bir öğreti ya da bir ekolün başarısı onun 
içinden yetişen insanlarla ölçülür. Anadolu uygarlık 
ağacının meyveleri Thales’ten, Diyojen’den, Pavlus’tan, 
Orpheus’tan, Hünkar Hace Bektaş-ı Veli’ye, Yunus’a, 
Pir Sultan’a, Mevlana’ya, Dadaloğlu’na, Karacaoğlan’a, 
Nesimi’ye ve İsmail Emre’ye kadar nice tatlar sunmuştur 
insanlığa. 
 
Ve Anadolu yaşam biçemi bu bilgelikle taçlanmıştır. 

* Metin Bobaroğlu’nun “Ekinsel Biçem ve Aydınlanma Sorunu” 
adlı yazısından alınmıştır. Us Düşün ve Ötesi, Aydınlanma 
Sorunu, Sayı 1.
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Bilgisayarınızı CCleaner 
ile Temizleyin!
Boyut: 2.8 Mb 
Kullanım İzni: Ücretsiz (Freeware)  
Sürüm: 3.04.1389 
Dil: Türkçe  
İşletim Sistemi: Windows (Tümü)  
Üretici Firma: Piriform Ltd.
Yazılımı aşağıdaki adresten indirebilirsiniz: 
http://download.piriform.com/ccsetup304.exe

 
CCleaner (Crap Cleaner) sisteminizdeki gereksiz dosyaları 
silerek daha kararlı ve daha hızlı bir sisteme kavuşmanızı 
sağlıyor. Yazılım 3 ana bölümden oluşuyor. Birinci ana 
bölüm temizlik bölümü. Bu bölüm yazılımın en temel 
işlevinin gerçekleştirildiği, bilgisayarınızda bulunan 
gereksiz dosyalardan kurtulmanızı sağlayan bölümdür. 
 
Cleaner  - Windows: 
-  ‘Internet Explorer’ bölümünde internette sörf yaparken 
bilgisayarınıza giren çerezler, geçici dosyalar, geçmiş 
internet adresleri ve form alanlarının doldurulduğu veriler 
temizlenir. 
-  ‘Windows Explorer’ bölümünde son açılan dokümanların 
kaydı, başlat-çalıştır bölümüne yazmış olduğunuz girdiler 
ve arama asistanındaki otomatik tamamlanan girdiler 
temizlenir. 
-  ‘Sistem’ bölümünde dolu olan çöp kutusu, geçici 
dosyalar ve diğer sistemde boşa yer kaplayan dosyalar ve 
girdiler temizlenir. 
-  ‘Gelişmiş’ bölümü ileri düzey kullanıcılar için diyebiliriz. 
Buradaki verilerin silinmesi konusunda bilgi sahibi 
olmadan lütfen gelişmiş seçenekleri işaretlemeyiniz.  
 

Temizlik - Uygulamalar:  
Sisteminizde kurulu olan her yazılımı kullandığınız 
sırada bazı artık dosyalar oluşur. Bu artık dosyalar da 
zamanla birikerek sistemin yavaşlamasına neden olur. 
CCleaner popüler uygulamaların çoğunu tanımakta 
ve her güncellemesinde de bu sayıyı arttırmaktadır. 
Bilgisayarınızda kurulu olan uygulamaların çoğunu bu 
alanda listeleyen yazılım bunlarla ilgili tüm artık dosyaların 
temizliğini yapabilmektedir. 
 
Kayıt Defteri: 
Kayıt Defteri bölümünde sisteminizde meydana 
gelmiş olan hatalar tespit edilerek bulunan sorunlara 
uygun çözümler getiriliyor. DLL dosyalarında, dosya 
uzantılarında, başlangıç öğelerinde, ActiveX bileşenlerinde, 

yardım dosyalarında ve daha 
birçok alanda meydana gelen 
hatalar bulunup düzeltiliyor. 
 
Araçlar: 
Yazılımın son bölümü olan 
Araçlar bölümündeyiz. 
Bu bölüm de üç alt bölüme 
ayrılıyor: 
- Geri Yükle: Bu bölümde Geri 
Yüklemeyi Çalıştır düğmesine 
basarak yazılımın kaldırma 
aracına ulaşabiliyorsunuz. 
- Başlangıçta: Windows’unuzun 
açılışında başlayan uygulamaları 
silebilir ve çalışmamasını 
sağlayabilirsiniz. Windows 
açılışına her eklenen başlangıç 
öğesi sistemin biraz daha 
yavaş açılmasına neden olur. 
Bu alanı kullanarak gereksiz 
uygulamaların açılmasını 
engelleyebilirsiniz. Bu alandaki 

girdilerin hangi yazılımlarla ilgili olduğunu, hangi girdinin 
kaldırılmasının sistemde sorun yaratacağını bilmiyorsanız 
lütfen bu alanda işlem yapmayın, çünkü gerekli bir 
uygulamanın başlangıçta açılmasını engelleyerek 
sisteminize zarar verebilirsiniz!
- Sistem Geri Yükleme: Bu alanda ise Windows’un 
kendiliğinden almış olduğu sistem yedeklerinden gereksiz 
olduğunu düşündüklerinizi kaldırabilirsiniz. Ama eğer 
hard diskinizde yer sıkıntısı yaşamıyorsanız bu yedekleri 
silmeyin. Hangi yedeğin ne zaman gerekli olacağını 
bilemeyiz.

denizdemirdoven@gmail.com

Değerli Oku-Yorumcu...
Bugün şunu görebiliyoruz ki; fizik biliminde de tıpkı diğer 
konularda olduğu gibi “anlaşıldığınız kadar anlatmış” 
oluyorsunuz ve aslında sır şuradadır ki; “anlaşıldığınız 
kadar da anlamış” oluyorsunuz. Fizik, doğa demek 
olduğuna göre ve insanın bir yönü doğada bulunduğuna 
göre, fiziği anlaması kadar doğal bir şey olamaz. 
Fiziği veya (bir ekleme yaparsak) matematiği anlatan, 
karşısındakiler tarafından ne kadar anlaşılamıyorsa, o kadar 
doğallıktan uzaklaşıyor demektir. Burada uzmanlıkları ve 
uzmanlık dilini tabii ki göz ardı etmiyorum, ama uzman 
ya da üstat olan bu konuyu herkese anlatabilecek kadar 
ustadır, demektir. Gerçek ilim adamlarının, anlattıklarını 
bütün insanlara iletmek ve duyurmak istemeleri de bu 
görüşümü desteklemektedir.

Sıradan insan yoktur; aslında her bir insan biricikliği ve 
kâmil olabilme potansiyeli ile yücedir. Öyleyse, seçkinlerin 
anlayabileceği iddia edilen 
fizik ve matematik konularının 
çok az haber ve biraz da 
anlama isteğiyle kavranılmaya 
başlanabileceğine örnekler 
vermeden önce, “hiç matematik 
bilmeden fizik yapılamaz mı” 
sorununa değinelim. Evet, 
kanaatimizce yapılabilir, 
zaten yapıldı da. Söylencelere 
(mitoloji) bakılması bu 
sözümüzü doğrulayacaktır. 
Fritjof Capra’nın ‘Fiziğin Tao’su 
isimli eserinde bu sözlerimize destek olduğu görülebilir. 
Zaten, fizik bilimine inisiye olmanın yöntemi; anlayış 
sahibi olabilmek için arınma, samimiyet ve irade birliğidir. 
Matematiğin kendine has bir doğası vardır, ama fizik bilimi 
olarak doğa üzerinde de görülebilir. Ve yaşam üzerinden 
bütün matematik anlatımlarını yapabiliyor olmamız gerekir. 
Yaşam esastır.

Belki aramızda hiç duymayanlarımız da olabilir; 
Pythagoras teoremi veya Euclid’in kırk altıncı sorunsalı 
diye bilinen bir geometrik bağıntı vardır. Bir zıt çiftinin 
arasındaki ilişki ile ilgilidir. (Matematikten haberdar 
olanlar için ara not: 2 boyutlu Euclid düzlemindeyiz.) 
Zıt çifti denilince genellikle birbirinin olumsuzlayanları 

ve uyuşumsuzlukları olan şeyler akla gelir ki böyle 
düşünülürse, bizce zıtlık değil, aslında aynılıktan söz 
edilmiş olunur. Zıtlıktan kasıt, en az bir ilişkisi bulunan ve 
bu ilişkilerindeki zıtlıklarında uyuşumlu olan, bu uyuşumun 
sonucunda kendilerini aşabilen ikiliklerdir. Zıtların biri 
kaldırıldığında diğerinin de varoluşundan bahsedilemez. 

Erillik ve dişillik bizim söylediğimiz anlamdaki zıtlık 
örneğidir. ‘Beden’ üzerinden eril ve dişil unsurların ilişkisi 
‘cinsel’ birleşmeleridir. Eğer dişil bedeni ‘yatay’ bir çizgi 

ve eril bedeni de ‘düşey’ bir çizgi 
ile zıtlar olarak alırsak, René 
Descartes’ın adıyla anılan 
‘Kartezyen’ koordinat 
sisteminin iki boyutlu 
bir düzlem üzerindeki 
sembolik gösterimini elde 
etmiş oluruz. Yani hep ‘x’ 
ekseni diye bilinegeleni 
‘dişil’ ve ‘y’ ekseni olarak 
bilinegeleni de ‘eril’ 
eksen olarak görüyoruz. 
Ortak oldukları ilişki 

ise kesiştikleri ‘orijin’, sıfır (cifir, şifre) noktası 
olmaktadır. Söz konusu ‘0’ noktasının ne olduğu 
ile ilgili sorulabilecek soruya “her iki eksenin de 
bir’liğinde ortadan kaldırıldıkları hal olduğunu” 
söyleyerek ‘örtük’ bir yanıt verebiliriz. 

Eril ve dişil unsurların sonsuzluğunu, beden üzerinden 
belirlemek için ‘Anne’ ve ‘Baba’ olarak sınırlandıralım. Bu 
sınırlandırmanın geometrik sembolleri ise yatay üzerinde 
bir ‘A’ ve düşey üzerinde bir ‘B’ noktası ile belirlenen 
A0 ve B0 doğru parçalarıdır. Zıtlıktan geometrik olarak 
anlaşılması gereken de, birbiri üzerindeki izdüşümleri, yani 
gölgeleri ‘aşkın’ olan, sınırlandırılamayan geometrik iki 
unsurdur ki; geometrinin aşkın ilkesi de ‘nokta’dır. Birbiri 
üzerinde izdüşümü yani gölgesi olmayan iki geometrik 
eleman ancak birbirlerine ‘dik’ olmak durumundadırlar.

İki bedenin aşılması da onların zıt-birliğinde yani 
(geometrik çizimde görebileceğimiz gibi) ‘0’ noktasında 
ortadan kaldırılmaları demektir ki ‘orijin’ ya da ‘merkez’ 
budur. 0 noktası, ilişkileri hem belirleyen, hem de 
ilişkilerce belirtilen merkezdir. Bu nitelik her merkez nokta 
için geçerlidir, çemberin merkezi ya da fizikteki ağırlık 
merkezi gibi söylemlerde de...

Bu aşılmada  (dişi ilke sadece ‘Anne olarak anne’ ve eril 
ilke de ‘Baba olarak baba’dır olduğunda) kaçınılmaz 
olarak ‘beden bebek’ söz konusudur. Beden olarak bebek, 
‘hem annedir hem baba’, hem de ‘ne annedir ne baba’.
           
Öyleyse, beden olarak bebek, AB doğru parçası olarak, 
yatayda beden olarak Anne yani A0 iken, düşeyde beden 
olarak Baba B0 olmasıyla beraber her iki bileşen de değil, 
bileşkedir. A-B olarak AB’dir. Ancak ne anne, ne baba 
ve ne de bebek sadece beden olarak mevcut olabilirler. 
Bağıntıları da ‘mümkün olan ortamın’ en yüksek boyutunda 
kurulur. Mümkün ortam 2 boyutlu olduğundan buradan 

ve yaşamdaki 
görünüşünden 
hareketle, A02 + B02 
= AB2 diye form 
vererek söylediğimiz 
ikili birlik ya da ‘dik 
üçgen’ bağıntısı vardır. 
Bu bağıntının temel 
sayısal görünüşü, yani 
‘arketip’ olanı da ‘3–
4–5’ dik üçgenidir. 

3 semavî olan, yani 
‘Baba’ geometrideki 
formu üçgendir.

4 arzî olan yani ‘Anne’, geometrideki formu dörtgendir.
5 ise beş köşeli yıldıza karşılık gelir.
Ve diğer yorumlar...

...
         
Değerli oku-yorumcu; 

Bilimle ilgili bir makale okumaya koyulmuşken böyle 
bir metinle karşılaşmak sizi şaşırtmış olabilirse seviniriz. 
Çünkü alışılagelmiş olan düzenlerdeki anlatımlar 
yaratıcılığı öldürür. Bir gün aynı köşede Einstein’ın 
anlattığı ‘Özel Bağıntılılık Kuramı’nın dik üçgen 
bağıntısından başka bir şey olmadığını da okursanız, umarız 
şaşkınlığınızı artırabilir ve engin yaratıcı gücünüzün daha 
da hareketlenmesine hizmet edebiliriz. 

Us ile kalın, esen kalın...

kutay.osman@gmail.com

TEKNOLOJİ Derleyen: Deniz Demirdöven

BİLİM Kutay Akın
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Derdinde Derman Bulan

Derdinde dermanı bulan Lokmanı arzular mı hiç,
Sırrında sırdaşı bulan seyranı arzular mı hiç.

Dil mülkini fetheyleyüp cümle-i tevhid ile,
Hükmü geçer kafdan kaf’a sultanı arzular mı hiç.

Bağ-ı Adn olmuş dili arz-ı cemal eyler gülü,
Mest-i müdam can bülbülü hayali arzular mı hiç.

Ruhum cemal pervanesi dil aşkının viranesi,
Mamur olup her hanesi ümranı arzular mı hiç.

Rahında berdar canımız aşk-ı ezel meydanımız,
Mahv-ı mahvdır şanımız nişanı arzular mı hiç.

İlm-i ledün kalbimiz talim-i esma halimiz,
Dar’ülbeka malimiz cihanı arzular mı hiç.

Sami o kim Hakkı arar her can ilinde rahı sorar,
Ten katresin derya kılar ummanı arzular mı hiç.

Reform Çağında
Özgürlük *
Alıntılayan: İzzet Erş
 
(Ortaçağda kilisenin durumu şöyleydi:)

...kilise bir yandan suçluluk duygusunu kamçılarken, 
öte yandan da bütün çocuklarına yönelik koşulsuz 
sevgisi konusunda bireye güvence vermiş ve Tanrı 
tarafından bağışlandığı ve sevildiği inancını kazanma 
yolunu göstermiştir.
 
Sermayenin belirleyici bir önem kazanmış olması 
gerçeği, insanların ekonomik ve bu nedenle kişisel 
kaderini, kişi üstü bir gücün belirlediği anlamına 
geliyordu. Sermaye bir hizmetçi olmaktan çıkıp bir 
efendi durumuna geçti. Ayrı ve bağımsız bir canlılık 
kazanan sermaye, egemen bir ortağa, ekonomik 
düzeni, kendi kaçınılmaz şartlarına göre yönetme 
hakkını tanıdı.
 
Ancak yine kapitalizm bireyi özgürleştirmiştir. 
Kapitalizm, insanı anonimci sistemin katı 
yönetiminden kurtarmış; kendi ayakları üzerinde 
durmasına ve kendi şansını denemesine izin vermiştir. 
İnsan kendi kaderinin efendisi olmuştur; risk de 
kendinin, kazanç da kendisinindir. Bireysel çaba onu 
başarıya ve ekonomik bağımsızlığa götürebilirdi. 
Para insanın büyük eşitleyici durumuna gelmiş, 
doğumdan ve geçişsiz sınıftan daha güçlü olduğunu 
kanıtlamıştı.
 
Böylece birey, ekonomik ve siyasal bağların 
boyunduruğundan kurtulur. Ayrıca yeni sistem 
içinde olmak zorunda olduğu aktif ve bağımsız rol 
yoluyla olumlu bir özgürlük kazanır. Ama aynı anda 
ona bir zamanlar ait olma duygusu ve güvenlik 
veren bağlardan da kurtulur. Yaşam, merkezi insan 
olan kapalı bir dünyada yaşamaktan artık çıkmıştır; 
dünya sınırsız, aynı zamanda tehdit edici bir yapıya 
bürünmüştür. Kapalı bir dünyadaki sabit olan yerini 
kaybetmekle insan, yaşamının anlamına yönelik 
yanıtı da yitirir; sonuçsa kişinin kendi ve yaşam 
amacına ilişkin kuşkuyla dolmasıdır. Büyük insanüstü 
güçler, yani sermaye ve pazar onu tehdit etmektedir. 
Çevresindeki insanlarla, potansiyel bir rakip olan 
herkesle ilişkisi düşmanca ve yabancılaşmış duruma 
gelmiştir; kişi özgür yani tek başınadır, yalıtılmıştır, 
her açıdan tehdit edilmektedir.
 
...artık o, sınırsız ve ürkütücü bir dünyaya itilen 
bir yabancıdır. Yeni özgürlük mutlaka derin bir 
güvensizlik, kuşku, yalnızlık ve kaygı duygusuna yol 
açacaktır.

Erich Fromm

* Reform Çağında Özgürlük (Özgürlükten Kaçış’tan)

Tanrı Nerede?
Kaballah’da Tanrı kavramı için:

“O görünmez olandır, arı özdür. Tanrı, Kendisini 
çağıranlara Kendini hazır eder. Tanrı bir isimle 
çağırılmak ister. Bu isim yoluyla Kendi el emeği 
Kendinden haberdar olur ve Onu çağırır,” der.

Rabbi Menachem Mendel küçük bir çocukken, 
büyükbabası Rabbi Şneur Zalman, onu kucağına alır 
ve sorar:
“Nerede dede?”
Küçük Mendel dedesinin burnunu tutar, ama dedesi:
“Yoo, o dedenin burnu,” der. 
“Peki, nerede dede?” diye tekrar sorar.
Çocuk bu kez sakalını çekiştirir. Rabbi Zalman bu kez 
de:
“Hayır, o dedenin sakalı. Peki, nerede dede?” diye 
sorar.
Bunun üzerine çocuk kucağından iner, koşa koşa öteki 
odaya gider ve oradan seslenir.
“Dedeeee!”
Rabbi Zalman, küçüğün peşi sıra öteki odaya gider. 
Küçük Mendel bunun üzerine sevinçle bağırır.
“İşte, dede!!!”
Dede çağrıya yanıt verendir, tıpkı Tanrı gibi.

İÇTEN DOĞUŞLAR

İÇİMİZDEKİ SANATÇI

Abdurrahman Sâmi Niyâzî

Şeyma Reisoğlu Bobaroğlu

HAKİKATTEN DAMLALAR Rabbi Zalman
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Bizden Haberler
• Sevgili 
dostumuz Seçil 
Nebioğlu’nun 
‘Arayış-Sunuş-
Adayış: Kadın 
üçleme’ adlı 
eseri İDGSA80 
BAYKUŞ 
BAKIŞI 
KADIN karma 
sergisinde yer 
alıyor. Bursa, 
Balıkesir, İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek serginin 
İstanbul ayağını 18–28 Nisan tarihleri arasında Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı / Osman Hamdi 
Bey Salonu’nda ziyaret edebilirsiniz.  

• Kuruluşundan bu yana konserlerinde yerel müzik 
aletlerine geniş yer veren Tekfen Filarmoni, bu sefer kökleri 
M.Ö. 3000’lere uzanan ve Türk musikisinin de ilk yaylı 

çalgısı olan rebabın 
ustası, dostumuz 
Mehmet Refik 
Kaya’yı iki konserde 
solist olarak ağırladı. 
Bu konserlerden ilki 
19 Mart’ta Fulya 
Gösteri Merkezi’nde; 
ikincisi ise 20 
Mart’ta Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşti. Selçuklu 
döneminde 400, 
Osmanlı döneminde 
ise 600 yıl kadar 
kullanılan ancak 
Tanzimat’ın getirdiği 
“Batılılaşma” 
hareketi ile yerini 
kemana kaptıran 

rebap, Mehmet Refik Kaya tarafından uzun süren araştırma 
ve atölye çalışmaları sonucunda, yüzlerce yıllık ana 

karakterine sadık kalarak geliştirildi ve her türlü eseri icra 
edecek konuma getirildi. Şef Saim Akçıl yönetimindeki 
konserin programında, geleneksel müziğin yanı sıra Franz 

Schubert ve Osmanlı kültürü ve müziğine yakın ilgi 
duyan Wolfgang Amadeus 
Mozart’ın eserleri de icra 
edildi. 

• Sevgili Sevgi Genç’e, 
geçirdiği operasyon 
nedeniyle geçmiş olsun 
dileklerimizi gönderiyor, 
hamilelik dönemini sonuna 
kadar çok rahat geçirmesini 
temenni ediyoruz. 

• Sevgili Selin Erş 
kardeşimizin dedesi 
Sn. Sami Coyas, Şubat 
ayında vefat etmiştir. 
Kendisine Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı ve 
sabır diliyoruz.
Nur içinde yatsın. 

• Vakıfımızın değerli 
üyelerinden Dr. Sadettin 
Demiray, 22 Mart 
2011’de, “Mitoloji ve 
Psikiyatri” başlıklı 
konuşmasını bizlerle 
paylaştı.

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

bulten@anadoluaydinlanma.org

İç Pilav
Birsen Çelik

Malzemeler:
8–10 Kişilik
2 su bardağı sıcak su, 2 su bardağı baldo pirinç, 4 orta 
boy kuru soğan, ½  çay bardağı kuş üzümü, ½ çay bardağı 
dolmalık fıstık, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı karabiber, 2 
tatlı kaşığı yenibahar, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı sızma 
zeytinyağı, 2 yemek kaşığı toz şeker

Hazırlanışı:
Pirinci soğuk suyla nişastası gidene kadar yıkayıp, 1 tatlı 
kaşığı tuz koyduğumuz ılık su dolu bir kapta yarım saat 
kadar bekletiyoruz. Üzümlerin sağlam ve düzgün olanlarını 
ayıklayıp yıkıyoruz. 10 dakika kadar normal ısıdaki 
suda bekletiyoruz. Teflon tenceremizde normal ateşte 
zeytinyağımızı ve küp küp doğradığımız soğanlarımızı tuz 
ile birlikte pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Soğanlar 
hafif pembeleştikten sonra dolmalık fıstıklarımızı da 
ekleyerek, onların da rengi sarıya dönene kadar soğanla 
birlikte kavuruyoruz.

Kavurma işlemimiz tamamlandıktan sonra suda bekletilmiş 
olan pirincimizi süzüp bu karışıma ekliyoruz ve pirinç 
toparlanana kadar, yani pirinç taneleri birbirine yapışmaya 
başlar gibi olana kadar 5–10 dakika kavuruyoruz.

Pirincimizi de karıştırdıktan sonra üzüm, karabiber, tarçın, 
yenibahar ve toz şekerimizi ilave ediyor ve bunların 
üzerine de 2 su bardağı kaynamış suyumuzu ekleyerek 
malzemelerin hepsi birbirine karışacak şekilde, fakat 
malzemelerimizi ezmeden karıştırıp ocağın altını kısıyoruz. 
Yaklaşık 15 dakika kapağı kapalı bir şekilde demlendikten 
sonra aralayıp kontrol edin, pirinçlerin tam olarak piştiğini 
gördüğünüzde ocağın altını kapatıp pilavınız ezilmeyecek 
şekilde hafifçe karıştırın. Artık pilavınız hazırdır.

Notlar:
Pişen pilavın 15–20 dakika demlenmesi için tencere 
ile kapak arasına temiz sofra bezi ya da havlu peçete 
yerleştirebilirsiniz. Pilavınız daha yumuşak ve tane 
tane olacaktır. Dilerseniz 250 gr. kuzu ciğerini küp küp 
doğrayıp ciğerleri iyice yıkadıktan sonra ayrı bir tavada 
2 yemek kaşığı sıvıyağ ile kavurduktan sonra pişmiş 
pilavınıza katabilirsiniz. Pilavınızı ciğerle pişirmeyin yoksa 
pilavınızın rengi kararır!

Pilavınızda normal su yerine haşladığınız tavuk suyunu 
kullanabilirsiniz ve yine pilavınız piştikten sonra 
didiklenmiş tavuk parçaları da ekleyebilirsiniz. Fakat tavuk 
suyu kullandığınızda pilava ekleyeceğiniz tuz oranına 
dikkat edin, eğer tavuğu haşlarken tuz kullandıysanız, 
pilava tuz eklemeyin. Yoksa pilavınız aşırı tuzlu olacaktır!
Pilavınızı yaparken zeytinyağı yerine tereyağı da 
kullanabilirsiniz. Ya da yarı ölçek tereyağı, yarı ölçek 
zeytinyağı da kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun.

İmgenin Pornografisi
Zeynep Sayın

Yayınevi: Metis Yayınları
323 sayfa

Akıl Tutulması
Max Horkheimer

Yayınevi: Metis Yayınları
192 sayfa

İmgeler hangi koşullarda pornografikleşir, ne zaman 
teşhircileşirler? Teşhircilik 
geleneği diye bir şey var 
mıdır? Ya da teşhircilikten 
azade bir imge mümkün 
müdür? Farklı zamanlarda 
ve mekânlarda nasıl 
üretilmiştir, üretilebilmiş 
midir?

İmgenin Pornografisi, 
Zeynep Sayın’ın 
başlangıçta kendisine 
bir varoluş problemi 
olarak sorduğu bu sorular 
çerçevesinde gelişiyor. 

İmgelerin henüz 
bir ‘sanat’ olmadığı 
çağlardan, Roma 
ölü maskelerinden, 
Bizans ikonalarından, 
Anadolu’daki yazı-
resimlerden kalkarak 
20. yüzyıl başlarına, 
oradan da günümüze 
kadar gelen yolu kat 
ederken de hep bu 
soruların peşinde.

Akıl Tutulması, Frankfurt Enstitüsü’nün ve kurucusu 
Max Horkheimer’in temel yapıtlarındandır. Kitap, 
yazarın ülkesini terk etmek zorunda kaldığı İkinci 
Dünya Savaşı yıllarında, ABD’de, Avrupa felsefe 
geleneğine yabancı Amerikalı okurların düzeyi göz 
önünde tutularak ve İngilizce olarak yazılmıştı. Belki 
de bu yüzden, ‘zorluğuyla’ ünlü Frankfurt okulu 
kuramcılarının en açık ve en ‘kolay’ metinlerinden 
biridir.

Akıl Tutulması’nda Horkheimer, ABD kültürünün 
egemen felsefesi olan pragmatizmi ve onun temelinde 
yatan pozitivizmi eleştirirken, Batı düşüncesinde 
Akıl kavramının tarihini, önce hurafeye ve mitosa 
karşı mücadelesini, ardından kendisinin de bir 
hurafeye dönüşmesini tartışmaktadır. Aydınlanmanın 
mitos içindeki kökenleri ve giderek yeni bir 
mitoloji haline gelişi, insanın doğa üzerindeki 
egemenliğinin tahripkâr boyutu, Faşizmin Batı 
Aklının tarihi içindeki yeri, bireyciliğin sonucunda 
bireyin ölümü, işçi hareketinin imkânları ve direnme 
gücü: Horkheimer’in bir toptan yıkım döneminin 
getirdiği perspektif açısından gözden geçirdiği temel 
sorunlar...

BİZİM SAHAF Hazırlayan: Ayşe Doğu

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
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Padmasana
Lotus Pose 
Meditasyon (Dhyana) 
Oturuşu
Nilgün Çevik

1. Bölüm:

Padma Lotus çiçeği anlamına gelir. Kirli sularda 
yetişmesine rağmen, birçok kültürde kendini 
temizleyebilme özelliğinden dolayı saflığı sembolize 
eder. Çin simgeleri sözlüğünde, çiçeğin kendisinin 
bir mandala olduğu, yani fiziksel evreni simgelediği 
yazmaktadır. Ortadaki dişilik organı, evrenin 
ortasında bulunduğu sanılan Meru Dağı’nı, onu 
çevreleyen erkek polen üreten kısmı dağları, taç 
yapraklar ise kıtaları simgeler. Dört kenarda dört iri 
yaprağın yanında daha küçük iki yaprak bulunur, 
tıpkı Brahmin ve Budistlerin evren haritalarında 
olduğu gibi... Çiçek, sularla simgelenen Kaos’tan 
doğan ruhsal düzendir. Mitolojideki benzeri 
büyük ana tanrıçadır. Gautama ve diğer Buddhalar 
çoğunlukla lotus çiçeğinin üstüne oturmuş olarak 
resmedilir. Brahman lotus çiçeğinin üzerinde doğmuş 
olarak gösterilir. Doğumundan sonra Osiris, lotus 
çiçeğinin üzerinde durmuştu.

Sembolik anlamının dışında Padmasana, uzun 
süre bedenin sabit kalmasına yardımcı olan bir 
pozdur. Doğal, basitçe bağdaş kurarak oturmamız 
dik durmamızı sağlar, böylece kan akışı rahatlar, 
enerji kök çakradan taç çakraya kadar rahatça akar. 
Öne doğru eğildiğimizde normal nefes alamayız, 
akciğerler ve göğüs kafesi sıkışır, aynı zamanda 
kambur bir şekilde durmak duygusal problemlerin 
de bir göstergesidir. Göğüs kafesi açık, omurga düz 
bir konumda olduğunda kendimize olan güvenimiz 
de artar. Meditasyon yaparken dik bir konumda 
oturmak, nefes alış verişimizi kolaylaştırır ve 
meditasyon sırasında uykuya dalmamızı önler.

Poza başlarken: Kendimize yumuşak, rahat bir 
zemin hazırlayıp bacaklarımızı öne uzatarak 
oturuyoruz. Eğer bacak kaslarımız ve kalça 

eklemlerimiz izin veriyorsa ve dizlerimizde noktasal bir 
acı hissetmiyorsak, önce sağ bacağımızı dizden kırarak 
sağ ayağımızı kasığa yakın, sol uyluk kasının üzerine 
yerleştiriyoruz, daha sonra sol bacağımızı dizden kırarak 
sağ uyluk kasının üzerine yerleştiriyoruz. Bu poz çok zor 
geliyorsa yarım lotus pozu, yani sağ bacak dizden kırık 
kasıklara yakın yerde, sol bacak ise diğer bacağın üzerine 
yerleştirilecek şekilde oturabiliriz.

Eğer kalça eklemleri yeteri kadar açık değil ve bacak 
kasları yeteri kadar esnek değilse, bacakları üst üste 
koymak yerine bedenin önünde yere önlü arkalı 
yerleştiriyoruz, eğer oturduğumuzda arkaya gider gibi 
hissediyorsak, kalçaların altına battaniye ya da küçük 
bir yastık yerleştirip hemen ucuna oturuyoruz, böylece 
leğen kemiğini aşağı doğru döndürerek omurganın daha 
düz kalabilmesine yardımcı oluyoruz. Bu şekilde rahat 

oturarak uzun süre pozun içinde kalabiliriz. Kollarımız 
önde, ellerimizi dizlerimizin üzerine yerleştirerek, eğer 
istersek başparmak ile işaret parmağımızı birleştirip 
gözlerimizi kapatıyoruz ve nefeslerimize odaklanıyoruz. 
Çok zorlamadan, kontrol etmeye çalışmadan, yavaş 
yavaş nefeslerin sakinleştiğini, derinleştiğini, uzadığını 
hissetmeye başlayarak meditasyon sürecine başlıyoruz. 
Pozun içinde istediğimiz kadar kalabiliriz.

Eğer meditasyonda değilsek 3 ya da 5 dakika pozun 
içinde kalmak, kalça, diz, ayak bileği eklemlerini açıp 
esnemesine ve bacakların dış bölümündeki kasları, 
bağdokuyu esnetmeye yardımcı olur.

Pozdan çıkarken: Acele etmeden önce üstteki bacağı 
ayak bileğinden yakalayıp öne doğru uzatıyoruz, daha 
sonra alttaki bacağı da uzatıyoruz. Birkaç defa nefes 

alarak bacakları rahatlattıktan sonra diğer bacağı 
yapmak için aynı yolu izliyoruz ve iki tarafı da 
dengelemiş oluyoruz. Daha sonra kollar ve eller 
bedenin arkasında destekleyerek yere sırt üstü uzanıp, 
pozun etkilerini hissederek bir süre dinleniyoruz.

Diz problemi olan kişiler için padmasana önerilmez. 

Pozun Faydaları: Kalça eklemini, diz eklemini açar, 
esnetir, bacağın dış kısmı esner, ayak bilek eklemleri 
açılır, rahatlar. Ruhsal ve fiziksel rahatlama ile huzur 
ve mutluluk sağlar.

Meditasyonun neden yapıldığı, birçok anlayışa göre 
anlatılabilir. Taoizm açısından bakarsak ve bilgileri 
kısaca özetlersek:

Tao Te Ching’in yazarı Büyük Taocu düşünür Lao-
Tzu  meditasyonu Taocu uygulamanın temel direği 
olarak görür. Meditasyon olmadan diğer tüm Taocu 
sanatların içi boşalır. Çince olan Tao’nun (Dow) 
kelime anlamı ise ‘yol’dur. Evrenin yolunu, her şeyin 
oluş biçimini ifade eder. Bir bütün olarak amaç, yol, 
yolculuktur. Taocu ise yolun takipçisidir.

Taoizm’in ana görüşünün ve temel bilgilerinin kısaca 
anlatıldığı yazının ikinci bölümünü bültenin bir 
sonraki sayısında okuyabilirsiniz.

nilcvk@gmail.com

Beyaz Çay

‘Beyaz şakayık’, ‘altın ay’, 
‘gümüş iğne’ ve ‘beyaz 
bulut’ gibi isimleriyle ve 
tadıyla efsaneler yaratan, 
yüzyıllarca çeşitli anlamlar 
yüklenerek değerlenen 
ve günümüzde pek çok 
araştırmanın konusu olan 
beyaz çay, adını çay 
tarlalarındaki açılmamış 
filizlerin gümüşi beyaz 
tüylerinden ve çok açık renkli tomurcuklarından 
alıyor. En nadide ve en pahalı çay çeşidi 
olan beyaz çay, kadim şifacılar tarafından 
yüzyıllardır bitkisel ilaç olarak da kullanılıyor. 
Ayrıca en az üretilen ve en yüksek düzeyde 
antioksidan içeren çay çeşidi. Dünyada yıllık 
üretimi 600–800 ton civarında. Çin, Hindistan, 
Kenya, Sri Lanka ve Vietnam kaynaklı beyaz 
çayın ülkemizde de çeşitleri var.

Kafeini daha az tüketmek isteyenler için 
idealdir. 3–4 dakika demlemek yeterlidir.

Üretim aşamasında çok az işlem görür ve hiç 
fermente olmaz. Bu yüzden siyah ve yeşil çaya 
göre sağlık açısından daha faydalıdır.

Beyaz çay, kolon, prostat, 
mide kanseri gibi birçok 
farklı kanser çeşidine 
karşı koruyuculuğa 
sahiptir. Yüksek tansiyonu 
düşürmeye yardımcı olup 
damarların gelişimine 
destek olur. Felç tahribatına 
karşı da koruyucu 
etkilidir. İyi kolesterolü 
yükseltip kötü kolesterolü 
düşürmeye yardımcı olarak 
damar sertleşmesi ve 
tıkanıklığının önlenmesine 

katkı sağlar. Bakteri ve 
virüsleri doğal yollarla yok etmeye yardımcı 
olur. Bağışıklık sistemini güçlendirip soğuk 
algınlığına karşı korunmaya yardımcı olur. 
Kalbi güçlendirir. Kemik yoğunluğunun 
yüksek olmasına katkıda bulunur. Romatizma 
ve osteoporoz hastaları için faydalı etkiye 
sahiptir. Dişleri daha güçlü yapan az miktarda 
florid ve diğer besin elementleri içerir. Kötü 
nefes kokusuna sebep olan bakterileri öldürür. 
Metabolizmayı hızlandırarak dengeli diyet 
programına yardımcı olur.

Ürün Temini İçin: Şah Bazaar
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Hatice Çoban UzunFesleğenli Kabak Carpaccio
Berfin And

Malzemeler:
1 adet körpe kabak, 4–5 
adet kiraz domates, 1 avuç 
kadar taze soğan, 10 adet 
fesleğen yaprağı, 3 yemek 
kaşığı çiğ krema, 1 yemek 
kaşığı nar ekşisi, 4–5 kaşık 
sızma zeytinyağı, tuz, 
çekilmiş top karabiber.
 
Hazırlanışı: 
Nar ekşisi, tuz, taze çekilmiş karabiber, zeytinyağı ve 3–5 damla limon 
suyunu bir kapta karıştırıp bir kenara bırakın. Kabakları zar inceliğinde 
halkalar şeklinde kesin, bu işlem için mutfak robotunun ince halka bıçağını 
kullanabilirsiniz. Kabaklar pişmeyeceği için ince kesilmelidir. Kestiğiniz 
kabak halkalarını tabağa gözünüze hoş görünecek şekilde dizin.

Üzerine isteğinize göre tuz ilave edin. Fesleğen yapraklarını, ikiye 
bölünmüş kiraz domatesleri ve taze soğanı dizdiğiniz kabakların tam 
ortasına serpin. Hepsinin üzerine değirmen ile karabiber ekin. Üzerine en 
başta hazırladığınız sosu, çiğ kremayı ve biraz daha zeytinyağını gezdirin. 
Fazla bekletmeden en geç yarım saat içinde servis edin.
  
Geçen sayımızda tarifini vermiş olduğum roast beef dilimlerini de 
kabakların ortasına yerleştirerek değişik bir lezzet kombinasyonu 
yapabilirsiniz.
 
Sağlıklı günler dileğiyle afiyet olsun.

zberfin.and@gmail.com


