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Gerek yok her sözü,
laf ile beyâna,

Bir bakış bin söz eder, 
bakıştan anlayana...

Mevlâna

Söz ola...

Sadettin Demiray 1962 yılında askeri öğrenci olarak 
Ankara Tıp Fakültesi’ni bitirdikten hemen sonra, 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde “Ruh ve Sinir 
Hastalıkları” uzmanlığı eğitimi aldı. 1980 yılına kadar 
Diyarbakır Askeri Hastanesi’nde Uzman ve Başhekim 
olarak görev yaptı ve aynı yıl emekli oldu. Demiray halen 
serbest olarak ruh ve sinir hastalıkları uzmanı olarak 
hizmet vermekte.

Soru: Tıp eğitimini ve ruh ve sinir hastalıkları gibi 
bir uzmanlık dalını seçmenizin arkasındaki nedenleri 
sorarak başlamak istiyorum röportajımıza, nasıl oluştu bu 
tercihler?

Sadettin Demiray: İnsan yaşamında rastlantıların çok 
büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Lise diploması 
almak için okula gittiğimde sınıf arkadaşımla karşılaştım. 
Hangi mesleği seçtiğimi sordu. Henüz kararsız olduğumu 
söyledim ve aynı soruyu ben ona yönelttim. Askeri 
Tıbbiyeye gideceğini, istersem benim de gidebileceğimi, 
nasıl olsa derecemizin yüksek olduğunu, sınav olmadığı 
için mutlaka girebileceğimizi söyledi. Birlikte askerlik 
şubesine gidip dilekçe verdik, hastaneden sağlam raporu 
alarak kesin kararımızı verdik. Fakat sonradan sınav kondu. 
Fakülteyi bitirince Gülhane stajına başladık. En iyi hocanın 
kim olduğunu sorduğumda psikiyatri hocası çoğunluk 
kazanınca psikiyatr olma kararım kesinleşti. Uzmanlık 

eğitimine başladıktan on beş gün sonra çok iyi olan hocayla 
basit bir nedenden dolayı biraz çatıştık. Ben bir daha buna 
meydan vermemek için biraz fazlaca çalıştım. Hoca da inat 
olsun diye dört yıl süre ile benim adımı öğrenmedi. Meslek 
olarak çok seviyorum, yeniden başlasam yine doktor ve 
psikiyatr olurdum.

AYIN KONUĞU: Sadettin Demiray Deniz Tipigil KARİKATÜR Aykut Yazgan

Göbeklitepe
Dünyanın İlk Tapınağı 
“Herkesin ve her şeyin anlatacak bir 
hikâyesi vardır. Bu hikâyelerden bazıları 
hiçbir zaman gün ışığına çıkmaz, sonsuza 
dek birer sır olarak kalırlar.”

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ahmet Turgut 
Yazman’ın ve yapım tasarımını Bahar Vidinlioğlu’nun 
üstlendiği “Göbeklitepe 

- Dünyanın İlk 
Tapınağı” isimli 
belgesel film, pek 
çok ilke imza 
atmaya devam 
ediyor. 

Film, yaygın 
inanışları 
sorgulayan 
hikâyesiyle 
izleyiciyi 
günümüzden 
12.000 yıl geriye, 
Şanlıurfa’nın 15 
km. yakınında 
bulunan 
Göbeklitepe’ye 

götürerek, yeryüzündeki ilk tapınağı 
mercek altına alırken, yüzeydeki bilgilerin üzerini 
biraz kazıdığımızda bile tabuların nasıl yıkılmaya 
başladığını ortaya koyuyor. Birbirinden değerli uzman 
ve katılımcıların görüşlerine başvurarak, insanlık 
tarihini derinden ilgilendiren önemli sorular soran 
belgesel, kesin yanıtlar aramak yerine, bölgedeki 
bulguları ve tarihsel olguları yansıtarak yorumu açık 
fikirli izleyicinin hayal gücüne bırakıyor

“Göbeklitepe - Dünyanın İlk Tapınağı”nın çekimleri, 
iki yıl süren yoğun araştırma ve planlama sonrasında, 
4 ülkeye toplam 17.500 km’lik yolculuk yapılarak 

iki senede tamamlanmış. Kazı alanını yeniden 
canlandırmak için kullanılan görsel efektler, 2D ve 
3D animasyon çalışmaları ve mitolojik hikâyelerin 
izleyiciye illüstrasyonlar ile aktarılabilmesi için 1.200 
saatlik çalışma gerçekleştirilmiş.

2010 ve 2011 yılları içinde Docufest/Atlanta (ABD), 
Cinema Verite/Tahran (İRAN), Gzdoc/Guangzhou 
(ÇİN),  Auroville 
(HİNDİSTAN), TAC/
Oregon (ABD) gibi 
farklı kıtalardaki 
festival ve davetlerde 
dünya izleyicileri ile 
buluşan belgesel, ilk 
ödülünü 40 belgeselin 
yarıştığı Atlanta 
Docufest Festivali’nden 
“En Eğitici Belgesel” 
kategorisinde aldı. 

Vakfımızın uzun 
yıllardır aktif bir 
takipçisi olan Ahmet 
Turgut Yazman’a özel 
olarak bu çalışmanın 
kendisine neler kattığını, Göbeklitepe’nin belgelenmiş 
tarihi değiştirip değiştirmediğini de sorduk;

“Etrafımdaki her şey gibi ben de oluş halindeyim ve 
Göbeklitepe’nin bu oluşumda önemli bir yeri var. 
Aslında gerçek şu ki bu kadar bilinmez ve tahmin 
edilmesi güç bir olgu ile bir arada yaşayıp anlamaya 
çalışmak, hem üretim hem de tüketim anlamında 
dünyaya bakış açımı değiştirdi. Kendini bilmeye çalışan 
bir insan olarak varoluş ile ilgili derdimin köklerinin 12 

bin yıl öncesine, hatta daha da öncelerine dayandığını 
anlamak beni bayağı rahatlattı. 

Bugün bilimsel olarak birçok şeyi bildiğimizi 
varsaydığımız dünyamızda aslında gerçekten 
olan biten ile ilgili büyük kopukluklar olduğunu 
hissedebileceğiniz önemli yerlerden biri Göbeklitepe. 
Bu kopukluk konusu ile ilgili güzel bir örneği 

Mısır’da yaşadım, ilginç 
bir hikâyedir. Kahire 
Müzesi’nin yöneticisi ünlü 
Ejiptolog Wafaa El-Saddik 
ile röportaj yapmaya 
gittiğimde Göbeklitepe 
ilgili bilgisi yoktu, hiç 
bilmediği bir yer hakkında 
bilgi sahibi olsun diye 
kendisine sunduğum 
bulgulara inanmadı. 
O kadar inanmadı ki 
hazırladığım dosyayı 
bana geri uzatırken işaret 
parmağını olumsuz 
anlamda sağa sola 
sallayarak birkaç kere üst 

üste “This is impossible (bu 
imkânsız)” dedi. Bu durum karşısında daha fazla ısrar 
etmedim ama nasıl bir yolculuk içinde bulunduğumu 
daha iyi anladığım bir andı o an.” 

Ekim 2010’da ülkesinin izleyicileri ile ilk kez 47. 
Antalya Uluslararası Film Festivali’nde buluşan 
“Göbeklitepe – Dünyanın İlk Tapınağı”, 30. İstanbul 
Film Festivali kapsamında, 13 Nisan 2011’de Pera 
Müzesi’ndeki gösterimi ile ilk kez İstanbul’daki 
sinemaseverlerle de buluştu. İstanbul Film Festivali’nin 
hemen ardından İstanbul, Ankara, Antalya ve 
Eskişehir’de özel gösterimlerine devam edecek olan 
belgesel, 1–8 Mayıs 2011 tarihlerinde Eskişehir Film 
Festivali’nde, 11–14–15 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul 
Pera Müzesi’nde izlenebilecek. 

Göbeklitepe – Dünyanın İlk Tapınağı’na dair güncel ve 
detaylı bilgilere, http://www.dunyaninilktapinagi.com ve 
http://www.gobeklitepe.info adreslerindeki resmi internet 
sitelerinden ulaşabilirsiniz. 
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Kutsalın Temeli

Mekke, Medine, Kâbe, Kudüs, vaat edilmiş topraklar, Ganj 
Nehri, Adem’in toprağı, Harun’un asası, Musa’nın çarıkları, 
Yusuf’un gömleği, İsa’nın kanı, Buda’nın incir ağacı, sedir 
ağacı, elma ağacı, hayat ağacı, iyiliği kötülüğü bilme ağacı 
vs., taşından kuşuna, gezegeninden yaprağına bir imgeyi 
kutsal kılan nedir?

Aslında hiç teferruatlı değil, çok basit... Muhammed bir bal 
arısına baktı. O arıya her gün bakıp görmeyen yetişkinler 
gibi değil, ama bir çocuğun hayreti ile baktı. Bir sürü şeyin 
içinde o anda sadece arıya baktı. Onu seyretti. Eyleminde 
gördü. Arıyı varlığın bütünlüğü içinde, bütünden farklı, ama 
vücudun bir uzvu olarak seyran etti. Varlığın bir ayrılmazı 
olarak, Allah’ın bir hilkati ve vahyinin mazharı olduğunu 
gördü.

Onu kutsadı. Elini arının başının üzerine koyup, ona: 
“Rabbim seni mübârek kılsın,” demedi. Ona sadece baktı, 
onu fark etti. Diğer her şeyin içinde, zihni ile değil ama 
zevkiyle ona baktı. Ve ferasetiyle buyurdu: “Rabbim 
bal arısına şöyle vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan ve 
kurduklarından evler edin!” (Kur’an-ı Kerîm, Nahl Sûresi 68)

Doğrusu, Allah bir arı ile asla konuşmadı, zira vahiy 
kelâmî cihetten değildir; kalbe inzal olan dolaysız bilgiye 
denir. Ondaki dolayım vahyin inzalinden sonradır. 
İfade gereksinimi ile anlatmak icap ettiğinde, vahiy akıl 
dolayımına girer. Kendisi tek başına aklın tüm edimlerinin 
dışındadır. Dolayısı ile vahiy akıl ile değil, ilham, keşif 
ve müşahede ile, ama her birinin neticesi olan feraset ile 
malumdur.

Muhammed arının ne yaptığına baktı ve arının aklî bir 
eylem içinde değil, ama aklın ikircikli doğasının tamamen 
ötesinde tüm varlığı ile sadece eylediğini gördü. Onun 
Allah’ın vahyi ile eylediğini değil, tam da Allah’ın vahyi 
olduğunu gördü. Zira arı, aldığı vahiy üzere eyliyor olsaydı 
âkil bir varlık olurdu ve eyleminin neticesinde iradî olarak 
dinlenmek veya eyleminden vazgeçmek keyfiyetinde 
bulunabilirdi.

Arı o âna kadar sadece bir arıydı. Doğanın içerisinde 

insanın farkındalıksız olarak her gün baktığı ama 
görmediği, görse dahi görmediği bir şey olarak 
durmaktaydı. Ne zaman ki o, bilincin önüne koyulmuş, 
onun tarafından fark edilmiş ve Muhammed’in hayatında 
bir yeri olmuştur, artık o vardır. Buna kutsama denir. 
Kutsamak, fark etmektir. Kutsal kendisinin farkında 
olunandır. Farkında olunmayan bir nesne, her ne olursa 
olsun; ne kutsaldır, ne de mübarek…

Binaenaleyh Muhammed’in kutsadığı, ancak Muhammed’e 
kutsaldır. Arının farkında olmayan bir şuur için arının bir 
kutsiyeti de olamaz. Mânâsı, kutsallık arının kendisinde 
değil, arıyı bütünün içinde fark eden şuura aittir. Bu 
nedenle onun adı Muhammed’dir. Kendisine hitaben 
Fahr-ı Âlem denilmesinin, on sekiz bin âlemin Mustafa’sı 
denilmesinin muhakkak bir sebebi de budur.

Muhammed ismi ‘kendisine hamd edilen’ mânâsına 
gelir. Bilincin nesnesi konumuna gelen her ne ise, bilinç 
onun üzerinden kendi iç âlemine döner ve nesneyi ne 
olarak biliyorsa, kendini de o olarak görür. Zira dışsal 
olan içsel olanın yansımasıdır ve dış olarak bilinen 
bâtının tezâhürüdür. Yani düşüncenin yansımasıdır. 
Eğer düşünce insanın özsel bir edimi olmasaydı, insan 
onu engelleyebilirdi. İstemediğinde onu durdurabilirdi. 
Hâlbuki düşünce mütemadiyen devinmektedir. İnsanın 
onun üzerindeki kudreti ancak ricası ile kazandırabildiği 
mevziden ibarettir. O dahi iradî değil, 
hulkîdir. Yani yaratılışının, olumsuzluklar 
karşısındaki tutumu ile oluşan seçimleri 
ve karakteri ile dolaylıdır.

Muhammed arıya baktı ve onun 
Allah’ın vahyi olduğunu gördü. Şuuru, 
sıradan bir arı üzerinden varlığın 
bütünlüğü ile kutsandı. O arıyı kendisi 
ile aynî varoluş doğası içinde bilip onu 
“Allah’ın arısı” kıldı, arı da ona hamd 
ederek onu Muhammed çağırdı. Takdir 
tabii ki Hüdâ’nın, ancak görünen o 
ki, Muhammed bunu bilincinin tüm 
karşılaşmalarında kâmil surette tahakkuk 
edebildiğinden, Hakkı her yerde görüp 
bâtılın varlığını olumsuzladığından ona 
Muhammediyet lâyık görüldü. Onun için 
gayrı kalmadığından kalbi İslâm oldu. 

Yani tüm değişenlerde değişmeden duranı bildi.

Dolayısıyla ism-i Muhammed, şuurun bu nevi bir 
edimsellik içerisinde kendi varlık bütünlüğüne şahadet 
getirendir. Yitip gitmiş bir beşer değil...

Muhammed arıya bakar. Onu fark eder. Tüm eylemleri 
içerisinde arıyı, sıradan bir arı olmaklığının çok ötesinde 
seyrana dalar. Ve kendisine bildirilen ayete şunu ekler:
“... şühpesiz bunda tefekkür eden bir kavm için ibret 
vardır.” Dolayısıyla kutsallık ve onun tüm simgeselliği, 
ancak dış bir gerçeklik olarak bilineni, bilincin nesnesi 
konumuna getirip tefekkür ile içselleştiren için kutsaldır. 
Şayet eğer öyle değil ise Kâbe düz duvar, Musa’nın 
çarıkları sıradan pabuçlar olurdu. Ve bunun neticesi olarak 
Muhammed simgesellikten uzak, kendisinden başka hiçbir 
şeyin göstereni olmayan bir çift pabucu kitabında zikreden 
sıradan bir beşer olurdu.

Oysa Muhammed yani tinsellik olarak doğaya aşkınlık, 
kendinde ve kendi için olan tüm nesnel varoluşu, bizzat 
kendisi kılan ve onun üzerinden egosunu değil, ama “ben’i” 
mübarek kılan, farkında olan insandır. Ve bu hiç de sıradan 
değildir.

izzeters80@gmail.com

BAŞ YAZI İzzet Erş

Peki ya işaretler, kutsal semboller? Semboller, arka 
tasarlarında barındırdıkları ve cem ettikleri farklı ve 
çeşitli anlamlarla kutsaldır. Hiçbir sembol sadece bir 
imge olarak, yüklendiği anlamlardan bağımsız olarak 
kutsal olamaz. Ancak bir sembol de sadece insanın o 
anlamları idrakiyle, hatta yaşantılamasıyla anlaşılır. 
Süleyman’ın mührünü Süleyman’ı bilmeden, iç içe 
geçmiş üçgenlerin anlamlarından habersiz kutsal kabul 
etmek ne anlamlı, ne de hakikidir. 

Sembol, insanın kendisinin bütünsellik içindeki rahmetle 
kuşatılmış olduğunu idrak ettiren, insanın içindeki 
tohumları harekete geçiren tetikleyicilerdir. Tetikleme 
yoksa sembol, o kişi için kutsallıktan uzaktır. Hakiki 
insan için sembolün çağrıştırdıklarıyla rahmaniyete 
bağlanmak olasıdır. Hatta kâmil olanlar, sembol değil, 

tek bir can üzerinden bile bunu yapar. Tıpkı Muhammed 
gibi... 

O zaman bir toplumun kabul ettiği kutsalın idraki ancak 
onu deneyimlemekle olanaklıdır. Bir mekân, ibadetten 
ayrı olarak kutsal olamaz. Buda tapınağı, ayakkabılarını 
çıkartıp Buda önünde diz çökmediğin sürece kutsal 
değildir.

Tüm bunlar, hayatı kutsamaya varır nihayetinde. 
Hayattır o ilahi kaynaktan gelen rahmetle bizi 
buluşturan. Hayat başlı başına, içindeki tüm ilişkiler 
ve deneyimlerle kutsaldır. Tabii, anlayan için... Bunu 
kendinde idrak edebilen ve yaşayabilene ne mutlu...  

selinsay@gmail.com

‘Kut’-sal
Selin Erş
‘Kut’, ‘ilahi bir kaynaktan gelen rahmet, bereket’ olarak 
tanımlanır. O zaman, ‘kut-sal’ da, bu rahmetle ilişki 
kurduran, bu rahmeti deneyimleten olmalıdır.

‘Kutsalın Temeli’ göz önüne alındığında, bir başkasının 
kutsal kabul ettiğinin kutsiyetini idrak etmek, tüm arka 
tasar anlamlara ve o anda yaşanılan deneyime vâkıf 
olunmadığı sürece imkânsızdır. Çünkü her insanın kutsal 
deneyimi kendine özel ve benzersizdir. 

Mitik zamanı deneyimleyen, arketiplerin yaşamlarını 
yönlendirdiği ilkel toplumlar içinse kutsal, hayatın 
geneline yayılmış bir deneyimdir. Onlar için kutsal, 
nesnenin kendisinden çok, nesneyle girdiği ilişki ve 
etkileşimin toplumu döngüsel zaman içine almasıdır 
ki bu da varlık bütünlüğünün ve kozmik düzenin 
deneyimlenmesi demektir. Bu etkileşimlerin düzeni 
olan ritüellerle de kutsal olan yoluyla bengi zamana 
katılınır. Ritüelinden bağımsız bir kutsallıktan söz 
edilemez. Örneğin, İsrailoğulları, Mişkan’ı da, Mabed’i 
de ritüelik ayinleri ve toplumsal deneyimleri yoluyla 
kutsallaştırmışlardır. Halkın katıldığı ayinler, Başrahip’in 
Kutsalların Kutsalı’ndaki deneyimi ile doruk noktasına 
ulaşır ki bu durumda toplum, Başrahip aracılığıyla 
deneyimi tamamlamış olur. 

Arkaik toplumların kolektif ritüel yoluyla yaptıklarını 
Muhammed, o zaman hayatın geneline yaydığı için tek 
bir nesnenin farkındalığı ile bile idrak edebilmektedir. 
Muhammed’in nübüvveti dünyaya inzal olduğuna göre, 
demek ki her insan bunu yapabilmeye muktedirdir.

Varoluş bütünlüğüne, her şeyin kutsal olduğunun 
idrakiyle ulaşır insan. 
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AYIN KONUĞU: Sadettin Demiray Deniz Tipigil

Soru: AAV yayınlarından çıkan “Evrenin Gözü” isimli 
kitabınızın aynı başlıktaki bölümü, “Var olan hiçbir 
büyüklükle kıyaslanmayacak derecede büyük, her şeyi 
gören, tüm ayrıntıları aralıksız izleyen, sıklıkla rengi ve 
bakış açısı değişen bir gözü düşünüyorum” cümlesi ile 
başlıyor. Mesleki seçimizin yanı sıra edebiyat ve felsefeye 
olan ilginizi, tüm bu dallarla olan ilişkinizi bu cümle 
üzerinden değerlendirebilir miyiz, ne dersiniz?

Sadettin Demiray: Küçük yaşlardan başlayarak okumayı 
çok severim ve her elime geçeni okurum. Hayal dünyam 
oldukça geniş. Kendimle barışığım, doğal olarak dış dünya 
ile de barışığım. Her insanın bir yaşam felsefesi olduğuna 
inanıyorum. Böyle düşününce felsefeyi seviyorum. 
Geç başladım demeyeceğim. Ne zaman başlanırsa o 
zaman erken olduğuna inanıyorum. Geçmişe pişmanlık 
duymuyorum.

Soru: Bir üyesi olarak Yönetim Kurulu’nda da hizmet 
verdiğiniz AAV ile nasıl tanıştınız, vakfın amacı ve 
etkinlikleri sizin için neler ifade ediyor diye sorsak?

Sadettin Demiray: AAV ile Fikret Tüblük aracılığı ile 
tanıştım. Vakfın amacı tümüyle karşılıksız ve çıkarsız, 

dağarcığındaki bilgi ve deneyimi izleyiciye vermek. Bu 
düşünceden hareketle günümüz Türkiye’sinde çok yararlı 
ve benzersiz bir hizmet verdiğine inanıyorum.

Soru: Sunumuzun tadı hâlâ damağımızda iken, 
röportajımızı vakfımızın bu seneki çalışma konusu 
ile sonlandırmak istiyorum. Gerek başhekimlik 
döneminizden, gerekse serbest olarak hizmet vermeye 
devam ettiğiniz uzun yıllar içerisindeki gözlem ve 
deneyimlerinizden yola çıkarak, mitler ve günümüze olan 
etkilerini, toplumumuz açısından nasıl değerlendirdiğinizi 
merak ediyorum.

Sadettin Demiray: Büyük Atatürk’ün sözleriyle başlamak 
istiyorum; insan doğduğu zaman beşerdir. Eğitilir, eğitilir 
insan olur. Daha ileri eğitilmeye devam edilir, kemale erer 
insan-ı kâmil olur. Olayın özü eğitim. 

Doğal olarak mitlerin temelinde yatan insanın eğitilmesi, 
daha iyiye, daha güzele yönlendirilmesidir. Joseph 
Campell’ın dediği gibi: “Mitler toplumsal rüyalardır. 
Rüyalar kişisel mitlerdir.”

deniztipigil@gmail.com

ayak-kapları ve kalıpları.  
bedensiz. 

                     sensiz bensiz.  

bilmiyorum. rivayet şöyle.  
“o kendini bilir” dediler.

“bir” kendini ikiye böler ve hareket başlar. 
 yapanla yapılan bir. arasan da bulamazsın yapanı.  

muamma orda başlar.
yapıyorum dersin. ama gün gelir anlarsın. o sen değildin.  

o kimdi? 
renk. keskin ve kesin.

zarif altın lekeler mi? birer ağıt gibi.
ne sen varsın. ne de ben. neden? zaman da yok mu havva?
boşluk ki dopdolu. köpürüyor her an. ne zevk. ne heyecan.

 işte o.
o gül ki, kabrinde hafızın

“her gün yeniden” açan “kanayan rengiyle.” işte o!
ayak-kapları ve kalıpları. bedensiz. sensiz bensiz. kutular.  

paranteze alınmış boşluklar. arklar.
ve hareket başlar. dans eder ışık ve gölge. kağıttan 

dünyalarda.    
ayak-kapları ve kalıpları. bedensiz. sensiz bensiz.  
kâğıtlar ve camlar ve duvarlar. durmakta bir an.

 ayak-kapları ve kalıpları. bedensiz. sensiz bensiz.    
boşlukta!  boşluğun zamansız eşliğinde.  

Hale Arpacıoğlu’nun
“Hiçbir şey oluyor / Ortada beden yok”

isimli sergisinden...

Alın Yazısı
Turgut Özgüney
İnsanların en çok ilgisini çeken konulardan birisi, belki de 
en çok ilgi uyandıranı, alın yazısı, yani ‘kader’dir; çünkü bu 
onların doğaları gereği böyledir.
 
İnanç sistemlerine göre alın yazısı kesin olarak vardır 
ve Tanrı tarafından yazılmıştır. Bazı insanlar bu görüşü 
sorgusuzca kabul eder, bazıları ise bu görüşü reddederler. 
Bazıları da bir insanın alın yazısının kendi eylemleriyle 
belirlendiğini iddia ederler.

Kadim bilgelerden Pythagoras’a göre, Paligenesia (yeniden 
doğuş yasası), tâbi olan insanın alın yazısı bir önceki 
yaşamından getirdiği yetilerle belirlenir. 

Ona göre;

• Her yaşam bir öncekinin ya ödülü ya da cezasıdır.

• Canice geçirilmiş bir hayat, kefaret ödeme biçiminde bir 
hayata karşılık gelir.

• Kusurlu bir hayat, sınavlarla dolu bir hayatı davet eder. 

• İyi bir hayata özel görev (mission) karşılık gelir.

• Üstün bir hayat ise yaratıcı bir misyona karşılık gelir.

M.Ö. 400’lerde Sokrates’in talebesi Kinik okulunun 
kurucusu Antisthenes şöyle bir ilkeyi savunuyordu: “İnsanı 
alın yazısının elinden kurtaracak olan şey, sadece bilgelik 
(phronesis) ve erdemdir (arete). Bilgeliğin (phronesis), bir 
insanın hakiki kimliğinin doğasını bilmesi ve tanımasıyla 
gerçekleştiği söylenir. Bu yüzden M.Ö. 500’lerde 
Pythagoras Atina’daki Delf mabedinin alınlığına şu cümleyi 
yazdırmıştır: “Gnothi Seaton” (Kendini Tanı). Böylece 
evreni ve Tanrıları da bilirsin.

Bilgeliğin (phronesis), insanın öncesiz, sonrasız, içkin  
(immanent) kozmik ve bireysel doğasına uyumlu yaşama 
yoluyla elde edildiği söylenir. İnsan da evrensel doğasına 
uyumlu yaşamayı kendisine ilke edinirse erdemli hale 
gelmiş olur ve aşkın (transcendental) bir hal içinde 
‘aydınlanmış’ olur. Mutlu ve huzurlu olur, çünkü insanın 
ereğini yerine getirmiş olur.

Kadim bilgeliğe göre her insanın gayesi, ereği kendi 
evrensel doğasını keşfetmektir. Pythagoras aydınlanmış 
ve erdemli hale gelmiş insan için şöyle söyler: “Onun için 
‘bilmek’ yapabilmek demektir. ‘Sevmek’ demek yaratmak 
demektir. ‘Olmak’ demek hakikati ve güzelliği ışın ışın 
yaymak demektir.”

Pythagoras’ın çağdaşı Lao-Tzu (M.Ö. 600), “Bir insanın 
kendini bilmesi aydınlanma, başkalarını bilmesi ise 
bilgeliktir,” demiştir. Kendisinde hiçbir eksiklik duygusu 
bulunmayan insan bilgelik aşkı, sevgisi duymayacağı 
için sorun yok gibi gözükür. Aslında sorun vardır, ama o 
farkında değildir.

Gnostikler, ‘bilenler’ anlamına gelir. Gerçek kimliğimizin 
‘gizem’ olduğunu söylerler. Gizemin keşfedilmesi alın 
yazısının (kader) bilinmesi anlamına gelir. Anadolu 
bilgelerinden İsmail Emre şöyle söyler: “Kaderi yazanı 
bulursan senin kaderini değiştirir.” Emre’ye göre insanın 
iki türlü kaderi vardır:

• Cüz kader
• Küll kader.

Cüz kader insanın kendi iradesi ile yaptığı eylemlerdir; 
işini, evini, eşini seçmesi gibi. Küll kaderi ise sadece yazan 
bilir. Fakat bu kaderin değiştirilmesi keyfî bir değiştirme 
değildir. İnsanda layık olma özelliği aranır.

Herakleitos (M.Ö. 540–480) şöyle söylemiştir: “Bir insanın 
karakteri onun yazgısıdır.”

turgutozguney@yahoo.com.tr

İÇİMİZDEKİ SANATÇI

Hale Arpacıoğlu
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Ezber Bozan Bir Önder
Jiddu Krishnamurti 
Nurgül & Deniz Demirdöven 
 
Jiddu Krishnamurti 12 Mayıs 1895 tarihinde Hindistan’da 
Brahman bir ailenin sekizinci çocuğu olarak dünyaya geldi. 
On yaşındayken annesini kaybetti. Babası Theosophical 
Society adlı bir derneğin üyesiydi. Helena Blavatsky 
tarafından 1831 yılında kurulan 
bu derneğin amacı, insanlığı 
Dünya Öğretmeni Maitreya’nın 
yeryüzüne yeniden gelişine 
hazırlamaktı. Blavatsky öldükten 
sonra bu sorumluluğu üstlenen 
Annie Besant ve C.W. Leadbeater, 
Krishnamurti’yi görünce, 13 
yaşındaki bu çocuğun aradıkları 
dünya öğretmeni olduğunu 
düşünerek onun eğitimini 
üstlendiler. Theosophical 
Society’nin önderleri Dünya 
Öğretmeninin Krishnamurti’nin 
bedeninde geri gelişine 
hazırlanmak amacıyla 1911 yılında Doğu Yıldızı Örgütü’nü 
(Order of the Star in the East) kurdular ve örgütün başına 
genç Krishnamurti’yi getirdiler. Artık Krishnamurti 
çocuklara ve büyüklere ders veriyor, Annie Besant’la birlikte 
yurtdışına çıkarak konuşmalar yapıyordu.  
 
1911’de kendisine verilen Alcyone adı altında At the Feet of 
the Master (Ustanın Dizinin Dibinde) başlıklı ilk kitabı 
yayınlandı. Besant kitaba yazdığı önsözde bu kitabın 
Krishnamurti’nin dünyaya sunduğu ilk armağan olduğunu 
yazıyordu. Krishnamurti 1922’de geldiği Kaliforniya’nın 
Ojai bölgesinde geri kalan yaşamını bütünüyle değiştirecek 
bir deneyim yaşadı; bir ağacın altında yaşadığı bu deneyimin 
etkisini şu sözlerle dile getiriyordu:  
 
“... Artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Yaşamın kaynağından 
berrak ve arı sular içtim, susuzluğum yatıştı; artık bir daha 
susayamam. Artık bir daha zifiri karanlıkta kalamam; Işığı 
gördüm. Bütün acıyı ve üzüntüyü iyileştiren şefkate 
dokundum; kendim için değil, dünya için. Dağın doruğuna 
çıktım ve Ulu Varlıkları seyrettim. Bir daha karanlıkta 
kalamam; görkemli ve iyileştiren Işığı gördüm. Hakikatin 
kaynağı bana açıldı ve karanlık dağıldı. Bütün görkemiyle 
Aşk kalbimi sarhoş etti; kalbim bir daha asla kapanamaz. 
Sevincin ve sonsuz Güzelliğin kaynağından içtim. Tanrıyla 
sarhoş oldum.” 
 
1924 yılında Hollandalı Baron van Pallandt, Ommen’deki 
şatosunu Krishnamurti’ye armağan etti. Krishnamurti burada 
binlerce kişiye konuşmalar yapıyor, ancak gitgide kendini 
içinde bulunduğu örgütten uzaklaşmış hissediyordu. 
Kaliforniya’da yaşadığı yıllarda düşüncelerinde büyük 
değişimler olmaya başlamıştı. Gün geçtikçe Maitreya’nın, 
Kuthumi’nin, Buda’nın ve diğerlerinin adını daha az anıyor, 
sık sık bir ‘Sevgili’den söz ediyordu:  
 
“Sevgili ile ne demek istediğimi soruyorlar. Açıklayayım, siz 
istediğiniz gibi anlayın. Benim için O Krishna, Kuthumi, 
Maitreya, Buda – bunların hepsi, ama hepsinin biçiminin 
ötesinde. Ne ad verdiğiniz ne fark eder ki? Benim Sevgilim 
gökler, çiçekler, her bir insan. Ben Sevgilimle birleştim... ama 
siz Onu her bir hayvanda, her bitkide, acı çeken her insanda 
göremedikçe anlayamazsınız.” 
 
Yazdıkları ve söyledikleri, gün geçtikçe, onu eğitmiş 
olanların ve kurtarıcı olmasını isteyenlerin bekledikleri 
yazılar ve sözler olmaktan çıkıyordu. Onun başkaldırdığını 
söylediler. Krishnamurti Life in Freedom (Özgür Yaşam) adlı 

kitabında şöyle 
yazıyordu: 
 
“Her şeye 
başkaldırıyorum. 
Başka insanların 
kendilerini 
üzerimde otorite 
saymalarına, 
başkaları 
tarafından 
eğitilmeye, 
başkalarının 
bildiklerini bana 
kabul ettirmeye 
çalışmalarına 
başkaldırıyorum. 
Kendim bulmadıkça 
hiçbir şeyi doğru 
kabul etmiyorum. 
Başkalarının 

benden farklı düşünmesine karşı değilim, ama onların bana 
düşüncelerini, yaşamla ilgili görüşlerini zorla kabul 
ettirmeye çalışmalarına katlanamıyorum. Daha küçük bir 
çocukken de başkaldırıyordum. Dinliyor, izliyor, ama bir 
yandan da sözlerin yanılsamasının ardındaki hakikati 
arıyordum.” 
 
Krishnamurti 1929 yılında 34 yaşındayken kendisine 
yüklenen kurtarıcı imgesini büyük bir kararlılıkla yadsıyarak 
Doğu Yıldızı Örgütü’nü dağıttığını açıkladı. Ommen’de 
3000 örgüt üyesinin önünde yaptığı konuşma radyodan da 
binlerce kişi tarafından dinleniyordu. Krishnamurti sayıları o 
tarihte 60.000’e varan üyeye şöyle sesleniyordu: 
 
“…Hakikat ülkesinin yolu yoktur ve ona ne olursa olsun 
hiçbir yolla, hiçbir dinle, hiçbir mezheple ulaşamazsınız... 
Benim görüşüm bu ve bunda kesinlikle, koşulsuz olarak 
ısrarlıyım. Hakikat sınırsız, koşulsuz ve herhangi bir yolla 
ulaşılamaz olduğu için örgütlenemez de; insanları belirli bir 
yolda yürümeye yönlendirecek ya da zorlayacak bir örgüt de 
kurulmamalıdır. Önce bunu anlarsanız, bir inancı 
örgütlemenin ne kadar olanaksız olduğunu görürsünüz. İnanç 
kuşkusuz bireyseldir ve onu örgütleyemezsiniz, 
örgütlememelisiniz. Örgütlediğiniz anda ölür, durağanlaşır; 
başkalarına dayatılacak bir mezhebe, bir dine dönüşür.” 
 
“…Kimsenin beni izlemesini istemiyorum ve bunda ciddiyim. 
Birini izlediğiniz anda Hakikati izlemiyorsunuz demektir. (… 
)Bu dünyada yapmak istediğim belli bir şey var ve bunu 
gerçekleştirmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Yalnızca 
bir tek temel şeyle ilgileniyorum, o da insanı özgürleştirmek. 
Onu bütün kafeslerden, bütün korkulardan özgürleştirmeyi ve 
yeni dinler, yeni mezhepler, yeni kurumlar ve felsefeler 
oluşturmamayı arzuluyorum. Neden sürekli dünyanın dört bir 
yanını gezip konuşmalar yaptığımı soracaksınız doğal 
olarak. Size bunu ne için yaptığımı açıklayayım; beni izleyen 
özel bir grup istediğim için değil. Ne bu dünyada ne de 
manevi dünyada hiçbir havarim, hiçbir öğrencim yok.” 
 
“Benimle söyleşi yapan bir gazeteci binlerce üyesi bulunan 
bir örgütü dağıtmanın olağanüstü bir iş olduğunu söyledi. 
Ona göre bu çok büyük bir işti, çünkü şöyle diyordu: ‘Peki 
daha sonra ne yapacaksınız, nasıl yaşayacaksınız? Sizi 

izleyen biri olmayacak, insanlar artık sizi dinlemeyecek.’ 
Dinleyecek, yaşayacak, yüzünü sonsuzluğa çevirecek beş kişi 
olsa yeter. Anlamayan, bütünüyle önyargılara batmış, yeniyi 
istemeyen, yeniyi kendi kısır, durağan benliklerine 
dönüştürmeyi yeğleyen binlerce insanın 
olmasının ne yararı var?..” 
 
“Beni anlamak, özgür olmak isteyen; beni 
izlemeyen ve beni bir dinle, bir mezheple 
sonlanacak bir kafese dönüştürmeyecek 
insanlar istiyorum. Bütün korkularından özgür 
olsunlar yeter – din korkusundan, kurtuluş 
korkusundan, aşk korkusundan, ölüm 
korkusundan, yaşam korkusundan. Bir ressam 
nasıl resim yapmaktan zevk alıyorsa, resim 
yapmak onun kendini dışavurma biçimiyse, 
sevinç kaynağıysa, iyi olmasını sağlıyorsa, bu 
da benim için aynı; yoksa hiç kimseden hiçbir 
şey istemiyorum. Siz otoriteye alışıksınız, bir 
başkasını sizi olağanüstü güçleriyle –
mucizeyle– mutluluk denen o sonsuz özgürlük diyarına 
götüreceğini sanıyor ve umuyorsunuz. Bütün yaşam 
görüşünüz bu otoriteye bağlı.” 
 
“On sekiz yıldır bu olay için, Dünya Öğretmeninin gelişi için 
hazırlanıyordunuz. On sekiz yıl kalbinize ve zihninize yeni bir 
tat katacak, bütün yaşamınızı dönüştürecek, size yeni bir 
anlayış getirecek, sizi yeni bir yaşam düzeyine taşıyacak, 
yüreklendirecek, özgürleştirecek birini aradınız, bunun için 
örgütlendiniz – şimdi bakın ne oldu!” 
 
“ ‘Kaç üyeniz var?’ Bütün gazetecilerin bana ilk sordukları 
soru bu. ‘Sizi izleyen kaç kişi var?’ Sayılarına göre sizin 
söylediklerinizin doğru olup olmadığına karar vereceğiz! 
Kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Bununla ilgilenmiyorum. 

Özgürleşmiş bir tek insan bile olsa, bu yeterli olurdu...” 
 
“Bundan başka, Mutluluk Krallığının anahtarının yalnızca 
belli kişilerin elinde olduğunu düşünüyorsunuz. Kimsenin 
elinde değil. O anahtarı elinde tutmaya kimse yetkili değil. O 
anahtar siz kendinizsiniz ve Sonsuzluk Krallığı ancak sizin 
gelişiminize, arınmanıza ve yozlaşmamanıza bağlı...” 
 
“Ne kadar ilerlediğinizin, manevi düzeyinizin ne olduğunun 
söylenmesine alıştınız bugüne kadar. Ne kadar çocukça! 
Dürüst olup olmadığınızı size sizden başka kim söyleyebilir?.. 
Ama gerçekten anlamayı isteyenler, başı sonu olmayanı 
arayanlar hep birlikte yürüyecekler; özsel ve gerçek olmayan 
her şeye, gölgelere karşı birer tehlike oluşturacaklar. Ve 
toplanacaklar, ateş olacaklar, çünkü anlayacaklar! Böyle bir 
birlik oluşturmalıyız ve benim amacım bu. Gerçek dostluk 
sayesinde hepsinin arasında gerçek bir işbirliği oluşacak. 
Bunun nedeni otorite, bunun nedeni kurtuluş arzusu 
olmayacak, çünkü anlayacak ve böylece sonsuzda 
yaşayabilecekler. Bu bütün hazlardan, bütün adanışlardan 
daha büyük bir şeydir.” 
 
Krishnamurti bu konuşmayla yalnızca örgütü dağıtmakla 
kalmamış, Theosophical Society üyelerini de şaşkınlık içinde 
bırakmıştı. Gelecekte yapacağı işler için toplanan büyük 
paraları ve dünyanın çeşitli yerlerinde armağan edilen 
arazileri geri dağıttı ve yaşamının geri kalanını dünyanın pek 
çok yerinde konuşmalar yaparak geçirdi. Artık 
konuşmalarında hiçbir dine, geleneğe, düşünce akımına bağlı 
değildi. Ders vermekten çok dinleyenlerin kendilerini 
sorgulamaları, söylenenlere körü körüne inanmak yerine 
kalplerinin derinliklerine bakmaları ve kendi varlıklarının 
hakikatini bulmaları gerektiğini vurguladı. 
 
Eğitim Krishnamurti için en önemli konulardan biriydi. Genç 
insanların ırk, ulusçuluk, din, dogma, gelenek, sanı gibi 
koşullanmalarını görmelerini, bilinçlerinde bir dönüşüm 
yaşamaları durumunda bütünüyle zeki insanlar 
olabileceklerini ve doğru eylemde bulunabileceklerini 
düşünüyordu. Önyargısı ve koşullanmaları olan bir zihin ona 
göre asla özgür olamazdı. Krishnamurti dünyanın çeşitli 
ülkelerinde, insanların mekanik, teknolojik araçlara 
dönüşmek yerine korkusuzca, karmaşa yaşamayan özgür 
bireyler olarak yaşamı anlayabilecekleri okullar açtı.  
 
Krishnamurti ömrünün sonuna dek sohbetlerini sürdürdü, 
insanlarla bir öğretmen, bir guru olarak değil, bir dost olarak 
konuştu. 90 yaşında bile gezilerine, sohbetlerine ara vermedi. 
Dinleyicilerinin öğrenmesini umduğu her şeyi kendisi yaşadı. 
1985 yılının sonlarında rahatsızlandı. 17 Şubat 1986 tarihinde 
Kaliforniya’nın Ojai bölgesinde bir hastanede 91 yaşında 
öldü. Ölmeden önce “Ben sıradan bir insanım, beni sıradan 
bir biçimde uğurlayın” demişti; bedeni yakıldı ve mezarının 
üstüne tapınak dikilmemesi amacıyla külleri en sevdiği 
yerlere serpildi. Krishnamurti ardında pek çok konuşma 
kaydı, yazı, öğretmenlerle ve öğrencilerle, bilim ve din 
adamlarıyla yapılmış tartışma, televizyon ve radyo söyleşisi, 
mektup bıraktı. Bunların çoğu kitaplarda, sesli ve görüntülü 
kasetlerde toplandı, birçok dile çevrildi.  
 
Krishnamurti’nin 1929 yılında söylediği “Hakikat ülkesinin 
yolu yoktur” sözü, onun söyleminin özünü oluşturur. İnsan 
hakikate herhangi bir örgüt, inanç, dogma, din adamı ya da 
ritüel aracılığıyla ulaşamaz; onu ilişki aynasında bulmalıdır, 

kendi zihninin içeriğini anlayarak, gözlem 
yoluyla bulmalıdır. İnsan kendi içinde dinsel, 
siyasi ve kişisel imgelerden adeta bir 
güvenlik duvarı oluşturmuştur. Bu imgeler 
insanda simgeler, fikirler ve inançlar olarak 
açığa çıkar ve bunların ağır yükü insanın 
düşünmesine, ilişkilerine ve günlük yaşamına 
egemen olur. Bu imgeler tüm sorunların 
nedenidir, çünkü insanları birbirinden ayırır. 
İnsanın bilincinin içeriği onun varoluşunun 
bütünüdür ve bu içerik tüm insanlık için 
ortaktır. Kimlik, insanın gelenek ve çevreden 
elde ettiği bir isim, bir biçim, yüzeysel bir 
kültürdür yalnızca; insanın biricikliği ise 
yüzeysel özgürlükte değil, bilincinin tüm 

içeriğinden bütünüyle özgürleşmesindedir. 
 
Krishnamurti’ye göre özgürlük bir tepki değildir; bir seçim 
de değildir. Seçimleri olduğu için özgür olduğunu düşünmesi 
insanın en büyük yanılgılarından biridir. Özgürlük günlük 
varoluşumuzu hiçbir seçim yapmadan fark ettiğimizde ortaya 
çıkar. İnsan kendi düşüncelerinin hareketini fark ettiğinde, 
düşünen ile düşünce, gözlemleyen ile gözlemlenen, 
deneyimleyen ile deneyimlenen arasındaki ayrılığı görür; bu 
ayrılığın bir yanılsamadan ibaret olduğunu görür. O zaman 
geriye yalnızca arı duru bir gözlem kalır ve bu, geçmişin ya 
da zamanın gölgeleyemediği bir içgörüdür. Zamana bağımlı 
olmayan bu içgörü zihinde derin ve köklü bir dönüşüme yol 
açar.

nurguldemirdoven@gmail.com
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Seagate Barracuda® 
Green hem çevreyi hem 
verilerinizi koruyor!
Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle birlikte firmaların 
geri dönüşümlü ürünlere ağırlık vermeye başlaması 
sabit disklere de yansıdı. Üzerinde kullanılan ürünlerin 
%70’inden daha fazlasının geri dönüşümünün mümkün 
olduğu ve düşük halojen içeren Seagate’in çevre dostu 
taşınabilir veri depolama ürünü Barracuda® Green 
Türkiye’de...

Sahip olduğunuz içeriğe kolayca erişebilmeniz ve 
dilediğiniz her yere götürebilmeniz için Seagate, geleceğin 

ihtiyacı çözümleri gelecek nesilleri koruyarak üretmeye 
devam ediyor.

Düşük güç tüketimi, çevreye uygun maddelerin kullanımı 
ile yüksek performans için çevre korumadan ödün 
vermenin gerekmediğini gözler önüne seren Seagate, kişisel 
bilgisayarlar, ev ağ sistemleri ve harici depolama için en 
yüksek performansa sahip, fısıltı sessizliğinde çalışan 3,5 
inçlik disk sürücüsü Barracuda® Green’i şimdi Türkiye’de 
kullanıcılarına sunuyor.

Yaşanabilir bir çevre için %70’i, hatta daha fazlası geri 
dönüştürülebilen, düşük halojen içeren, yüksek çevre 
standartlarına uygun tasarlanan Barracuda® Green, 5900 
devir hızı ile performansını da ortaya koyuyor. Seagate 
Ürün Grubu Yönetimi Başkan Yardımcısı Dave Mosley, 
Barracuda Green için “Seagate’in ilk SmartAlign™ 

teknolojisini içeren hard diskleri arasında yer 
alıyor” diyor.

Seagate “Yeşil Depolama” Barracuda Green hard 
diski tüm dünyada 2TB, 1.5TB ve 1TB gibi farklı 
kapasitelerde kullanıma sunuluyor.

Çevreye duyarlı 
piller
Sony’nin yenilikçi ürünleri sayesinde artık 
çok sayıda cihazı çevreye duyarlı pillerle 
çalıştırabilirsiniz. Doğaya zarar veren cıvalı 
pilleri kullanmayın ya da şarj edilebilir 
pilleri tercih ederek aynı zamanda enerjiden 
tasarruf edin.

Cıvasız mikro pillerle çevrenin 
korunmasına yardımcı olun

Artık, kol ve masa-duvar saatlerine yönelik mikro 
piller dahil olmak üzere, Sony’nin sunduğu 

34 farklı cıvasız gümüş oksit pil arasından seçiminizi 
yapabilirsiniz.  
 
Cıvasız pilleri tercih ederek çevre için büyük bir fark 
yaratabilirsiniz. Örneğin, sadece 1 gram cıvanın tam 400 
litre suyu kirlettiğini biliyor muydunuz? Ya da cıvasız 
ürünleri tercih ederek yıllık cıva kullanımının 470 kilogram 
azaltılabileceğini duymuş muydunuz?  
 
Sony, pilinizin kullanım ömrü dolduğunda çevreyi 
koruyabilmeniz için bir cıvasız pil serisi sunuyor.

• cıvasız gümüş oksit mikro piller – kol ve masa-duvar 
saatleri için idealdir

• cıvasız mini alkalin piller – oyuncaklar, hesap makineleri 
ve taşınabilir radyolar için mükemmeldir

• mini lityum manganez piller – anahtarsız araç giriş 
sistemlerinin yanı sıra kol ve masa-duvar saatleri içindir (bu 
pillerde hiçbir zaman cıva kullanılmamıştır)

Artık performans ve güvenlikten hiçbir şekilde ödün 
vermeksizin cihazlarınızı çevreye duyarlı bir biçimde 
çalıştırabilirsiniz.

denizdemirdoven@gmail.com

TEKNOLOJİ Derleyen: Deniz Demirdöven

Krishnamurti: 
Meditasyon Üzerine
İngilizce’den Çeviren:
Nurgül Demirdöven

Meditatif bir zihin sessizdir. Bu, düşüncenin 
kavrayabileceği bir sessizlik değildir; dingin bir akşamın 
sessizliği de değildir. Düşüncenin, tüm imgeleriyle, 
sözcükleriyle, algılamalarıyla birlikte bütünüyle sona 
ermesi sonucu ortaya çıkan bir sessizliktir. Bu meditatif 
zihin dindar bir zihindir – fakat kiliselerin, tapınakların, 
ilahilerin yakınından bile geçmediği bir dindir bu.

Dindar zihin sevgi patlamasıdır. Bu sevgi ayrılık nedir 
bilmez. Ona göre uzak yakındır. Ne bir vardır ne de çok; 
yalnızca tüm bölünmenin sona erdiği bir sevgi hali vardır. 
Güzellik gibi bu da sözcüklere sığmaz. Meditatif zihin 
ancak bu sessizlikten hareket eder.

§
Meditasyon anlayışın çiçek açmasıdır. Anlayış 
zamanın sınırları içinde değildir; zaman asla anlamaya 
yardımcı olmaz. Anlayış yavaş yavaş, özenle ve sabırla 
gerçekleşecek bir süreç değildir.

Ya şimdi anlarsınız ya da hiç anlamazsınız; anlayış yıkıcı 
bir darbedir, usul usul gelmez; insanın korktuğu işte bu 

parçalanmadır, dolayısıyla ondan sakınır – bilerek ya da 
bilmeyerek. Anlayış bir insanın bütün yaşamını, düşünme 
ve davranma biçimini değiştirebilir; iyi olsun olmasın, 
anlayış tüm ilişkiler için bir tehlikedir. Anlayış yoksa keder 
varlığını sürdürür. Ancak kendini bilme, her düşüncenin 
ve duygunun farkında olma, bilincin ve gizli olanın her 
hareketini izleme yoluyla keder sona erebilir. Meditasyon 
açık ve saklı bilincin, düşünce ve duygular ardında yatan 
devinimin anlaşılmasıdır.

§
Meditasyon güvenliğin yok edilmesidir. Meditasyonun çok 
büyük bir güzelliği vardır – insanın ya da doğanın ortaya 
koyduğu şeylerin güzelliği değil ama sessizliğin güzelliği. 
Bu sessizlik boşluktur; her şey bu boşluğun içinden akarak 
varlık kazanır. Bu sessizlik bilinemez; duygu ve akıl ona 
ulaşamaz; ona ulaşacak bir yol yoktur, ulaşmayı amaçlayan 
bir yöntem varsa bu açgözlü bir beynin uydurmasıdır. 
Hesaplar peşindeki ‘ben’in tüm araçları ve yolları tümüyle 
yok edilmelidir; zamanın içinde bir ileri bir geri gidişler 
sona ermelidir, yarın ortadan kalkmalıdır. Meditasyon bir 
yok oluştur; yüzeysel bir yaşam, düşlerle ve söylencelerle 
dolu bir yaşam sürmek isteyenler için bir tehlikedir.

§
Meditasyonu karmaşık bir işe dönüştürmeyin; meditasyon 
gerçekten çok yalındır ve yalın olduğu 
için çok kolay gözden kaçabilir. 
Zihin ona çeşitli düşsel ve romantik 
fikirlerle yaklaşmaya kalkarsa, 
yalınlığını gözden kaçırabilir. 
Gerçekte, meditasyon bilinmeyenin 
içine sızmaktır, ama bunun için 
bilinen, bellek, deneyim, gün boyunca 
ya da yüzyıllar boyunca biriktirilen 
bilgi sona ermelidir. Çünkü ancak 
özgür bir zihin ölçülemez olanın 
kalbine girebilir. Öyleyse, meditasyon 
hem en iç noktaya işlemeyi hem de 
dünün sona ermesini gerektirir.

Dünü nasıl sona erdireceğimizi sorduğumuzda ise sorun 
başlar. Gerçekten de ‘nasıl’ yoktur. ‘Nasıl’ bir yöntemi, 
bir dizgeyi gerektirir, oysa zihni koşullandırmış olan zaten 
bu yöntem ve dizgedir. Yalnızca şunun hakikatini görün: 
Gerekli olan özgürlüktür, ‘nasıl’ özgür olunacağı değil. 

‘Nasıl özgür olunacağı’ sizi tutsak etmekten başka bir işe 
yaramaz.

§
Farkındalığı geliştirmek için uygulama yapabilir misiniz? 
‘Uygulama’ yapıyorsanız, dikkat etmiyorsunuz demektir. 
Dikkatsizliğinizin farkına varın, uygulamaya gerek 
kalmaz. Burma, Çin, Hindistan gibi romantik yerlere 
gitmenize gerek yok! Bir keresinde bir grup insanla birlikte 
Hindistan’da arabayla gezdiğimizi anımsıyorum. Ben 
önde sürücünün yanında oturuyordum. Arka koltukta üç 
kişi vardı, farkındalık üzerine konuşuyorlar ve benimle 
farkındalığın ne olduğunu tartışmak istiyorlardı. Araba çok 
hızlı gidiyordu. Yolun ortasında bir keçi vardı, sürücü pek 
dikkat etmediği için zavallı hayvanı ezip geçti. Arkadaki 
baylar farkındalığı tartışıyorlardı, ama ne olduğunun farkına 
bile varmadılar! Gülüyorsunuz, ama hepimizin yaptığı işte 
bu…

§
Meditasyon ‘olan’ı görmek ve onun ötesine geçmektir. 
Meditasyonun getirdiği ölüm yeni olanın ölümsüzlüğüdür.

§
Sabahın ilk saatlerinde her şey o kadar sessizdi ki; ne bir 
kuş ne de bir yaprak kımıldıyordu. Bilinmeyen derinliklerde 

başlayan ve gitgide artan bir yoğunluğu ve 
kapsamı olan meditasyon, beyni tam bir 
sessizliğe bürüdü; düşüncenin derinliklerini 
kazıdı, duyguları kökünden söküp attı, bilineni 
ve onun gölgesini beyinden çekip çıkarttı. Bu bir 
ameliyattı, ama ortada ameliyatı gerçekleştiren 
bir cerrah yoktu. Cerrahın tıpkı kanserli bölgeyi 
ameliyat etmesi gibi, hastalık yayılmasın diye 
kanserli her dokuyu kesip çıkarması gibi zaman 
alan bir işlem. Bu meditasyon da bir saattir 
sürüyordu. Meditasyon vardı, ama ortada 
meditasyon yapan biri yoktu. Meditasyon yapan 
kişi o sırada kendi aptallıklarını, gururunu, 
hırslarını ve açgözlülüğünü ortaya serer. 
Meditasyonu yapan, bu çatışmalar ve yaralarla 

beslenen düşüncenin kendisidir; oysa meditasyonda 
düşüncenin tümüyle sona ermesi zorunludur. Meditasyonun 
temelinde yatan budur.

Kaynak: J. Krishnamurti, Meditasyonlar, Ayna Yayınevi, 2006.
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Gökdelenin Boyu
Bu soru Kopenhag’daki bir üniversitenin fizik sınavından 
alınmıştır: “Bir gökdelenin yüksekliğini barometre ile nasıl 
bulursunuz, anlatınız.”

Öğrencilerden birinin cevabı: “Barometrenin ucuna bir ip 
bağlarsınız. Sonra gökdelenin tepesinden asıp sallarsınız. 
Barometre yere değdiğinde ipin boyuyla barometrenin 
boyunun toplamı gökdelenin yüksekliğini verecektir.”

Bu oldukça orijinal cevap hocayı çileden çıkartmaya yetti 
ve öğrenci dersten kaldı. Öğrenci cevabının doğruluğu 
konusunda itirazda bulundu ve üniversite durumu çözmek 
için başka bir hoca gönderdi.

Bu noktada öğrenci hakkında ne düşünürdünüz? Sizin 
kararınız ne olurdu?

Çocuk kalmalı mı geçmeli mi?

Yeni hoca, cevabın aslında doğru olduğuna, fakat kayda 
değer bir fizik bilgisinin varlığını göstermediğine karar 
verdi. Sorunu çözmek üzere öğrencinin en azından asgarî 
bir temel fizik bilgisi olup olmadığını anlamak için 
ona altı dakika vererek sorunun sözlü cevabını vermesi 
kararını aldı. İlk beş dakika genç sessizliğe gömüldü. Alnı 
düşünceden kırış kırış olmuştu. Hoca zamanın tükenmekte 
olduğunu hatırlattığında genç çeşitli cevaplarının olduğunu, 
fakat hangisini kullanacağına karar veremediğini söyledi. 
Tekrar acele etmesi tavsiye edilince genç şöyle cevapladı:

“İlk olarak, barometreyi gökdelenin tepesine çıkartıp 
kenarından aşağı bırakıp yere inene kadar geçen süreyi 
ölçersiniz. Binanın yüksekliği (H=0,5 x g x t2) formülü 
uygulanarak hesaplanabilir. Fakat barometre için kötü bir 
seçim...”

“Veya güneş parlıyorsa, barometrenin yüksekliğini 
ölçersiniz. Sonra onu bir yere dikip gölge uzunluğunu 
ve sonra da gökdelenin gölge uzunluğunu ölçebilirsiniz. 
Bundan sonrası basit bir orantıyı çözmek olacaktır.”

“Fakat bu konuda çok bilimsel bir cevap istiyorsanız 
barometrenin ucuna bir sicim bağlayıp onu bir sarkaç 
gibi sallandırabilirsiniz. Önce yer seviyesinde daha sonra 
da gökdelenin tepesinde… Yüksekliği T=2pi2 kvk (I /g) 
formülündeki farktan yararlanarak bulabilirsiniz.”

“Yahut da gökdelenin dışarısında bir yangın çıkış 
merdiveni varsa barometreyi bir cetvel gibi kullanarak 
yukarıya çıkarken gökdelenin boyunu barometre yüksekliği 
biriminden sayıp bunları toplayabilirsiniz.”

“Eğer ille de sıkıcı ve Ortodoks olmak istiyorsanız, tabii ki 
barometre ile gökdelenin tepesindeki ve yer seviyesindeki 
basıncı ölçer, milibar cinsinden çıkan farkı feet’e 
çevirebilirsiniz ve yüksekliği bulursunuz.”

“Ancak bizler daima zihnin bağımsızlığı ve bilimsel 
metotlar kullanma konusunda teşvik edildiğimiz içindir 
ki en iyi yol şüphesiz 
hademenin kapısını 
çalmak ve yeni bir 
barometre isteyip 
istemediğini sorarak 
gökdelenin yüksekliğini 
söylemesi durumunda 
ona bu barometreyi 
vereceğimizi söylemek 
olurdu.”

Öğrencinin adı: Niels 
Bohr, Nobel Fizik ödüllü 
Danimarkalı bilim 
adamı.

Menem...
Kenzî Efendi

Lâ taayyün rütbesine mebde-i ulâ menem
Âdem-i yektâ özünde nükte-i garrâ menem
Künh-i Zât’ım, derk olunmaz nokta-yi kübrâ menem

Resm ü sûretten mücerred âlem-i mânâ menem
Nefy edip ten milkini, isabet olan “İllâ” menem

Gûş-i câna söylenen telkinimi fehm eyledim
Hayder-âsâ kal’a-yı vehmi bütün hedm eyledim
Cümle ebvâb-ı zununu aşk ile redm eyledim

“Men aref”ten okuyup dersim bugün hatm eyledim
Küntü kenzin sırrına erdim bu dem, mollâ menem

Kenz-i mahfi’den olup cümle hakâyık âşikâr
Doldu iklim-i âdem, oldu bu kesret bî-şümâr
Cezbe-i tevhid ile gönlüm olunca neş’e-dâr

Mâsivâyı terk edip, varı yok ettim, yoğu var
Şimdi Kaf ü Ha’da cevlân eyleyen ankâ menem

Ey semend-i himmeti rah-i taharrîde yoran
Ey düşüp sahrâ-yı ye’se acz ü hayretle duran
Ey özün derk etmeyip çun ü çiradan dem vuran

Esselâ! Gelsin gelen, sırr-ı hakikatten soran
Bahr-i vahdet içre cana, dürr-i beynehümâ menem

Ma’din-i ruh-i fütûhum, feyz-i rahmet bulmuşam
Menzil-i vahy-i sünûhum, nûr-i hikmet bulmuşam
KENZÎ’yem, zâtımda bir özge hakikat bulmuşam

Kâdirîyem, kudret-i Kadir’le kuvvet bulmuşam
Himmet-i pîran ile gör kim aceb dânâ menem

Abdülaziz Şenol Kenzî ve Lütfi Filiz (Fânî Efendi)

Mini Sözlük 

Bahr-i vahdet: Vahdet deryası
Bî-şümâr: Sayısız, pek çok
Cevlân: Şam’da bir dağ
Dânâ: Bilgili, âlim
Dürr-i beynehümâ: İnci(ler) arasında
Ebvâb-ı zunun: Can kapıları
Esselâ: Namaza davet nidâsı
Gûş-i cân: Can kulağı
Himmet: Manevi yardım
Kaf ü Ha: Arapçada sayı değeri 100 olan bir harf - 
mitsel bir dağ adı – Kuran’da bir sure
Kenz-i Mahfi: Gizli hazine
Künh-i Zât: Zâtın özü, cevheri
Lâ taayyün: Meydana çıkmamış, taayyün etmemiş
Ma’din-i: Allah’ın yerde halk ettiği
Mâsivâ: O’ndan gayrısı, dünyevi şeyler
Mebde-i ulâ: Evveliyâtın kaynağı, ilk başlangıç
Men aref: Kendini bilen
Nokta-yi kübrâ: Büyük nokta (Ekber’in müennesi)
Nefy: İnkâr etmek, olumsuzlamak
Nükte-i garrâ: Parlak, nurani söz
Rah: Sanmak, zannetmek - yol
Ruh-i fütûhum: Fetih ruhu, kurtarış ruhu
Sahrâ: Çöl
Semend-i himmet: Himmet atı
Taharrî: Araştırma, arama
Ten milki: Ten mülkü
Yektâ: Eşsiz, yalnız
Ye’s: Emelindek kesilmek, ümitsizlik
Vahy-i sünûh: Düşünmeden, kalbe gelen mânâ

Sabır...

Çocuk başlangıçta zorla öğrenmeye gönderilir. Oyuna 
sabretmek ve ilimle beraber durmak ona güç gelir. Tâ 
ki çocuğun basireti açılıncaya ve ilimle ünsiyet peyda 
edinceye kadar bu durum böyledir.

Bu takdirde iş tam tersine olur. Binaenaleyh ilme karşı 
sabretmek bu sefer çocuğa zor gelir. Oyun hususunda sabır 
göstermek zahmet olur. Âriflerin birinden hikâye olunan 

olay bu duruma işaret 
eder:

Şıblî’den “Sabrın 
hangisi daha zordur?” 
diye soruldu. Cevap 
olarak Şıblî:

“Allah’da sabırdır, yâni 
kötü huyları atıp güzel 
ahlâk sahibi olmak 
sabrıdır,” dedi.

Ârif:
“Hayır o değil,” dedi.

Şıblî:
“Allah için sabırdır, yâni Allah’tan kalbe gelen her şeye 
sabredip rızâ göstermektir,” dedi.

Ârif:
“Hayır o da değil” dedi.

Şıblî:
“Allah ile sabırdır, yâni herşeyden ayrılarak yalnız Allah ile 
kalmaya sabretmektir,” dedi.

Ârif:
“Hayır o da değil,” deyince Şıblî:
“O hâlde en zor sabır sizce hangisidir?” diye sordu.

Ârif:
“Allah’dan sabırdır... Yâni en zor sabır, Allah’a yaklaştıktan 
sonra, uzaklaştırılmış olmasına sabretmektir” dedi.

Bunun üzerine Şıblî öyle bir âh çekti ki neredeyse ölecekti.

* İmam Gazali’nin İhyâu Ulûmi’d Dîn adlı eserinden alınmıştır.

İÇTEN DOĞUŞLAR Abdülaziz Şenol Kenzî

HAKİKATTEN DAMLALAR Gazzalî

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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Bizden Haberler
• Yapımcı ve yönetmen 
dostumuz sevgili Ahmet 
Turgut Yazman’ın Docufest 
Atlanta Uluslararası 
Belgesel Film 
Festivali’nde ‘En Eğitici 
Belgesel Film’ ödülüne 
layık görülen ‘Göbeklitepe: 
Dünyanın İlk Tapınağı’ adlı 

belgesel filminin 19 Nisan 2011 tarihli gösterimine 
Vakfımız ev sahipliği yaptı. Büyük katılımın olduğu 
gösterim kısa bir söyleşi ile devam etti ve Ahmet Turgut 
Yazman’ın Vakıf katılımcılarına sürprizi olan ve Metin 
Bobaroğlu’nun katıldığı Aşure: Göbeklitepe özel 
programının seyredilmesi ile sona erdi.

• Sanat eğitimini önce Milano’da, sonra 
Roma Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
alan usta sanatçı Hale Arpacıoğlu’nun 
‘Hiçbir şey oluyor / Ortada beden 
yok’ (‘Nothing Happens/ No Body is 
there’) isimli, kâğıt üzerine desen ve 
pleksiglass karışık teknik işlerin yer 
aldığı sergisi sanatseverlerle buluştu. 
Sergi, 2-22 Nisan tarihleri arasında 
Cihangir Ark Kültür’de sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu.

• 7 Nisan’da 
Derinlikler Sanat 
Merkezi’nde açılan 
Işıl Gönen EKE’nin 
‘Evvel Ahir İçinde’ 
adlı kişisel sergisi, 
30 Nisan’a kadar 
sürdü. Derinlikler 
Sanat Galerisi, 

Teşvikiye Cad. Nar Apt. 59/2 
Nişantaşı’nda yer alıyor. 

• Seçil Nebioğlu’nun ‘Arayış-
Sunuş-Adayış: Kadın Üçleme’ 
adlı eseri İDGSA80 BAYKUŞ 
BAKIŞI KADIN karma 
sergisinde 18–28 Nisan tarihleri 
arasında Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı / 
Osman Hamdi Bey Salonu’nda 

sergilendi.

• Sevgili Gencay Genç 
ve Sertaç Tunguç 
dostlarımız vatani 
görevlerinden bu ay 
içinde dönüyor. Her 
ikisine de hoş geldiniz 

diyoruz. 

• Kemter 
Dedemiz 
İstanbul’da 
geçirdiği operasyon 
sonucunda 
sağlığına kavuştu 
ve Erzincan’a geri 
döndü. Kendisine 
geçmiş olsun 
dileklerimizi 
gönderiyoruz. 

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

bulten@anadoluaydinlanma.org

Muzlu Tatlı
Birsen Çelik

Malzemeler:

8–10 Kişilik
1 kg. süt

2 paket pötibör sade (175 gr. x 2)
8 yemek kaşığı toz şeker (tepeleme = silmeden biraz fazla)

4 yemek kaşığı un (tepeleme = silmeden biraz fazla)
125 gr. margarin
1 yumurta sarısı

1 su bardağı kıyılmış ceviz (toz halinde olmayacak, dişe 
gelecek küçük parçacıklar halinde)

3 orta boy muz

Yapılışı:

• Pötibörleri blender’da toz haline gelinceye kadar ufalayın. 
Bu toz halindeki pötibörleri eşit miktarda ve tepsinin hiçbir 
yerinde açıklık kalmayacak şekilde büyük dikdörtgen ya da 

kare olan fırın tepsisine yayın.

• Normal ateşte teflon tencerede margarini eritip unu ekleyin 
ve birlikte hafifçe sararana kadar kavurun ve ocağı kısın.

• Sütü tel çırpıcıyla (çırpıcınızın teflon tavaya uygun olarak tel 
değil de plastik ya da teflona uygun bir malzemeden olmasına 

dikkat edin) çırparak yavaş yavaş un ve yağ karışımına 
ekleyin. Sütü yavaş dökmeli ve karışımı yeterince hızlı 

karıştırmalısınız ki un topaklanma yapmasın.

• Süt ekleme işlemi de bittikten sonra ocağın altını açıp şekeri 
de bu karışıma ekleyin ve hepsini birlikte kaynayıncaya kadar 

hızlıca karıştırın ki muhallebinizin dibi tutmasın.

• Bir iki taşım kaynadıktan sonra ocağı kapatıp yumurtanın 
sarısını karışıma hızlıca karıştırarak ilâve edin. Hızlı 

karıştırmanız gerekiyor, yoksa yumurta sıcak muhallebinin 
içinde topak topak olup pişeceğinden büyük parçalar halinde 

kalabilir.

• Muhallebiniz ılındıktan sonra yavaş yavaş tepsideki 
pötibörlerin tamamı kapanacak şekilde eşit miktarda yayarak 

dökün. Hızlı dökerseniz muhallebi pötibörlerin altına 
geçecektir. Bu da olmasını istemediğimiz bir şeydir. 

• Daha sonra da bunların üzerine küçük parçalar halinde 
kırılmış cevizi yine her tarafı kapanacak ve eşit miktarda 

yayılacak şekilde dökün.

• Altta pötibör, ortada muhallebi ve üstte de ceviz bulunan 
bu karışımı tepsiyle buzdolabında yaklaşık 4–5 saat kadar 

dinlenmeye bırakın.

• 4–5 saat dolapta dinlenmiş olan muhallebinizi dolaptan 
çıkarıp yaklaşık 2 pötibör bisküvi büyüklüğünde kareler 

halinde keskin bir bıçakla dilimlere ayırın.

• Muzları bu kestiğiniz parçaların arasına saracağınızdan, 
muzları soyup, kesmiş olduğunuz karelere sığacak boyda 

parçalara ayırın. Sadece boylamasına kesmeniz yeterli 
olacaktır, fakat muzun sığmayacağını düşünüyorsanız 

enlemesine de kesebilirsiniz, ama tatlının makbul olanı muzun 
yuvarlak kalmasıdır.

• Daha sonra tepsiden kesmiş olduğunuz dilimlerden birini 
dikkatlice parçalanmayacak şekilde geniş bir servis küreğiyle 
alıp ayrı bir düz tabağa yerleştirin. Parçayı alırken altta kalan 
pötibör kırıntılarını da mümkün mertebe çokça almaya çalışın 

ki tatlınızın dışı kıtır kıtır olsun.

• Tabağa aldığınız bu parçanın ortasına ya da kenara yakın 
kısmına muzu yerleştirip, muzu bu parça ile muzun tamamen 
içinde kalacak ve gözükmeyecek şekilde kapatın. Eğer açıklık 
kalan yerler olursa oraları da pötibör kırıntılarıyla kapatmayı 
deneyebilirsiniz. Muzu ortaya ya da kenara doğru koyarak 

deneyin, hangi şekilde daha iyi kapatabiliyorsanız o şekilde 
yapmaya devam edebilirsiniz.

• Kapalı poğaçalara benzeyen muzlu tatlınızı ayrı bir servis 
tabağına dizerek dolapta bekletip dilediğiniz zaman servis 

yapabilirsiniz.

Afiyet olsun…

Symposion
Platon

Yayınevi: Kabalcı Yayınları
Çeviren: Eyüp Çoraklı
278 sayfa

Zamanın Sonu
Jiddu Krishnamurti & Dr. David Bohm 

 
Yayınevi: Ayna Yayınevi 

Çeviren: Nurgül Demirdöven,
Deniz Demirdöven 

347 sayfa

Platon’un ünlü yapıtlarından biri olan ‘Symposion’ 
Yunan kültürüne özgü toplumsal bir olgudur.
Kelimesi kelimesine çevrildiğinde ‘birlikte içme’ 
anlamına gelir ve genelde akşam yemeklerinden 
sonra yapılır. 

Atina’nın önde gelen bilim, sanat, politika ve felsefe 
adamlarının katıldığı bir symposion yazar Platon. Bu 
symposion’da her biri aşk’ı farklı nitelikleri ile över. 
Bu övgülerden biri Sokrates tarafından sorgulanır. 
Sorgulanan aşk’a övgüyü ve Sokrates’in konuşmasını 
merakla okuyacaksınız.

... Yol gösterici olarak içimizdeki yabancılığı 
boşaltan, bizi içtenlikle taşıran odur.
Nezaketi veren, kabalığı def eden; 
Cömertçe iyilikte bulunan; kötülükte bulunmayan; 
sevimli, uysal;
Bilgelerin hayranlıkla seyrettiği, 
Tanrıların takdir ettiği;
Nasipsizlerin kıskandığı, nasiplilerin değer verdiği,
En iyi kurtarıcı;
En iyi, en güzel yol gösterici…

J. Krishnamurti ve Dr. David Bohm arasındaki 
derin sohbetlerden oluşan bu kitap varoluşun temel 
sorunlarına ışık tutuyor. Tartışmanın başlangıç 
noktasında ise bir soru var: “İnsanoğlu kendisini 
bitmez tükenmez bir ayrıma, çatışmaya ve yıkıma 
götüren yanlış bir yöne sapmış olabilir mi?” Bu 
soru, insanın doğasını ve kişinin toplumla ilişkisini 
araştırmaya olanak tanırken, insan düşüncesi, ölüm, 
kozmik düzen, psişik bilgi, parçalanmış zihin sorunu 
ve içgörünün uyandırılması gibi konularda yeni bakış 
açıları sunuyor. 

Krishnamurti ve David Bohm’un irdeledikleri 
sorulardan bazıları şöyle: İnsandaki çatışmanın 
kaynağı, kişinin aslında, psişik düzeyde ne olduğu 
gerçeğiyle yüzleşememesi ve bunun sonucunda 
bir şey olması gerektiği yanılsamasına kapılması 
mıdır? İnsan yaşamın her alanında düşünceye neden 
olağanüstü bir önem vermiştir? İnsan nasıl zihnini 
‘zamanın birikimlerinden’ arındırabilir ve ‘ben-
merkezli etkinlik kalıbını’ kırabilir? İçgörü sahibi biri 
başkalarını yanılsamalar dünyasından kurtarabilir 
mi? Beyin, içgörü yoluyla kendisini yenileyebilir ve 
yıllardır süren yanlış işleyişin neden olduğu hasarı 
giderebilir mi?

Zamanın Sonu, insanoğlunun saptığı yanlış yönün, 
içinden çıkılamayacak bir şey olmadığında ısrar 
ediyor. İnsanoğlu köklü bir değişim geçirebilir, ama 
bunun için kendi sınırlı ve kişisel çıkarlarından 
sıyrılıp evrensele uzanması ve sonunda düşüncenin, 
zamanın, hatta boşluğun ötesindeki bir temelden 
kaynaklanan şefkatin, sevginin ve zekânın saflığına 
ulaşması gerekecektir. Bu ise, kişinin buradaki 
tartışmalarda yürütülen sorgulamalara bütün zihni, 
kalbi ve varlığıyla katılması anlamına gelmektedir.

BİZİM SAHAF Hazırlayan: Ayşe Doğu
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Padmasana
Lotus Pose 
Meditasyon (Dhyana) 
Oturuşu

2. Bölüm:

Lao Tzu, “Tanımlanabilen Tao mutlak Tao olamaz, 
kelimelendirilen isim mutlak isim olamaz,” sözüyle kitabına 
başlar.

Onu anlayabilmek için doğayı anlamamız gerekir. 
Varoluşumuzun farkına varabilmenin ve doğanın 
değişimleri ile uyum içinde yaşamayı öğrenmenin yoludur 
Tao. Lao Tzu’ya göre nesnelere ve kavramlara verdiğimiz 
anlamlar, arzuları ve amaçları doğururlar. İyi ve kötü, alçak 
ve yüksek, aydınlık ve karanlık gibi… Bu anlamlardan 
kopmamız, arzu ve amaçlarımızdan ayrılmamız sonucu 
eylemsizliğe (meditasyon) varırız. Eylemsizlik bir kere 
kavrandığında uyumlu yaşama geçiş kapısı açılır. Geçmişin 
pişmanlıkları ve gelecek kaygısı ve planları gibi gerçek 
yaşamdan koparan etkiler aynı zamanda insan yaşamında 
bir tür dengesizlik hali yaratır. Uyumlu yaşam ve doğal akış 
insanın içinde bulunduğu an ile bütünleşerek yaşamasını 
sağlar. Bu uyuma yolu izlemek denir. Yol anlamına gelen 
Tao kelimesiyle kastedilen budur.

Taoizm insanların doğayla iç içe yaşadıkları, tarım kökenli 
toplumların; yaşamların, ölümlerin, doğal felâketlerin, 
sıcak ve soğuk, gece ve gündüz ve mevsim döngüleriyle 
bağlantılı olduğunu anladıkları bir dönemde ortaya çıktığı 
söylenir.

Taocular, her insanın evrenin bir mikro kozmosu 
ve insan toplumlarındaki gözlenebilir ve ölçülebilir 
kozmik modellerinin mikroskobik bir yansıması olduğu 
düşüncesini benimserler. Bu ilk Taocular doğanın sürekli 
bir akış içerisinde olduğunu ve bu değişimlerin bazı 
belirgin ve düzenli modelleri takip ettiğini fark ettiler. 
Doğadaki değişimleri gözlemleyerek ve bu modelleri 
anlayarak doğanın prensiplerini kendi yaşamlarına 
uygulayabilecekleri ve böylece evrenin akışıyla, yani Tao 
ile uyumlanabilecekleri sonucuna vardılar. Taocu öğretinin, 
günlük yaşam aktivitelerini Tao ile bütünleştirmeyi 
amaçlayan pek çok kolu gelişti. Bunlar Meditasyon, Çin 
Tıbbı, diyet yöntemleri, Qi Qong, dövüş sanatları, cinsel 
uygulamalar, askeri strateji, astroloji, kehanet, Feng Shui 
gibi birçok disiplin içerir. Daha önce de bahsedildiği gibi 
Taocu uygulamaların temel direği meditasyondur. 
Tao ile en üst derecede bağlantıyı kurabilen kişiye, yani 
varlığının özüne, kaynağa dönmüş olana HSIEN = 
ÖLÜMSÜZ denir. Taoculuğun asıl amacı ölümsüzlüktür.

ÖLÜMSÜZLÜK =AYDINLANMA=EVRENSEL AKIL 
İLE BİLİNÇLİ BİRLEŞME

Taoculukta doğum anında ruhun iki alanının yani bilinç ve 
bilinçdışının ayrıldığı görüşü vardır. Bilinç, kişide ayrılmış 
olan, bireyleştiren, bilinçdışı ise bu kişiyi kozmosla 
birleştirendir. Hedeflenen ise meditasyon yoluyla bu iki 
öğenin birleştirilmesidir ve böylece tek bilinçle kişi ruhsal 
yeniden doğuş biçiminde kişi üstü bir zihinsel düzeye 

geçer. Meditasyonun sonucu, karşıtlardan kurtulmuş olan 
son, bütünlenmiş yaşamda, tüm farklılıkların yok edilmesi, 
birliğe dönülmesidir.

Batı anlayışının yalnızca bir spor olarak gördüğü Doğu 
öğretileri, gerçekte kendini enerji ile psikolojik yönteme, 
yani meditasyon ve yoga uygulamalarına kendini adamış 
kişilerin neredeyse tümünün asıl deneyime ulaşmalarını 
sağlar.

TAOCULUĞUN ANA GÖRÜŞÜ:

WUJİ (BOŞLUK): Başlangıçta hiçbir şey yoktu, buna 
mutlak boşluk anlamına gelen ‘WUJİ’ denir.                                             

Qİ (ASAL ENERJİ):  Wuji’den enerji ortaya çıkar, 
Çinliler ‘Qi’ adını vermiştir. Tüm hareketin özünde olan 
kuvvettir. Her şey Qi’den oluşur. Canlılar için yaşam gücü 
ve tüm metabolizmanın kaynağıdır.

YİN & YANG: Qi varolur olmaz Yin ve Yang olarak 
devinmeye başladı. Yaratılışın göreli dünyasında her 
şey Yin ve Yang ikiliğinde açıklanabilir. Yin ve Yang 
birbirinden ayrı değildir. Aynı mıknatısın iki kutbu gibidir. 
Hiçbir şey, ne tamamen Yin ne de tamamen Yang’tır. 
Biri diğerini içerir. Bir ön olduğu zaman mutlaka bir de 
arka olacaktır. Evrendeki tüm değişimler Yin ve Yang’ı 
anlayarak analiz edilebilirler.

WU HSING (BEŞ EVRE – BEŞ FORM): Yin ve Yang 
tekrar bölünerek  ‘Wu Hsing’i yani beş elementi (formu) 
meydana getirirler: AĞAÇ - ATEŞ - TOPRAK - METAL 
- SU. Evrelerin etkileşimi doğal sıralamada gerçekleşirse 
‘yaratıcı devre’ (anne-oğul devresi), evrelerin etkileşimi bir 
bir atlayarak gerçekleşirse ‘denetleme devresi’ oluşur.

PA KUA (8 TRİGRAM): Yin ve Yang’ın türevidir. 
Pusuladaki 8 köşeli şekillerle betimlenir (3 şekilli 8 
Trigram). I Ching kitabı Pa Kua’nın 64 kombinasyonunu 
temel alır ve evrensel değişim evrelerinin ayrıntılı analizini 
sunar ve bunlardan sayısız varlık formunun tümü oluşur.

Biz ise görünüşteki çeşitliliklerden, ne olduğumuzu, 
nereden geldiğimizi unuturuz. İşte Taocu spiritüel 
uygulamalar bu süreci tersine çevirmeyi amaçlar. Önce tüm 
olgusal formlar 8 trigram’a, trigramlar 5 evreye, 5 evre ise 
Yin ve Yang’a indirgenebilir. Bu nedenle Yin-Yang dengesi 
kurulduğunda kişi WUJİ’yi (mutlak boşluk) idrak edebilir.

3 HAZİNE SAN BAO:
Varoluş âlemine dahil oluşu ve Sonunda Kaynağa dönüşü 

anlayabilmenin bir yolu da SAN BAO, yani 3 hazine olan 
‘Jing-Qi-Shen’dir.

JİNG: Fiziksel beden, özellikle cinsel enerji.
Qİ: Enerji bedenimiz. Yaşam enerjisi akupunktur 
kanalındadır. 2 çeşit Qİ vardır:
1- Genetik olarak 
2- Aldığımız havadan, yediğimiz içtiğimiz gıdalardan
SHEN: Ruhsal beden; bilince, zihne denk gelir.

BOŞLUK (WUJİ)  >  RUHU (SHEN)
RUH (SHEN) > ENERJİYİ (Qİ)
ENERJİ (Qİ)  > FORMU (JING) DOĞURUR.

Form ise farklılığa, arzulara, nefrete, gerçekte kim ve ne 
olduğumuza dair aklımızın karışmasına sebep olur. Bu 
yüzden Taocu yogi;

JİNG’i > Qİ’ye > SHEN’e > WUJİ’ye dönüştürebilmenin 
yolunu arar.

3 DAN TİAN (İKSİR TARLALARI):
3 Hazinenin dönüşümünün gerçekleştiği kimyevi 
kazanlardır. 
ALT DAN TİAN (SARI AVLU): Göbek çukuru, böbrekler 
ve cinsel organlar arasında yer alır. Burada JİNG > Qİ’ye 
dönüşür.
ORTA DAN TİAN (KIZIL SARAY):  Göğsün ortasında, 
kalbin olduğu bölgede yer alır. Burada Qİ >SHEN’e 
dönüşür.
ÜST DAN TİAN (KRİSTAL ODA): Beynin merkezinde 
yer alır. Burada SHEN > WUJİ’ye (BOŞLUK) dönüşür.

3 KUVVET:
Makro kozmik açıdan Shen; gökyüzünün Yang enerjisine, 
Jing; yeryüzünün materyal formuna, Qi; gökyüzü ve 
yeryüzünün arasındaki etkileşimin ürünü atmosferik 
enerjiye denk gelir.

TİAN Qİ (GÖKSEL ENERJİ) - Dİ Qİ (YERSEL 
ENERJİ) - DA Qİ (ATMOSFERİK ENERJİ):
Biz de 3 hazinemizi 3 kuvvetle bağlantılandırmayı 
öğrenerek bedensel enerjimizi yükseltebilir, canlılık, 
zindelik kazanabilir ve kendimizi kaynağa dönüş için 
hazırlayabiliriz.

“Bilginin peşinde her gün yeni bir şey kazanılır, Tao’nun 
peşinde her gün yeni bir şey terk edilir. Daha ve daha az 
wu-wei’ye (çabasızlık) ulaşıncaya dek… Bir şey yapılmaz, 
ama hiçbir şey yapılmamış kalmaz.”  Lao Tzu

Çörekotu Yağı
Çörekotu yağı, içinde bulunan doymamış yağ asitleri, 
selenyum ve uçucu yağlar sayesinde, bağışıklık 
sistemini düzenleyen ve güçlendiren özelliğe 
sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği 
sayesinde vücut hastalıklara karşı çok daha iyi 
savaşabilmektedir.

•Polen alerjisi gibi birçok 
alerjik rahatsızlıklar, 
iltihaplanma, sinire bağlı 
deri hastalıkları ve astım 
tedavisine yardımcı 
olmaktadır.
• Bağışıklık sistemini 
güçlendirmesinden 
ötürü nezle ve gribal 
enfeksiyonların daha hızlı 
atlatılmasını sağlar.
• Vücuttaki mikrop, bakteri 
ve mantarlara karşı öldürücü 
tesire sahiptir. 
• Astım, şeker ve romatizma tedavisinde destek 
sağlayıcı gıda takviyesidir.
• Vücuttaki yorgunluk, uyuşukluk halini giderip zindelik 
ve dinçlik verir.
• Birçok kanser tümörüne karşı ilaç tedavisini 
destekleyici besin olarak kullanılmaktadır.
• Kan şekerini düşürür. Kan şekerini dengeleyici etkisi 

vardır. 
• İçinde bulunan demir elementleri sayesinde kan yapıcı 
özelliği vardır.
• Vücudu toksinlerden arındırır.
• İdrar söktürücü özelliği ile safraya iyi gelir. 
• Hemoroite faydalıdır. 
• Kan damarlarını güçlendirerek kan dolaşımını arttırır. 
Damar sertliğinin gelişimini engeller. 
• Karaciğeri, kurşun ve cıva gibi toksin metallerin 

zararlı etkilerinden korur. 
• Yaraların çabuk iyileşmesini 
ve hücrelerin yenilenmesini 
hızlandırır. 
• Doğal antidepresan etkisi 
vardır. 
• Kadınlardaki regl dönemi 
sancılarına ve diş ağrılarına 
karşı yine başarılı sonuçlar 
vermektedir.
• Saçı besleyip güçlendirerek 
dökülmesini önler. Saç dökülmesi 
ve kepeğe karşı saç diplerine 
friksiyon şeklinde uygulanır. 

Saçların beyazlamasını önler ve durdurur.
• Çörek otu yağının günlük kullanım önerisi 1 tatlı 
kaşığıdır. 
• Yüksek dozda kullanımı sakıncalıdır. 

Ürün Temini İçin:  Şah Bazaar
Tel: 0216 382 1271 – Hülya & Osman Yaman
Şehit Recep Koç Cad. 17/A Büyükada İstanbul 
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