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İbâdet, tevhîd ile
bulanlar buldu Hakk’ı,

ibâdetsiz, tevhîdsiz kimin 
var kimde hakkı...

Muhyiddîn
İhyâ Efendi

Söz ola...

Şeyma Bobaroğlu Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Seramik-Cam Bölümünü 1981 yılında bitirdi. 
1990 yılında aynı fakültede, Seramik Bölümünde 
araştırma görevlisi oldu. 1991 
yılında merkezi İsviçre’de 
bulunan “Uluslararası 
Seramik Akademisi” üyeliğine 
Türkiye’den seçilen tek kişi 
oldu. 1993 yılında Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Seramik Bölümünde 
“Başlangıcından Hitit Dönemi’ne 
Kadar Anadolu’da Ana Tanrıça 
Kültü ve Toprak İdol” isimli 
yüksek lisans tezini verdi. 1999 
yılında ise yine aynı bölümde 
“1960’tan Günümüze Sanat-
Kavram İlişkisi ve Yapıtlarımla 
Karşılaştırılması” isimli doktora 
teziyle sanatta yeterlik derecesini aldı. 

Ulusal ve uluslararası birçok sergide yer 
aldı.  Bienal ve festivallere katıldı. Biri 
Almanya’da olmak üzere toplam yedi 
kişisel sergi açtı. Yapıtları ile aldığı sekiz 
ödül arasında 1992 Uluslararası 4. Asya-
Avrupa Bienali “Gümüş Madalya” Ödülü, 
1991’de Ankara Sanat Kurumu’nca “Yılın Seramik Sanatçısı” 
Ödülü, 1987 yılında 48. Devlet Resim ve Heykel Sergisi 
“Birincilik” Ödülü ve Türk Seramik Derneği’nin düzenlediği 

“Su” sergisinde “1.lik” Ödülü bulunmaktadır. Bugüne kadar 
birçok akademik ve ulusal etkinlikte jüri üyeliği de yapan 

sanatçının yapıtları Ankara Resim Heykel Müzesi, 
İstanbul Resim Heykel, Garanti Bankası Sanat 
koleksiyonunda ve özel koleksiyonlarda yer 
almaktadır. 

Şeyma Bobaroğlu akademik çalışmalarını 
İstanbul Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Seramik Bölümünde Yardımcı Doçent 
olarak sürdürmektedir.    

Soru: Röportajımıza, bir sanatçı ve bir 
akademisyen olarak yaşamınıza yön veren 
ilk tercihiniz ile başlamak istiyorum. Güzel 
Sanatlar Akademisi’ne giriş öykünüzü, Seramik 
ve Cam Bölümünü tercih etmenizde etken olan 
nedenleri bizimle paylaşır mısınız?
 
Şeyma Bobaroğlu: Kendime dair 
ilk hatırladıklarım arasında 
ya olana müdahale etmek ya 
da onu yeniden oluşturmak 
fikri ve eylemi vardı. Bu durum 
tüm ilişkilerimde ve aile içinde 

hep saygıyla karşılanmış ve “Bu çocuk sanat okumalı” 
izlenimini pekiştirmişti. Dolayısı ile eğitimimin (devamı 
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Sevgili Dostlar Merhaba,

Bültenimiz bu sayısıyla tam bir yılını doldurdu. 
Hepinize katkılarınız ve destekleriniz için çok 
teşekkür ederiz.

Yayınımız süregelen bir yıl boyunca hayatın hemen 
her alanında birbirinden farklı disiplin, konu ve 
konukları ile sizlerin ilgi ve beğeninize sunuldu. 
Böylesi farklılıkların 
uyumlu birlikteliğine 
yani dostluğa 
hayran olmamak 
mümkün değil. 
Biz bu uyumun 
muhabbet mayası 
ile gerçekleştiğini 
biliyor ve bu 
muhabbettin daim 
olmasını diliyoruz.

Bülten ekibimiz, siz 
değerli dostlarımızın 
katkılarını bir 
araya getiren bir 
aracıdır. Bu nedenle 
de bültenimiz 
hepimizin 
birlikteliğinin güzel 
bir yansımasıdır. 

Katkı ve destekleriniz devam ettikçe yayınımız da 
var olacaktır.

Hep beraber nice nice yıllara…
Saygı ve sevgilerimizle,
Anadolu Aydınlanma Vakfı Bülten Ekibi

AAV Geleneksel
Yaz Yemeği 2011

Gelenekselleşen yaz yemeğimiz bu yıl 
14 Haziran 2011 Salı günü, saat 20:00’de, 

Kozyatağı Marriott Hotel’in havuz 
başında yapılacak.

Yemeğimize katılacak tüm dostlarımızı 
gecede çeşitli sürprizler bekliyor olacak!

Adres: Kayışdağı Cad. No:1
Kozyatağı İstanbul

Telefon: 0216 570 00 00
Fax: 0216 469 99 99

www.marriottistanbulasia.com
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İnisiyasyona Girmek...
İnnel insâne le fî husrin. [1]

Ne ararsa arasın veya neyi aradığını söylerse söylesin, 
aslında tüm ibadetler, peşinden koşulan tüm Tanrılar her 
zaman insanın kendini arayışıdır. Ritüeller, yeminler, elde 
mum ile mânâ arayışları insanın kendisine dair bir ipucu 
dilemesidir. Bu ipuçlarından kendini bulma emelidir 
inisiyasyon. Özünde inisiyasyon mürşide dâhil olmaktır, zira 
inisiyasyon denilen seyir hariçte bir yol değil, mürşidin 
bizzat kendisidir.

Ezoterik tarih içinde birçok öğreti, inisiyasyon süreçlerini 
aydınlanmaya giden aşamalar olarak kabul etmiştir. 
Oysa irşad tayin edilmiş bir yol değil, yolu yürütendir. 
Mürşid (hiyerofant), inisiyasyonun içinde bir obje değildir, o 
inisiyasyonun bütünüdür (hierofani). Sülûka yeni giren tâlip 
ilkin bunu fark edemez. Uzun bir yolun henüz başında 
olduğunu bilmenin hikmeti tabii olarak kendisinde 
bulunmaz. Şüphesiz o kendini bir olgunun içinde bulur. 
İçine düşülen bu olguyu analitik olarak yorumlar. Onun 
için takip edilen belirli bir yol, yani öğreti vardır, yolu 
yürüten (zâhir veya bâtın) bir rehber vardır. Bir de kendisi 
vardır ki önünde hazır bulduğu bu yola adapte olmayı 
başardığı ölçüde takdir toplamayı bir hedef olarak 
benimser.

Oysa talibin onda kendini izlediği mürşidden başka 
yol yoktur. Bu nedenle hiçbir yol, hiçbir süreç önceden 
koyulmuş değildir. Yol, talibin talebine istinaden 
oluştuğundan, tabiri caiz ise her talep ile yol yoktan 
var olur. Tâlip diler, seçer ve yürüyeceği yol kendisine 
aydınlanır. Olası onca yolun içinde, yürümeyi dilediği 
yolu kendi yaratır ve o yol sadece kendisi için aydınlanır, 
bir başkası için değil. Ve tabii eğer aydınlanıyor ise, o bir 
yoldur.

Mürşid, talibin yürüyeceği yolu önceden bilen değildir. 
Kendi bildiğine talibi çekmeye çalışan hiç değildir. 
Zira kendisine ait olmayana yönelmek, insanın kendi 
hakikatinin inkârıdır. Oysa her insan fıtratı itibariyle 

[1]  Kuran-ı Kerim Asr Sûresi 103/2 “İnsan gerçekten 
hüsrandadır...”

eşsizdir, ancak bu eşsizliğe giden yolda henüz bilgisiz 
ve deneyimsizdir. Önceden tayin edilmiş hiçbir inisiyatik 
öğreti, hiçbir yol, hiçbir din insanın kendi biricikliğine 
giden yolda önünü aydınlatmaya yetenekli olamaz.

İnisiyasyon irşad eder, dinler irşad için vardırlar; 
öğretiler, bilgelik sözleri, hikmetli öyküler irşad için 
üretilmiş araçlardır. Ancak hiçbiri aydınlanma değildir 
ve hiçbiri aydınlanmayı sağlamaz. Aydınlanma, tüm bu 
inisiyasyonların, ritüellerin, dinlerin, bilgece söylenmiş 
hikmetli sözlerin temelidir, ruhudur -kelimeler, hikâyeler, 
masallar değil. O temel, o ruh, aydınlanmanın ruhu 
mürşiddir.

Mürşid irşad edendir. İrşad için söyleminde ve eyleminde 
dini kullanabilir, herhangi bir inisiyasyon perdesinin içine 
gizlenebilir. Ancak bunların hiçbiri o ruh olmaksızın dirimli 
değildir. Yolu dirimli, hakiki, etker kılan mürşiddir ve konumu 
gereği o bu araçları sadece tâlipteki imanı doğurmak için 
kullanır. Zira gaye, talibi gebe bırakmak değil, onda imanı 
doğurmaktır.

Sohbet, logos, kelâm-ı ilâhi vb. kavramlar dini veya inisiyasyonu 
değil, ama tam da irşadın dirimli kaynağı olan mürşidi 
gösterir. Hâlbuki mürşid bâtındadır. Her basamakta, her 
keşifte, her feyzde, her zevkte ona dokunulmuş gibi, 
sanki bir mânâda onunla buluşulmuş gibi bir duygu içine 
girilse de mürşid daima gaybîdir. Talibin her adımında, 
her keşfinde dokunduğu kendi biricikliğidir ki ondaki 
mürşidin algısı bu biricikliğe dokunulduğu ölçüde 
hakikidir.

Mürşidin tezahür ve tecellisi, talibin kendi özüne temas 
ettiği nispette kendisine âyan olur. Bu nedenle mürşidin 
dışta değil, içte olduğu söylenmiştir. Zira mürşid dışarıda 
kaldığı veya dışarıdakine mürşid dendiği müddetçe irşad 
yoktur. Ve aslında bilinçsizce ikrar verilen dışarıdaki, mürşidin 
hakikatini inkârdır.

Osho, Mevlana, Krishnamurti, Akiva, Pythagoras vb. 
hiçbiri kendisi ile ülfet etmemiş birinin mürşidi olmadılar. 
Herkes onların bilgelik sözlerinden, hayat karşısındaki 
duruşlarından kendisine ders çıkarabilir. Hayatını onlara 
adayıp bir münzevi gibi hikmet ve anlayışlarına baş 
koyabilir ancak aydınlanmayı sağlayacak olan mürşide imandır. 

Bilgiyi bilgeden tahsil etmeyen, kendi kuruntularını, 
yoksun kaldığı bilgenin yerine koymaktan kurtulamaz. 
Osho’yu, Krishna’yı, Musa’yı kendi sanıları ile karıştırır. 
Oysa öğretiyi tüm sanılarını yıkarak tâlipte doğuran ancak 
mürşiddir.

Mürşid olmaksızın İsa talibin kendi nefsi olduğu gibi, 
mürşidin kelâmındaki İsa da bizzat mürşidin kendisidir. 
Hakiki İsa veya İsevî hakikat zaten mürşidin kelâmındaki 
İsa’dır, tarih içinde yitip gitmiş olan değil.

Netice; inisiyasyon mürşidin kelâmındaki dirimli mite 
bağlanmaktır. Tâlip kendisini o mitin içinde bulduğu 
ölçüde iman onda doğacaktır. İçinde kendisini bulamadığı 
bir mit herkes için kaçınılmaz olarak eskilerin uydurmasına 
dönüşür. Oysa hakiki mit dirimlidir. O mit diridir. Hiç eskimedi, 
hiç eskimez...

* * *

Not: İnisiyasyon başlamak, girmek demektir.

Tâlip için inisiyasyona girmek, bir daha hiçbir şeyin aynı 
olmayacağını anladığı andır. O âna kadar hayatında birçok 
şey başlamış ve bitmiştir. Ama “inisiyasyona” girdiği an, 
yani girdiğini fark ettiği an geri dönüşün kapandığı andır. 
Çünkü burada fark etmek gerinin olmadığını hatta önceki 
her şeyin sadece bir hayal olarak gerçekleştiğini fark 
etmektir.

Bu anlamda inisiasyon hayatın kendisidir. Ama hayat onun 
bir inisiasyon olduğunun fark edilebildiği ölçüde gerçektir.

Yoksa harici yollar, inisiyatik süreçler tabi ki vardır, ama 
dahil olunmadığında, yani içine girilmediğinde hiçbiri yol 
değildir.

İnisiyasyon tutmak, sevmek, adanmak, sarılmak, inanmak 
değildir. Bunlara özsel şuur (öz-bilinç) eşlik etmeyebilir.
Oysa girmek -en azından başlangıçta- şuurlu ve irâdidir.

Girdikten sonraysa takdir Hûdanın...

izzeters80@gmail.com

BAŞ YAZI İzzet Erş

Hz. Eyyûb ve Kibir
Gülgün Türkoğlu Pagy

Cizvit rahip Roberto Busa, Katolik inancındaki yedi 
büyük günahı esas alarak istatistiksel bir çalışma yapar 
ve sonuç olarak, kadınların en çok kibir nedeni ile 
günah çıkardıklarını ortaya koyar.

Kibir cinsiyet ayrımı yapmadan, kendini düşünce ve 
duygu düzeyinde gösterir ve ‘büyüklük taslamak, yüksekten 
bakmak’ anlamına gelir. Bunun yanı sıra; ‘kabr’ mezar, ‘ucub’ 
ise kendini beğenmek demektir. Hakikaten, kendini 
başkalarından büyük görmek ve gururlanmak insanda 
neşe, zevk, güzellik bırakır mı? Kibir ehlinin yürüyen bir 
mezar, bir ucube olması kaçınılmaz değil midir?

Şaşaalı elbiseler giyerek göz önünde 
bulunduğunda adeta komik olan kibir, nefsin 
en gösterişsiz elbiselerini de giyebildiği için, 
tâlip yardıma muhtaçtır. Nefsin yalan, 
şehvet, gadap gibi sıfatları, ilk aşamalarda 
dışarıdan gelecek bir şahitlik üzerine 
temellenir. Oysa kibrimiz sinsidir, 
başkalarınca ispatlanamaz. Büyüklük 
taslayan bir göz devirme nasıl ispat 
edilebilir?

Eski Ahit’te, Hz. Eyyûb nefsini alt etmek 
üzere yola çıkmış bir tâliptir. Gösterişli 
yaşantısı, Şeytan tarafından Rabbin 
verdiği izinle elinden alınır. O güne kadar 
varsaydığı 
her şeyi 
yitirmiştir. 
Sefil bir 
haldedir; 

vücudunda açılan yaralardan kokular çıkmakta, 
etini kurtlar yemektedir. Sabır ve isyanla dolu iç 
çelişkileri içinde acı çeken Eyyûb, kendi gününe lânet 
eder, Rabbine isyan eder. Çaresizlik ve çatışkı içinde 
kıvranmaktadır. Üzerindeki elbiseler bile kendisinden 
iğrenmektedir.

Eyyûb’un isyanlarına, dostlarım dediği Temanlı 
Elifaz, Şuahlı Bildat ve Naamalı Tsofar cevap verirler. 
Dostlarının uyarıları, hatırlatmaları Eyyûb’un derdine 
derman olmaz; isyanında kendini haklı görür. 
Durmaksızın yaptığı tüm iyilikleri ve yapmadığı tüm 
kötülükleri tekrarlar durur. Dostlarının uyarıları onu 
ikna edememiş ve kendisini yargılamaları da sıkıntısını 
arttırmıştır. 

Şöyle seslenir dostlarına:
“Fakat sizin gibi benim de aklım var, ben sizden 

aşağı değilim ve bu gibi şeyleri kim bilmez?” 
BAP 12/3
“Ruhum kırıldı, günlerim söndü, beni kabir 
bekliyor. Gerçek müstehziler yanımdadır ve 
gözüm onların hakareti ile geceyi geçiriyor.” 

BAP 17/1–2
“Ne vakte kadar canımı üzeceksiniz ve beni sözle 

ezeceksiniz? Bu on defadır beni azarlıyorsunuz. Bana 
sertlik etmenizden utanmıyorsunuz. Eğer gerçeklerden 

saptımsa, sapıklığım bende kalır. Eğer bana karşı 
kibirleniyorsanız ve utancımı yüzüme vuruyorsanız...” 
BAP 19/1–5

Şikâyeti kibir, kendisini bekleyen kabirdir!
Tâlip Eyyûb’un kibir yaraları ile 

kaplanan bedenini, kibrin elbiseleri 
olan kurtlar yemeye devam etmektedir. 
‘İç konuşmalarında’ dost sıfatı giymiş 
olan kibir, içinde bulunduğu şirki 
derinleştirerek, kendisinin, kendisine bile 
kibirle bakmasına neden olmaktadır. 

Rabbini görememekten, onu işitememekten dolayı 
isyana sürüklenmiş olan Eyyûb, ‘bir’liğe gelememenin 
ıstırabı ile devam eder: 
“İşte! İleri gidiyorum ve orada yok, arkaya da gidiyorum ve onu sezemiyorum.” 
BAP 23/8–9

Mürşid henüz yoktur ve Eyyûb çaresizlik içinde 
çürümektedir. Üç dost onunla konuşmaya son verirler. 
Cevap vermekten vazgeçme nedenleri yürek 
burkucudur:
“Çünkü o kendi gözünde salihti.” BAP 32/1

Elihu’nun kelâmı ile irşad başlar, kibir yoktur 
konuşmalarında, aksine mütevazıdır. BAP 33/6–7 
Eyyûb’u, kendi iç âlemine dönüp tanık olması için 
yüreklendirir. BAP 33/8–12 
Eyyûb’a, aslında alaycı bir kişi olduğunu bildirir. BAP 
34/7 
Elihu’nun işaret ettiği alaycılık, kibrin en aşağılayıcı 
yansıması olarak karşımıza çıkar. 

İsmail Emre, alayın tâlip için tehlikesini ve önemini çok 
düşündürücü bir netlikle ifade etmiştir: 
“Alay edenin ümidi kesik olsun.”

Elihu “Eyyûb bilgisizliğinden söylüyor” BAP 34/35 diyerek, 
kibir ile perdeli Eyyûb’un, aslında kendini bilme 
bilgisinden mahrum olduğuna dikkat çeker. Bu kasırga 
içinde nihayet Eyyûb’un kulağı Rabbinin kendisine 
seslendiğini işitir; gözü Rabbini görür. Sultan artık 
Eyyûb’un vicdanıdır.

Hz. Eyyûb ilhamımız, “Âdem’e secde etmekten yalnızca İblis kaçındı; 
kibirlendi ve kâfirlerden oldu” ayeti kılavuzumuz, kalbinin Allah’a 
bağlanmasına engel olan her şeyden uzak olan, kulların 
mütekebbiri İnsan-ı Kâmil dostumuz olsun. Âmin.

gulguntp@yahoo.com
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3. sayfada)devamı konusundaki tercihimi sanattan 
yana kullanıyor olmam etrafımda da sevinçle karşılandı. 
Asıl okumak istediğim “heykel”di, ancak sınavlarına 
girdiğim fakültede heykel bölümü o tarihlerde henüz 
kurulmadığı için, ona en yakın bölüm “seramik” olarak 
göründü bana ve “kille şekillendirmek işin aslıdır” diye 
düşünerek seramik bölümünü tercih ettim.

 
Soru: Gerek yüksek lisans, 
gerekse doktora tezi 
konularınız bu sene AAV’deki 
çalışma konumuzu doğrudan 
ilgilendiriyor. Mitler hakkında 
yaptığınız araştırma ve 
çalışmaların bir sanatçı olarak 
sizin yaşamınıza olan etkileri 
hakkında bize neler söylemek 
istersiniz?

Şeyma Bobaroğlu: Sanat 
bana karanlıkla 
aydınlığın arasında bir 
yerde görünür hep. 
İç dünyanın, belki 
bilinçdışının karanlık 
dünyasından suyun 
yüzüne doğru bir 
yolculuk gibi. Hayalin, 
bilincin özünün kaotik dünyası, mekânsızlığı ya 
da iç içe giren mekânları ile kavramın dışlaşan 
aydınlığı arasında bir geçiş, bir köprü, bir ara 
durum. Bilinçle sezginin tanışıklık yeri, hem de 
ayrılma. Mitlerin yeryüzüne indiği dar yol. 

Doğduğu rahmin karanlığı sanki bir mürekkep 
hokkasının içindeki is karası, ama onunla tarihi yazıyor, 
yazdığı tarih beyaz aydınlık bir sayfa oluşturuyor, bir 
mekân; işte insan eyleminin zaferi ve sanat gerçekleşiyor 
burada, bu ise başlangıçtır, tarih başlar yeniden burada.

Doğal ortamından ayrılırken yersiz yurtsuz kalan tanrılar, 
tekrar insana bakınca mekân buldular kendilerine ve 
yeryüzüne inerken güneşi yanlarında taşıdılar, hep 
beraber gördüğümüz rüyanın tanıklığında tanıştırdılar 

bizi birbirimize. 

Ve simgeler… Onlarla yol 
yaptığımız, yolsuzluğumuzda 
tutunduğumuz yüzler onlar 
gökyüzünde asılı duran ve 
çağıran yanına. Çağıranın 
sessiz sesi, buluşmaların kadim 
yolcuları zamansız mekânsızlar, 
mekânlarımızın yapıtaşları. 

Mitler içinde taşıdıkları gereksinim 
ve arzuları ile, ümit ve korkuları ile 
insan doğasını açığa çıkarırken, 
ağacın köklerinden gelen sestir, 
meyvelerinden gördüğüm. İşte 
burası; göğün yerle kavuştuğu 
yer ve sanatçının yeni yeri, yeni 
yeryüzü.

Yüksek Lisans tezimde Ana Tanrıça 
üzerinde yoğunlaşmış; dişil, dolayısı 
ile eril ilkenin bu birbirinden 
ayrılamaz ilişkisini anlamaya 
yönelmiştim. Kadın bedeninin 
taşıyıcısı olduğu dişilliği ile ne 
kadar barışık olduğunu, imgesini 

taşıdığımız bu bedenin bizi doğa ile ilişkilendirirken, 
daha sonra bilincin kendisinin üzerine, kendinden 
doğan bir soyutlama aracı olarak simgelerle kurduğu 
ilişki beni mitlerle ilişkilenmeye yöneltti ister istemez. 
Doğası ile bilgisi arasındaki, karanlıkla aydınlık 
arasındaki ilişki; doğa ve tin.  

Doğadaki hayatın yâdsınmış, ölümle üstesinden 
gelinmiş diriliği; tin. Ölümün ölümsüz nefesi.

Bu dişilliğin tarih içindeki serüveni bende derin bir etki 
yaratmıştır hep ve tezime başlamadan çok önceleri 
yukarıda sözünü ettiğim bu etki ve düşüncelerle 
şekillendirdiğim işlerim Ana Tanrıça formları olarak 
dışsallaştı.  

Ana Tanrıça doğum ve ölümün esrarengiz perdesiydi 
hep; “ölümlülerin asla yüzünü göremeyeceği”; Sofya. 

Bugünden Ana Tanrıça formlarının var oldukları düne 
bakarken, onları biçimlendiren yaşamla, o yaşamın 
güncelle çakıştığı yerde, yani bizim yatay tarihimizin 
coğrafyası ile dikey tarihimiz nerede buluşur? Bu 
figürün yeri neresidir ya da bu figür yürüdüğü yeri 
kendileştiren bir mekân mı işlemektedir kendine? 

Malzemesini dünyadan, 
anlamını kendiliğinden 
alarak hikmetle kendine bir 
mekân kurduğunda, Sofyanın 
biçimini var eden içinden 
geçtiği sevgiydi şüphesiz.

Yaşamımdaki etkilerini 
soruyorsunuz; bütün bu 
sorgulamalar, bu mitsel 
düzenler simgeleriyle tanrı/
tanrıçalar arasında bağlar 
kurarak kazandırdıkları 
evrensel bakış çabası, bu 

hayatı daha derinden 
okuma denemeleri 
yalnız literatürel bir 
zihin araştırması olmadı 
benim için, o her zaman 
içte şekillendirdiğimiz 
dünyanın dışarıda 
kurulan yansımasıydı. 
Bu, hayata tekrar 
dokunuşun sihirli diriliği, 
anlayışın yansıması, 
yaşamın ifade yoludur. 

Yapıtın süreci aynı zamanda insan ve dünyanın varlığı 
ve özü ile ilgili problemleri birlikte yaratırken hem de 
onları kurar. Sanat yapıtı mitolojik, sembolik, kavramsal 
düzlemdeki kodların sanatçının hayalinde yeniden 
organize olması ve bir plastik bütünlükte ifade bulması 
ile de açıklanabilir ve yapıtın okunması varlığımızın 
iki ucundaki yükün, öz-biçim dengesinin ayrı ayrı 
değil, birden kavranması ile mümkün olabilir diye 
düşünüyorum.  

Ve bu bağlamda sanat-yapıt ve insan 
bir bütünlüğe kavuşurken kurulan 
sanatçılığında, özne eserini yaşamın 
tüm olanaklarında hayat sahibi 
kılabiliyor ve bu bir kerecik olsun 
kurulabildiğinde, sanatçıya 
olan ümidini ve onun sevincini 
içinde hep saklı tutabilmesinin 
olanaklarını taşıyor kendinde. Bu, 
yapıt üretmenin yaşamımdaki en 
derin etkilerinden biridir.
 
Soru: Önce başkanlık görevini üstlendiğiniz Anadolu 
Aydınlanma Vakfı ile tanışma öykünüzü sormak istiyorum. 
Daha sonra ise, kuruluşunun 15. yılında, Anadolu Aydınlanma 
Vakfı’nın faaliyetleri hakkındaki görüşlerinizi ve Vakfımızın geleceğine dair 
gördüğünüz vizyonu…

Şeyma Bobaroğlu: Anadolu Aydınlanma Vakfı ile 1998 
yılında tanıştım. Sayın Metin Bobaroğlu’nun Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesindeki konferans ve 
derslerine başlaması benim de Vakıfla tanışma sebebim 
oldu. Ne üniversitede ne de sosyal alanda bu denli derin 
felsefi anlayışa ve bilgiye rastlamıştım. Bu beni hem çok 
şaşırttı hem de çok heyecanlandırdı o zaman. Üstelik 
bu disiplinler arasılık; her disiplini birbirine kendi hakiki 
yerlerinden bağlayan 
ve her bir disiplinin 
kendi yolculuğuna, 
diğerinin yolunu 
açarak çıktığı bu 
serüven derin bir 
tecrübeydi benim 
için. Ve bizim 
sanat ortamında 
mücadelesini 
verdiğimiz ama bir 
türlü üstesinden 
gelemediğimiz bir 
alandı.  

Bu görünüşlerin 

ardındaki anlama 
dokunabilme 
heyecanı, içimizde 
yatan sanatçıyı 
bulabilmek beni 
Vakıfla birlikte 
yepyeni ve hakiki 
bir üniversiteye 
başlar gibi 
heyecanlandırmıştı. 
Bu coşku ile başlayan 
bu yaşam serüveni 
bizi bugünlere 
taşırken, içimde 
çoğalan bir sevgiyi 
beraberinde getirdi. 
Ben bilirim ki asıl 
mekânlarımız, birbirimize dokunabildiğimiz yerlerdir, 
oralarda birbirimize dokunur ve üretiriz hem kendimizi, 
hem birbirimizi yeniden.  

Bu merhabadır… Bu anlamdır… Bu dünyayı yaşama 
dönüştürmektir…  İşte Vakıf ortamı böyle bir atölyeydi 
aynı zamanda benim için, yapıtlar kurulurken tanıklık 
ettiğim. Bir heykel, bir göz oluşturmak, tüm görüşlerin 
birlikteliğinde bakışla örgütlenen…  

Bu sevgi ve güvenin taşıyıcısı, Vakfımızın kurucusu Sayın 
Metin Bobaroğlu bizi yaşamla yeniden ve doğrudan 
tanıştıran bir dost ve ilk başkanımızdı. Daha sonra 
bu görevi zevkle ve onurla yönetim kurulu ile birlikte 
bugüne taşıma gayreti verdik. 

Şimdi ise, yerel değerlerle evrensel değerler arasında 
ilgi kurarak toplumsal gelişmeye hizmet verebilmek 
doğrultusunda oluşturduğumuz yayın projelerimizi 
hızlandırarak yenilerini devreye sokmak en yakın 
hedefimiz. Belki kendimize ait bir mekânımız olsa 
diyorum, içinde işlikleri olan, içinde durduğumuz 
heyecanı üretimlerimize yansıtabileceğimiz… 
Bu bir rüya ama biz bu vakıfta ütopya üretmeyi, 
yaratma cesaretini ve dönüştürebilme bilgeliğini 
deneyimlemiyor muyuz, bu da neden olmasın?
 
Soru:  Bir sanatçı, bir akademisyen ve bir sivil toplum kuruluşu yöneticisi 

olarak hizmet verdiğiniz alanların yanı sıra, bir anne ve bir eş 
sorumluluğu da taşıdığınız bir özel hayatınız var. Zaman 

yönetimi konusunda bu ölçüde ustalaşmak isteyenlere 
verebileceğiniz tavsiyeleri sorarak sonlandırmak 

istiyorum röportajımızı… 

Şeyma Bobaroğlu: Bana en zor soruyu 
soruyorsun belki de. Zamanı iyi 
kullanabilmek konusunda bir 
şeyler söyleyebilmek rasyonel 

zamanın programlayıcısı olmayı 
da beraberinde getirir. Oysa ben 

daha çok kendiliğinden, gelene tâbi 
olan bir yaşam içinden geçerken, bu 

konuda söyleyebileceğim tek şey şu olabilir: 
Ne yaparsak yapalım, yaptığımızla dolu olarak 

yapabilirsek eğer, zaman her yere yetişir. Aksi takdirde 
çok büyük zamanlar bile minnacık işleri içine alamaz, bol 
gelir, üzerinden akar, içindeki iş ortaya çıkamaz.  

Belki de şunu sorabiliriz kendimize: Nerede mekân 
tutuyoruz? Bu ise geleceğe dâir bakış açılarında 
saklarken bizi, sevgi ve ilgi ile yöneldiğimiz her işte 
zamanı sobeleme fırsatı bulabiliriz. Ne de olsa bu bir 
oyun, adı “saklambaç” olan.

deniztipigil@gmail.com

AYIN KONUĞU: Şeyma Bobaroğlu Deniz Tipigil
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Anadolu’da Ezoterik 
Yapılanmalar
Bülent Gürkan

Önce konumuzun kavramsal çerçevesini oluşturmak, 
sonra da tarihsel ve kültürel sürecini ele almak kanımca 
yararlı olacaktır.

Ezoterik (Bâtıni, içrek): Dışa kapalı, içe dönük demektir.

Ezoterizm (Bâtıniye, içreklik): Kadim bilgelikle günümüze 
kadar gelen ve gerçeğin yalnızca seçkin ve söyleneni 
anlayacak kişilere verilebileceği anlayışına dayalı bir 
öğreti biçimidir. Toplumdaki akıldışı âdet ve bilgilerle 
çatışan ussal öğretiler zorunlu olarak içrekliği ve kapalı 
olmayı, başka deyişle ezoterik (gizlemli) yapılanmaları 
gerektirmiştir. 

Ezoterik yapı: İsteklilerin özenle seçildiği, kendine özgü 
çalışma yöntemi (erkânı) ve öğretimi olan, bilgi ve 
görgülerin doğrudan değil simgeler, özdeyişler ve 
alegorik öykülerle aşamalı olarak verildiği, kapalı bir 
topluluktur.

Antik Yunan’da bu yapı daha çok belli bir topluluğa 
özgü ve dışarıya kapalı bir öğretiyi anlatır. Doğudaki 
biçiminde ise kapalı olmanın yanında anlam içrekliği de 
söz konusudur.

Tarihsel ezoterizm daha çok dinsel kavramların dış 
yüzünden iç yüzüne geçmeyi dile getirir. Kutsal olanın 
özüne bakıştır. Bu kadim gelenek, adaylara inisiyasyon 
(tekris) yolu ile aktarılır. Yola girmek isteyene âşık, 
müptedi, tâlip, çırak ya da mürid (inisiye), yol gösterene 
de usta, mürşid (inisiyatör) denir.

Ezoterik bilgi: Yalnızca akla değil, aynı zamanda deneyime 
dayalı, bilgeliği de içeren bilgi türüdür. Adaydan, 
kendisinde doğuştan bulunan yeteneklerini hayata 
geçirmesi istenir. Bunlar, üzerine erdemlerin inşa 
edileceği yeteneklerdir ve ustalık gerektirir. 

Akla dayalı bilgiye ‘Zâhiri-bilgi”, keşfe dayalı bilgiye ise 
‘Bâtıni-bilgi” denmiştir.

Zâhiri bilgi ‘ilim’, Bâtıni bilgi ‘irfan’ diye adlandırılır. Zâhiri 
bilginin kanıtı akıl ve deney, bâtıni bilginin kanıtı ise zevk 
ve vicdandır. 

Zâhiri bilgi kavramlarla elde edilirken, Bâtıni bilgi simgeler, 
ritüeller aracılığıyla keşfedilir. Keşfedilen bilgi (irfan) kişinin 
kendisinde gizlidir (gömülüdür). Bu nedenle “Bilen başkasını 
bilir, keşfeden kendini keşfeder,” özdeyişi ünlüdür.

Ezoterik bilgi, mistik bilgiden ayrılır; gerçi her ikisi de 
deneyime dayanır, ancak mistik deneyim düzensiz olduğu 
halde, ezoterik deneyim düzenli ve ritüeliktir.

Bâtıni gelenekte, bilgi sırrîdir ve adaylara derece derece 
verilir ve her derece için yeniden ahit (and) yapılır; ahde 
vefa ise en önde gelen değerdir. Bu nedenle geleneğe 
bağlı olanlara vefai de denmiştir.

Anadolu’daki yapılanma sürecini düzgün izleyebilmek 
için, Anadolu’nun kültür yapısına ve sosyal tarihine 
bakmak gerekir. Bilindiği gibi Anadolu ‘doğu’dur ve 
ışık doğu’dan yükselir. Anadolu, Ana-Tanrıça’nın yani 
Kibele’nin vatanıdır ve antik mitler Anadolu’da doğup 

serpilmiştir; tüm 
Tanrılar (inançlar) 
Kibele’nin çocukları 
olduğu için kardeştir 
ve aralarında Kibele’nin 
şefkati hâkimdir. Daha 
sonra pagan öğreti ve 
gelenekler bu mitlerle 
kaynaşmıştır. Pagan 
geleneğin pluralist 
(çoğulcu) yapısı 
özünde hoşgörüyü 
barındırır; herkes 
birbirinin inancına 
saygı duymaktadır. 
Tek Tanrılı dinlerin 
Anadolu’ya gelişi, 
ikonoklast (put-kırıcı) tavrıyla baskı oluşturmuş ve bu 
nedenle de kadim öğretileri yer altına itmiş ve ezoterik 
örgütlenmeyi pekiştirmiştir. 

İyonya felsefe geleneği, Diyonizos ve Orfe Geleneği, Delf 
Mabedi ve Pisagor Okul-Mabedi bir pota oluşturmuş ve 
sonradan gelen inanç ve gelenekleri kendi potasında 
dönüştürmüştür (simya). Anadolu’daki çoğulcu yapı 

bununla da sınırlı değildir. Yukarıda anılanların yanında 
Sümer, Hitit, Asur, Babil’in kültürel mirası, Budist gelenek, 
Zerdüştilik, Gnostik Hıristiyanlık, Sufi İslâm, Karmatilik, 
Bâtınilik, bu kültür toprağına ekilmiş tohumlardır. 
Günümüzde yeni yeni bilgi dağarcığımıza katılan ve 
Anadolu’nun en kadim öğretisi ise Luvi’lerin öğretisidir ve 
kendilerine ‘ışığın çocukları’ denmektedir.

Her ne kadar resmi din ve ideolojiler bu kadim geleneği 
heretik (sapkın) ilân etmişse de gelenek her inancı bir 
elbise gibi giyip çıkarma yeteneğiyle bu baskılardan 
ustaca sıyrılmasını bilmiş ve bu güçlü çekirdek ezoterik 
gruplar toplumu alttan alta etkilemeyi sürdürmüştür.
Kapadokya katakomplarında yuvalanmış Gnostik 
Hıristiyanların hemen yanı başına Horasan göçmeni sufi 
İslâm Alp-Erenler yerleşmiş, Ihlara vadisinin bir ucunda 

Mevlâna Celâleddin-i Rûmi, diğer 
ucunda Hace Bektaşi Veli hiçbir kıyım 
olmaksızın tüm Anadolu kültleriyle 
bağdaşmayı başarmıştır.

İslamiyet’in ilk yıllarında, 
Peygamberin ölümünden sonra yeni 
dinin Bâtınilik yanlısı grubu olan 
Hanifler, halifeliğe Hz. Peygamberin 
damadı Ali’nin seçilmesini istemiş, 
ancak Sünni çoğunluğun kabulü 
ile Hz. Ebu Bekir seçilmiştir. Ali’yi 
sevmeyen ve onun halife olmasını 
istemeyenler bir araya gelerek 
Haricileri, Ali yandaşları da bir 
araya gelerek Şiileri (Dost, Yoldaş) 
oluşturdular. Ali’nin halifelik sorunu 
olarak siyasal biçimde başlayan bu 
bölünme giderek düşünsel ayrılığa 
da dönüştü, hatta bir iman sorunu 
biçimine büründü.

Bilindiği gibi her düşünce kendine uygun ortamda doğar 
ve gelişir. Tasavvuf da İslam’ın bu bölünme devresinde ve 
daha çok eski inançların yerleştiği bölgelerde gelişmiştir. 
Bu bölünme Ortodoks Müslümanlığa karşı bir çeşit 
Protestan Müslümanlığı ortaya çıkartmıştır. Tasavvuf 
düşüncesinin, Peygamberin amcaoğlu ve damadı Ali’nin 
“Peygamber bana ayetlerin gizli anlamlarını açıklardı,” sözü ile başladığı 
(Aleviler) öne sürülür. 

Örneğin, Kutsal Kitap’taki “Allah Âdem’i kendi suretinde/şeklinde 
yarattı ve ona kendi ruhundan üfledi”, “Önsüz sonsuz benim, her nereye 
baksanız beni görürsünüz” sözleri “Her şey aynı/tek varlık, o da Tanrı’dır” 
şeklinde yorumlanmış ve Bâtıniliği de içeren tasavvuf 
süreci başlamıştır. (8. yy. Bâtıniliğin temsilcisi İsmailliye 
oldu) (Alevilik: 1- Ali yandaşlarının benimsediği görüş, 2- 
Ali ile karısı Fatıma’nın ‘peygamberin Hatice’den olma kızı’ 
soyundan gelenler).

Tasavvuf (Mistisizm, Gizemcilik): Kişinin doğrudan tanrı 
bilgisine ulaşmasını amaçlayan düşünce, inanç ve yaşam 
biçimidir. Başka deyişle. duygu ve sezgiye dayalı gerçeğe 
ulaşma anlayışıdır. Kişinin kendi içine dönerek Tanrı’yı 
kendinde araması, Tanrı’nın varlığında eriyerek kişiliğin 
(Ben zannının, egonun, nefsin) yok edilmesidir.

Kuruluşta temel nitelik, dünyadan yüz çevirip katıksız bir 
dinsel yaşamı gerçekleştirme çabasıydı. Emevi saltanatına 
tepki duyan ilk Zahitler (günahtan sakınan) toplumdan 
uzaklaşarak (uzlet) bireysel bir dinsel yaşama yöneldi. 
Çile çekmek (arınmak), sabırlı olmak, tanrıya güvenmek 
(tevekkül), günahtan kaçınmak ve tanrı sevgisi gibi 
öğelerle tasavvuf giderek zenginleşti.

Gelişme döneminde (9. yy. başı) dinsel (İslami) kuralların 
yorumlanması başladı. 
Tasavvufun ilke, kural ve yöntemleri oluşurken, Eski 
Yunan, Hint, İran gelenek ve inançlarının etkisi de görülür 
oldu. Tanrıya manevi yolculuğun durakları (makamlar) ve 
kişideki tanrısal durumlar (haller) belirlendi. Bunu insanın 
tanrıya dönüşmesi kuramı izledi. Artık tanrı yetkin insanda 
(İnsan-ı Kâmil) görünüyor, onun ağzından konuşuyordu.

Bu Bâtıni anlayış Yunan felsefesinin İslamileştirilmesi 
(Hukemalık-Filozoflar, hikmetli kişiler, âlimler) ile eski 
Hint-İran dinlerinin ve Sabiliğin bir karışımıdır.
Burada ezoterik olan tanrısal gizlerin asıl anlamlarıdır. 
Tanrı sözlerinin bir dış bir de iç anlamı vardır. Bu anlamlara 
tevil (ilk ve asıl olana götürme) adı verilen yorum yöntemi 
ile ulaşılır.

Tasavvufta yaratılış değil, varlık birliği (Vahdet-i Vücut) 
vardır. Hiçbir şey yoktan varolmaz. Evren varolandır. 
İlksiz, sonsuzdur ne yaratılmıştır ne de yok olacaktır 
(Parmedines). Her şey karşıtı ile gelişir (Herakleitos). Her 
şeyde varlık belirir, süregiden bir oluş vardır.
Peygamber yetkin insan (İnsan-ı Kâmil), Cebrail ise onun 
(tümel) aklıdır. 

Doğanın gelişmiş, dönüşmüş en yetkin biçimi ‘insan’dır. 
O halde gerçek apaçık ortadadır: Kendini Bil. 
Sır ‘Enel Hak’tır. Tanrı’yı arayan sonunda kendini bulur. 
Bunun da yolu ‘temelde arınma (saflaşma), yolda irfaniyet 
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(anlayış, hikmet), sonda aşk’tır. 

İslami ezoterizmin (Bâtıniliğin) temel özellikleri: 
Yorum yöntemi (Tevil), Peygamber ve İmam’a aşırı inanç 
(Gulüvv), Tanrının insanda görünüşünü (Tecelli) kabul ve 
giderek tüm dinsel kuralların düzeni temin için olduğunu 
anlayıp tüm bunların dışlanması. 
Halkın anlayışına göre söylenmiş sözlerin asıl anlamlarını 
açıklayan İmam böylece insanları dinsel kuralların (Şeriat) 
yükünden kurtarmış olur. 

Gerçek diye anlatılan bu bilgilerin dine aykırı olduğunu 
öne süren İslam bilginleri bu duruma şiddetle karşı 
çıkmış ve birçok Sufinin hapsine ve öldürülmesine neden 
olmuşlardır (Sühreverdi, Hallac-ı Mansur). Daha sonra 
tasavvuf Muhyiddin Arabî ile (öl. 1240) varlık 
birliği (vahdet-i vücud) öğretisine dayalı felsefi bir 
sisteme dönüşmüştür. 

12. yüzyıldan sonra tasavvufta kurumlaşma ve 
örgütlenme süreci başlar. Tasavvufun pratik kural 
ve yöntemlerini yeniden belirleyen mutasavvıflar 
kendi adlarıyla anılan tarikatların oluşmasına 
neden oldular. Tasavvufun Anadolu’da yayılması 
Selçukluların gerileme devrine ve küçük beyliklerin 
kuruluş dönemine rastlar. Bunalmış insanların 
sıkıntılarını, acılarını giderecek bir dayanak 
aradıkları yerlerde ot biter gibi yabancı çevrelerden 
gelmiş bir ‘ermiş’in karanlıklar içinde belirdiği 
görülür. Moğol saldırıları sonucu varı yoğu elinden 
alınıp iyice yoksullaşan 12–13. yy. Anadolusu 
‘ermişler yatağı’ olmuştur.

Selçuklu döneminde Anadolu’ya biri İran diğeri 
Suriye-Irak üzerinden iki karşıt görüşün girdiği 
görülür. Tarikat kavramı altında toplanan bu iki 
kuruluştan ilki Ali’ye ikincisi Sünniliğe bağlıdır. 
Ali’ye bağlı Aleviliğin İran’daki kolu Şiilikten 
beslenir, özünde eski İran çoktanrıcı inançlar 
vardır. Anadolu Aleviliği ise tüm Anadolu kültür 
birikiminin bir bağdaşımıdır. Ahilik, Bektaşilik, 
Kızılbaşlık, Tahtacılık, Çepnilik gibi kolları bulunur. 

Tarikat, Arapça ‘yollar’ demektir. Tasavvufta ise kulu 
Tanrı’ya ulaştıran zevk, neşe, irfan, aşk ve cezbe 
yoludur. Bu yola giren kişi varlığını Tanrı’ya verir, 
her yerde onun kudret ve hikmetini görür. Kendini 
Tanrı’da yok eder, bilişi (ilm-el yakin) görüş, görüşü 
de (ayn-el yakin) oluş (hak-el yakin) haline gelir. 
Bilmek-Bulmak-Olmak şeklinde dile gelir.

İslam düşüncesi tanrısal bilgiyi, onun getireceği coşku ve 
mutluluğu 3 ayrı yoldan aramıştır:
1- Kutsal Kitabın/Kuran sözcük anlamları ile aramıştır. 
Tanrısal bilginin tek yolu Kuran ve Hadislerdir (Tarik-i 
Muhammediye); yoruma gerek yoktur (Arap düş, Zâhir 
bilimi, Sünnilik). 
2- Kutsal Kitabın yorumu ile aramıştır. Mutasavvıflara 
göre dinin açık anlamları bilgisizler içindir. İçrek anlamları 
yetkin kişilerin (Arif, İmam) yorumları ile ortaya çıkar. 
Farklı yetkin kişilerin farklı yorumlarından farklı tarikatlar 
ortaya çıkmıştır (İran düşüncesi, Bâtın bilimi, Bâtınilik).
3- Kutsal Kitabın sözcük anlamını da, yorumunu da 
dikkate almayan yalın Tanrı düşüncesi ile aramıştır (Türk 
düşüncesi, Tanrı bilimi, Melâmilik).

Bu bağlamda tasavvuf içinde tasavvufa karşıt bir 
görünüm veren Melâmilikten biraz söz edelim. 9. yy. 
Horasan’da kurulmuştur (Horasan Erenleri-Alp Erenler). 
İsimleri ‘levm - kınanmak, taşlanmak, pişmanlık’ kökünden 
gelir. 

Melâmiler, içinde (bâtınında) dava, dışında (zâhirinde) riya 
ve gösterişi olmayan kişilerdir. Özel bilgileri, kıyafetleri, 
toplantıları yoktur. Halktan ayrılmazlar, “Tanrı’ya zikirle, rüya ile 
ayin/törenlerle varılmaz, bu yol dürüstlük, alçakgönüllülük, Hakk’a bağlanmak 
ve Halka hizmet yoludur,” derler. Bu anlayış Melâmi görüşünü 
halka yayan esnaf ve sanatkârları örgütleyen ‘Fütüvvet/
Ahilik’i meydana getirmiştir. 

Sünniler Tanrısal buyruklara uyacak, ölümden sonra 
Tanrı’ya ulaşacaktır. 
Bâtıniler Tanrı’yla bir olduklarını bilirler, ancak tarikatın da 
‘bilgisizlere Tanrı ile bir olduklarını öğreten kendini bilme 
yolu’ olduğu için gereğine inanırlar. 
Melâmiler ise Tanrı’dan başka her şeyi gönlünden çıkarıp 
‘gönül beklemeye’ geçerler. Bütün eylemlerin Hak’tan 
geldiğini, kendinin de tüm varlıklar gibi Hak’tan bir parça 
olduğunu düşünür, ölümsüzlük sevincine (varlık birliği) 
ulaşırlar. Buna ‘Melâmet Neşesi’ denir. 

Başka deyişle Melâmet bir neşedir, zevktir, ‘hal’dir, terk-i 

dava ve giderek ‘terk-i terk’tir. Sohbet esastır, ‘muhabbette 
fena, sohbete devamda vefa, marifette beka’ anlayışı egemendir. 
Bektaşilik, Mevlevilik, Abdallar, Kalenderilik, Haydarilik 
gibi tarikat oluşumlarına öncülük etmişlerdir.

9 ve 10. yüzyılda tarikat denince, ‘her sufinin tek tek izlediği 
manevi yol’ anlaşılırdı. Zamanla sufiler şeyh, baba, dede, 
pir adı verilen manevi önderlerin etrafında toplanmaya 
başladılar. 12. yüzyılda tarikat, bir şeyhin önderliğinde 
yaşamını ve ibadetini belli kurallara göre düzenleyen 
müritler topluluğu oldu. 

Tarikat başının (Pir) ruhani silsilesi peygambere (Hz. 
Muhammed) Hz. Ali yoluyla ulaşıyorsa bunlara ‘Alevi’, Hz. 
Ebubekir yoluyla ulaşıyorsa ‘Bekri’ ya da ‘Sünni’ denir.

Kurumlaşmış tarikatın başında ya o tarikatın kurucusu (Pir) 
ya da kurucu kabul edilen bir kişi vardır. Ayrıca silsilesi ona 
ulaşan halifeler, bu halifelerin irşad (aydınlatma) yetkisi 
verdiği Şeyhler, Babalar, Dedeler ve onların müritleri 
(öğrencileri) bulunur.

Tarikatın Pir makamı (Pir’in yattığı tekke - Astane), Hankah 
denen büyük tekkeleri, daha altta dergâhları, konaklama 
yerleri (zaviyeler), özel giyimleri, zikir biçimi, adap ve 
erkânı, hizmetli dervişleri ve geçimlerini sağlayan vakıfları 
vardır.
Böylece toplumdan ayrı ‘Sufiler’ denen elit bir sınıf ortaya 
çıkmıştır.

13. yy. İranlı Şihabettin Fazlullah Esterabadi’nin kurduğu 
‘harf ve rakamlardan dinsel anlamlar çıkaran’ İslam 
tarikatına “Hurufilik” denir. Harf ve rakam yorumlayan 
bütün eski sistemlerin (Pythagoras gizemciliği, Bâtınilik, 
Tasavvuf) bir sentezidir.

Hurufiliğe göre varlığın özü sesten oluşur. Sesin ortaya 
çıkmasıyla evren var olmuştur. Cansızlarda gizilgüç olan 
ses, canlılarda istemle ortaya çıkar. İnsanın ayrıcalığı 
sözdür (kelâm). Gerçekleşmiş varlık ya da belirmiş Tanrı 
olan söz insanda dile gelir. Başka deyişle, insan ‘konuşan 
Tanrı’dır. Bâtıniliğin temel düşüncesini sürdüren Hurufilikte 
amaç insandır. İnsanı bilmek Tanrı’yı bilmektir.

İran’dan kaçan Hurufiler Anadolu’da Akçahisar, Eskişehir, 
Sivas, giderek İstanbul ve Rumeli’de Arnavutluk ve Ergiri 
Kasrına geldiler. Fazl’ın Halifesi Aliyyul-Ala’nın Hacı 
Bektaş tekkesinde öğreti yaptığı söylenirse de Hurufiliğin 
Bektaşiliğe Mir Şerif ve Nesimi ile etki ettiği bilinmektedir. 
Osmanlı döneminde Sultan Fatih’in Hurufiliğe eğilimini 
duyan Edirne Camii müderrisi Fahreddin-i Acemi şeriat 
adına Hurufileri yaktırmıştır. 

15-16. yy. Hurufilik, Bektaşiliğin asli inançlarından 
olmuştur. Ancak günümüz Bektaşiliğinde bir geleneğe 
uyuş biçimine dönüşmüştür. Hurufilik Mevleviliğe ve son 
Melamilere de etki etmiş ancak ‘bunu da biliriz’ olarak kalmış, 
ön plana çıkamamıştır. 

Mevlevilik:
13. yy.’da Anadolu’da Celaleddin Rumi’nin düşüncelerini 
temel alan tarikatın adıdır. Şeriat ile birlikte Yeni Platoncu 
görüşler, varlık birliği inancı ve eski Anadolu gelenekleri 
bir arada bulunur. Ayrıca Kalenderilik, Melâmilik ve 
Bektaşilikten alınma pek çok motif vardır.

Mevlevilik, Tanrı’yla evrenin birliği görüşüne dayanır. 
Gerçek varlık Tanrı’dır ve başka varlık yoktur. Önsüz 
sonsuz, salt us (Saf Bilinç), salt ışık (Nur), salt erk (Güç), salt 
sevgidir. Evren Tanrı’nın görünümüdür, bu nedenle seven 
de, sevilen de, sevgi de kendidir.

Her şey Tanrı’dan gelir ve Tanrı’ya döner. İnsan ruhu 
(ölümsüz tanrısal öz) evren yaratıldıktan sonra insan 

bedenine girmiş ve geldiği yere dönmenin özlemi 
içinde çırpınıp durmaktadır. Mevlana bu durumu 
‘ney’den çıkan dokunaklı, yakınmalı, özlem dolu 
sese benzetir. Bu nedenle ölüm, sevgiliye kavuşma 
anlamında bir düğün gecesidir (Şeb-i Aruz).

Kişiyi tanrısal özün gizemlerine ulaştıracak olan akıl 
değil, Tanrı’ya duyulan büyük özlem, aşk ve sevgidir. 
Bu şekilde olgunlaşmanın yolu ise ‘kendini bilmek’tir. 
Sevgi tanrısal özdür. Bu nedenle sevmek tanrısal bir 
eylemi gerçekleştirmektir. 
İnsan Tanrı’yı yansıtan varlık olduğu için insanı 
sevmek Tanrı’yı sevmektir.
Âşık Tanrı’nın aynasıdır. Bu ayna (Gönül) arınmış 
ve pırıl pırıl olmamışsa nur orada parlamaz. İnsan 
iyiye, doğruya, güzele yönelmeyi, sabırlı, çalışkan ve 
erdemli olmayı ilke edinmelidir. Sevgi tüm insanları 
birleştirir, kardeşlik duyguları içinde barışsever bir 
yaşam sağlar.

Mevleviliğin katılım, çalışma yöntem ve törenlerini 
(Ayin) oğlu Sultan Veled düzenlemiştir. Bir şeyhe 
bağlanmak, çile çıkarmak (matbaha/mutfak 
soyunmak) isteyen tâlip (Muhip) dedelerden biri 
tarafından soruşturulması için Meydancı Dede’ye 
götürülür. Soruşturma olumlu geçerse talibe 
bu yolun zorlukları anlatılır ve Kazancı Dede ile 
tanıştırılır.

Bu aşamada ahlâki yönden araştırılan muhip sonuç 
olumlu ise Aşçıbaşı Dede’ye götürülür ve “Hak Erenler 
yardımcın olsun” sözleriyle kabul edilmiş olur. Çile 
çıkarmak isteyen Muhip’e Âşık denir. Âşık Mutfak/
Matbah kapısından içeri alınır. Dış kapı yanına 

serilen Ayak Postu (Saka Postu) denen beyaz bir posta 
dizüstü çökertilir. 

Burada sessizce ve düşünerek (Murakabe) geçen üç 
günün sonunda isteğinde kararlıysa kendisine tennure 
(yakasız, kolsuz, geniş etekli giysi) giydirilir. 
Beline Eliflamed (ince, uzun kuşak) bağlanır, sırtına 
Destegül (kolu kısa hırka), başına da Sikkesi (Mevlevi 
külahı) konur. Bu kılığa ‘soyunmak’ denir, kendisi ‘Matbah Canı’ 
sayılır ve ‘Ayakçı’ ünvanını alır.

‘İkrar verme’ denen bu tören sonunda mutfağa gönderilir 
ve 1001 gün sürecek çile dönemi başlar. Üç yıla yakın 
meydancılık, çamaşırcılık, şerbetçilik, bulaşıkçılık vb. 
18 hizmeti tamamlayan ‘Can’ derviş giysisini giyer, saka 
postuna oturur, dedelerin yemeğinin bitmesini bekler. 
Sonra tüm dedelerin sağ ellerini öper ve tören sona erer. 
Dedelik makamı için önce üç, ardından 18 günlük yeni 
bir hücre çilesi vardı. Sonunda kendi zikrini alır, hücre 
sahibi bir dede olurdu. Mevlevilikte yönetim ‘Çelebi’ denen 
Mevlana soyundan gelen şeyhlerdedir. 

Mevlevi Törenleri:
Mevlevilerin giyim kuşamları, müzikleri, raksları, deyimleri 
çok özel ve kutsaldır. Törenler (Ayin) Mevlevihane’de 
düzenlenir. Müzik ve raks/semah ile yürütülen dört 
bölümlük ruhsal coşku törenidir. ‘Selam’ denen bölümler 
bir dervişin geçirdiği gelişme dönemlerini simgeler. 
Bunlar; şeriatın koşullarını (dinsel kuralları) öğrenme, 
tarikatın ilkelerini benimseme ve özümseme, gerçeği 
arayıp bulma (kendini bilme) ve bilgisini ve coşkusunu 
başkalarına aktaracak hizmet dönemleridir.

Semah töreninde ney, kudüm, cenk, rebap ve benzeri 
sazlar eşliğinde Mesnevi’den şiirler okunur, raks edilir. 
Namaz sonrası dervişler üstlerinde tennure, bellerinde 
eliflam, sırtlarında güldeste ve başlarında sikkeleriyle 
ayakta beklerler. Neyzenbaşı’nın ney taksimiyle maddi 
dünyadan uzaklaşır, şeyhe baş keserek Semah’a başlanır.

Semah tam bir simgesel törendir. Her hareketin tanrısal 
bir anlamı vardır. ‘Çark atmak’ dönmek; her yönde Tanrı’yı 
görmeyi ve her yönden Nur (tanrısal ışık) almayı anlatır. 
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‘Ayak vurmak’ benliği (nefsi/egoyu) ayaklar altında ezmek, 
ona egemen olmak demektir. Kolları yana açmak 
olgunluğa yönelmek, teşekkür etmektir.

Semazenin başındaki sikke mezar taşını, sırtındaki hırka 
mezarını, tennuresi de kefenini simgeler. Sağ elleri yukarı, 
sol elleri aşağı dönüktür. Bu, ‘Hak’tan alır Halk’a veririz, hiçbir şeyi 

kendimize mal etmeyiz, 
aracı olmaktan başka bir şey 
değiliz’ anlamını taşır.

Semah töreni Tanrı 
aşkı taşıyanların 
coşku ile dönmesidir. 
Bu dönüş hem kendi 
etrafında, hem de 
çevreyi dönme 
şeklinde yapılır. 
Özünden ayrı düşen 
insanın geçirdiği 

evreleri ve insan olduktan sonra özüne dönüşü anlatır. 
Çevreyi dönmek Tanrı’yı aramak, kendi etrafında dönmek 
gönül aynasında parlayan Nur’un pervanesi olmak 
demektir.

Bektaşilik:
13. yy. Hace Bektaşi Veli’nin kurduğu 
ve Halifesi Balım Sultan’ın düzenlediği 
Türk tarikatıdır. Yesevi, Haydari, 
Kalenderi, Babai, Melâmi, Hurufi ve 
Bâtıni gelenek ve düşüncelerle oluşmuş 
bir ezoterik/gizlemli yapılanmadır. 
Hace Bektaş zamanında Fütüvvet 
ehliyle kaynaşmış, Abdallar, 
Kalenderiler, Haydariler ve giderek 
Babailer, Edhemiler gibi toplulukları 
temsil etmeye başlamıştır. Eşitlik ve 
kardeşlik anlayışı, ortak mal varlığı 
görüşü ve kapalı oluşu Bâtınilikten 
geçmedir. Bütün bu gelenek ve 
törenleri birleştirerek son şeklini 
almıştır.

Hace Bektaşi Veli’nin evli olduğunu 
savunan gruba ‘Çelebi Kolu’, evli 
olmadığını savunan guruba ‘Babalar 
Kolu’ denir. Bu nedenle Bektaşilik hem 
evli hem de evlenmeyen (Mücerret) 
Babalarla temsil edilir. 

Mücerret babalar sağ kulaklarına demir 
ya da bakırdan Mengüş adı verilen bir halka takarlar. Kadın-
erkek ayrımı yoktur, eşler törenlere birlikte katılırlar.

Bektaşilikte ‘Dört kapı’ ilkesi vardır. Her kapıda 10’ar makam 
bulunur.
Şeriat Kapısı: Bel-oğlu; İslam Dininin ve Aleviliğin genel 
koşulları
Tarikat Kapısı: Yol-oğlu; Mürşide bağlanma, törenler, Yol-
oğlu olmanın erdemleri
Hakikat Kapısı: İl-oğlu; Kendini Bilme aşaması
Marifet Kapısı: Atam Gök – Anam Yer; Tanrı-Evren-İnsan 
hakkındaki tüm gizemler.

Bektaşiliğe göre ruh, kafes (beden) içinde bir kuş gibidir. 
Özüne (Tanrı’ya) dönmeye çalışır. Ölüm (Hakka Yürümek), 
ruhun beden değiştirmesidir (Tenasüh). İnsan ateş, hava, 
su ve topraktan yapılmıştır (Çarmıh). Sultan olan (benliği 
yöneten) akıldır. İyiye götüren akıl Hüma kuşu (Zümrüt-ü 
Anka), kötüye götüren akıl Şeytandır.

Tanrı-Muhammed-Ali üçlemesi teslis inancına benzer. 
Yetkin insan ‘Kutup’, Kutupların en yetkini ‘Kutuplar Kutbu’dur 
ve evren bunların etrafında döner.

Alevi-Bektaşiler Tanrı’nın birliğine, Hz. Muhammed’in 
son peygamberliğine, Kuran’ın Tanrı buyruğu olduğuna, 
Ali’nin de Halife ve İmamlığına inanırlar. 
Ehl-i Beyt’i (ev halkı: Muhammet, Ali, Fatma, Hasan, 
Hüseyin) seveni sever (tevella), sevmeyeni sevmezler 
(teberra). İbadet yeri ‘Meydan Odası’, kıblesi ‘Meydan Taşı’dır; 
‘Çerağ’dır, ‘Post’tur. Besmelesi ‘Bismişah’tır.

Ahlâk ilkeleri: Benliğe egemen olma, dürüst, saygılı, sabırlı 
ve hoşgörülü olmaktır. 

Bektaşi olmak: Sevecenlikte güneş gibi, cömertlikte su gibi, 
alçakgönüllülükte toprak gibi, teslimiyette ölü gibi, giz 
saklamada gece gibi olmaktır. Bektaşi yalan söylemeyen, 
gönül kırmayan, öfkesini yenebilen kişidir. 
‘İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı’ ilkesine uygun 

davranır. ‘İncinme, incitme’ anlayışına bağlı olarak her çeşit 
düşünce ve inanca saygı gösterir. 
Eline sahip olup hırsızlık ve kötülük yapmayacak, diline 
sahip olup kötü sözler ve yalan söylemeyecek, beline 
sahip olup namus ve iffete dikkat edecektir. İbadetin en 
büyüğü, çalışmak, doğruluk ve insan sevgisidir.

Bektaşiliğe giriş töreni:
Bektaşiliğe girmek ‘Nasip Almak’, ‘İkrar Vermek’ ya da ‘Kurban 
Edilmek’ adı verilen bir törenle olur. Bektaşilikte Âşık, Muhip, 
Derviş, Baba, Halife dereceleri vardır. Tarikata girecek 
olana Âşık, İstekli ya da Harici denir.

İki kişinin kefaleti ile tarikata tanıtılan istekli tören günü 
bir kurban tığlatır (kestirir) ve rehberi ile birlikte Meydan 
Odası’na gelirler. Dünyaya ait kabul edilen para, altın, vb. 
değerli şeyler üzerinden alınır.

Daha sonra başları açık, ayakları çıplak olan can ya da 
canlara kendi istekleriyle mi geldikleri sorulur. “Evet” 
yanıtını alan Baba, bu yolun güçlüğünü, demirden leblebi, 
ateşten gömlek olduğunu anlatır. Ardından “Erenler, gelme 
gelme, dönme dönme, gelenin malı, gidenin canı buyurmuştur, kendinizde bu 
gücü buluyor musunuz?” diye sorar.

“Allah, Eyvallah” diyen âşık rehberin dizini öper ve çerağ 
uyandırma töreni başlar.

Çerağcı (delil) denen küçük mumları ayak 
mühürleyerek gittiği ocaktan (küre makamı) 
yakar. Terceman denen dizeler eşliğinde 
kürsüdeki mumları uyandırdıktan sonra iki 
parmak arasında çerağı ezerek söndürür 
(sırreder, dinlendirir). Baba’nın “Eğlenceler daim, 
cemler kaim, gönüller şen ola” sözlerinden sonra 
rehber âşığı dışarı çıkartır ve abdest aldırır. 

Caferi Mezhebi’ne göre abdest alan istekli 
ellerini yıkarken rehberi ona; 
“Tanrı’nın yasaklarına el sürdün ise arınmak için yıka! 
Ağzını çalkalarken; yalan ve kötü sözlerden arınmak için yıka! 
Yüzünü yıkarken; yüz kızartıcı suçlardan arınmak için yıka! 
Başını ıslatırken; akılsızca yaptığın işlerden arınmak için yıka! 
Ayaklarını yıkarken; suça ve günaha gittin ise arınmak için 
yıka!” der ve havlu verirken de “Tanrı’dan başka 
her şeyden silinip Pir-ü pak olmak içindir, sil” diyerek 
bitirir.

O gün tığlanmış kurbanın yününden 
örülmüş ipi boynuna takar, sağ elinden 
tutarak meydana getirir. Peymançeye 

(ana karnındaki durum) geçerek içeri giren isteklinin bu 
duruşu ‘yeniden doğuş’u simgeler. Dört Kapıya selâm verilir. 
Baba isteklinin boynundaki tığbendi çıkarır, sağ elini 
tutar, âşık da Babanın eteğini tutar (El benim, etek senin, 
doğru yolda yürüyelim) ve Babanın tövbe ettirici sözlerini 
tekrarlar.

Baba âşığa “Kimseye kötülük etme, benliğinle mücadele et, bağışlayıcı ve 
alçakgönüllü ol, eline, beline, diline – aşına, eşine, işine sahip ol, hakikat sırlarını 
açıklama” gibi öğütlerde bulunur.

Başına Bektaşi başlığını (12 dilimli Taç-Arakıyye) takar. 
Tığbende, eline ve diline sahip olmasını simgeleyen iki 
düğüm atar, beline sahip olmayı simgeleyen üçüncü 
düğümü bağlanırken çözülecek şekilde (harama bağlı-
helâle açık) düğümleyip beline bağlar. Böylece dış 
âlemden (şeriattan) gelerek Muhiplik derecesini alan 
istekli tarikata girmiş olur. Artık açık anlamların ardındaki 
gizli anlamları öğrenecek (marifet) ve gerçeğe (hakikate) 
ulaşacaktır.

Muhip ‘post’a, ‘dar’a, ‘ocağa’, ‘Baba’ya, oturanların her 
birine ya da ‘cümleden cümleye’ diyerek niyaz ettikten 
sonra Baba sakiye seslenerek “Kalk Erenler! Hz. Hüseyin için sebil 
eyle!” der. Hazırlanmış olan şerbet herkese sunulur. Bazen 
şerbet yerine tuzlu su içilir.

Baba su ile (bilim-bilgelik) tuzu (adalet-erdem) karıştırıp 
Muhip’e ve oradakilere içirir. Yoldan dönülemeyeceğini 
simgeleyen su ve tuza ant içildikten sonra rehber bir 
süpürgeyi yerde sürüyerek sembolik bir temizlik yapar 
ve tarikata giriş töreni bitmiş olur. Sofra serilir, dem (rakı) 
eşliğinde sohbet başlar ve muhabbet denen sazlı sözlü 
(deyiş) ve semahlı bu toplantı gece boyunca sürer. 

Bektaşilik Caferi Mezhebi’ni kabul ettiğini söylemekle 
birlikte alınan abdest o gecekinden ibarettir. Namaz 
kılınmaz. Oruç Muharrem’in ilk on günü su içmemektir. Bu 
yönleriyle de Bektaşilik tamamıyla Bâtıni bir tarikattır.

Sofra başında yapılan sohbet toplantısına ‘Ayn-ül Cem’ denir. 

Yemekler yenir, saz eşliğinde nefesler okunur, Pervaz 
(semah) yapılır, anlaşmazlıklar görüşülüp karara bağlanır.

Bir başka Bektaşi erkânı da ‘sorulma’dır (baş okutma). 
‘Dar-ı Mansur’a gelip Peymançeye geçen can, sağ eli 
kalbinde “Elim erde, yüzüm yerde, özüm darda, bu fakirden incinmiş, 
gücenmiş canlar haklarını istesin,” der. Böyle bir kişi çıkarsa Baba 
ikisini de dinler, çözümler getirir ve onları barıştırır. 
Sessizlik varsa Canlar hep birlikte “Biz hoşnutuz, erenler de hoşnut 
olsun,” derler. Dem sofrası kurulur, ‘Zakir’ler çalıp söyler, 
semahlar, devranlar yapılır.

Diğer bir erkân gençlere yol yöntem öğretmek, onlara 
tarikat ilkelerini aşılamak amacıyla düzenlenen (Koldan 
Kopan) toplantılarıdır.

Ölen (Hakka yürüyen) Bektaşi önce ‘sedir’ sonra ‘saf su’ ile 
yıkanır. Arakıyesi başına takılır, tığ-bendi beline bağlanır. 
Derviş ya da Baba ise önce tennure ve hırkası üzerine 
serilir, tığ-bendi boynuna takılıp uçları ellerine verilir ve 
kefen kapatılır.

‘Dar’dan İndirme’ erkânı, ölen Bektaşi’de kimsenin hakkı 
kalıp kalmadığının sorulduğu mirasçıların isteğiyle yapılan 
toplantıdır. 

Kısaca Bektaşilik Edep-Erkân yoludur.

“Her ağaç meyvesinden tanınır” özdeyişi Anadolu kadim 
bilgeliğinin temel düsturudur. “Kitaplardaki bilgi zihne yazılır ve 
ölüdür, bilgelerdeki bilgi (irfan) kalbe yazılır ve diridir. Kitapta sevgi yoktur ki 
alalım, kişi, bilgelerin sevgi ve şefkat ışığıyla gelişir” diyerek, Pisagorcu 
philo-sophia (sevgi ve hikmet) geleneğinin halen 
yaşatıldığının izlerini göstermişlerdir.

Bu nedenle “Bu gelenek en iyi biçimde onun meyveleri sayılan bilge’lerden 
zevk edilir” denmiştir. En başta Pisagor’un philo-sophia’sı 
(sevgi ve hikmet) kadim bilgeliğin tüm sürümlerinde 
korunmuştur. 

İlim, mantıkla ve düz yazıyla ifade edilirken, bilgeliğin 
(irfan) dili şiir olmuştur.
Bir anlamda poetik felsefe’den söz etmiş oluyoruz.

Bektaşiliğin piri Hace Bektaşi Veli’nin ünlü deyişi:

Hararet nardadır, sacda değildir; Keramet baştadır, tacda değildir.
Her ne arar isen kendinde ara, Kudüs’te Mekke’de Hac’da değildir.

Bir Bektaşi dervişi olan Yunus Emre, “Yetmiş iki milleti bir bilmeyen 
insan değil” diyerek vurguyu insanın evrenselliğine yapmıştır. 
Yine Yunus Emre,“Cümle yaratılmışlara bir göz ile bakmayan, halka 
müderris ise de hakikatte asidir,” demiştir.

Aşk imamdır bize, gönül cemaat; Dost yüzü kıbledir, daimdir salât.
Dost yüzün görünce şirk yağmalandı; Onunçün kapıda kaldı şeriat.

Din ve millet sorar isen, Âşıklara din ne hacet.
Âşık kişi harab olur, Âşık bilmez din diyanet.

Bir örnek de ünlü Hak âşığı Melâmi Niyazi-i Mısri’den 
verelim:

Zât-ı Hak’kı anla gör, zâtındır senin, Hem sıfatı, hep sıfatındır senin,
Sen seni bilmek necatındır senin, Gayre bakma sende iste, sende bul.

Hüsnünü izhar eder bunca sıfat,
Zatına insanı burhan eylemiş,
Hakkı istersen yürü, insana bak,
Şems-i zât, yüzünden rahşân eylemiş,
Hak yüzü insan yüzünden görünür,
Zât-ı Rahman, şeklin insan eylemiş.

M. Bülent GÜRKAN

Kaynakça:
• Metin Bobaroğlu – Anadolu Aydınlanma Vakfı Çalışmaları
• Tasavvuf Tarihi – Prof. Dr. Cavit Sunar – Ankara İlahiyat Fak. Yayınları
• Tasavvuf Felsefesi veya Gerçek Felsefe - Prof. Dr. Cavit Sunar – Ankara 
İlahiyat Fak. Yayınları
• İslam Felsefesi - Hilmi Ziya Ülken – Cem Yayınları
• Aşk Ahlâkı - Hilmi Ziya Ülken – Ülken Yayınları
• İnsan Ruhu Ebedi midir? – Cemil Sena – Erkmen Matbaası 1951
• Düşünce Tarihi – Orhan Hançerlioğlu – Remzi Kitabevi
• Tarikatlar ve Mezhepler Tarihi – İsmet Zeki Eyuboğlu - Geçit Kitabevi
• Büyük Dinler ve Mezhepler Ansiklopedisi – Tan Matbaası İst.1964
• Bektaşilik-Mevlevilik-Masonluk – Nevzad Odyakmaz - İnkılâp Kitabevi
• Kadim Bilgeliğin Yeniden Keşfi – Fernand Schwarz – İnsan Yayınları
• Abdülbaki Gölpınarlı – Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatlar – İnkılâp 
Kitabevi
• Abdülbaki Gölpınarlı - Manakıb-ı Hace Bektaşi Veli “Vilayet-nâme” - 
İnkılâp Kitabevi
• Alevi-Bektaşi İnancının Esasları – Danimarka Alevi Birlikleri 
Federasyonu, Danimarka 2008

mbulentgurkan@gmail.com
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Kadının biri oğlunu bir keçecinin yanına 
vermiş. Çocuk tembelmiş. Birkaç gün 
keçecinin yanında kaldıktan sonra işi terk 
etmiş. Çocuk eve gidince annesi sormuş:

- Niçin dükkana gitmedin oğlum?

- Ne gideyim ana, ben o sanatı öğrendim!

- Nasıl öğrendin bakalım?

- Ondan kolay ne var: Teptim keçe, sivrilt-
tim külah, giy başına git işine!

Kadın sevinmiş ve şöyle demiş:

- Eh bizim oğlan keçeciliği öğrenmiş, ar-
tık ustasına ihtiyaç kalmadı.

Usta bir gün beklemiş, iki gün beklemiş, 
bakmış ki çırak gelmiyor o da işin peşini 
bırakmış. Nihayet bir gün çocuğun anası 

keçecinin dükkanı önünden geçerken 
adam sormuş:

- Valide! Çocuk niye gelmiyor? Hasta 
masta mı yoksa?

- Hayır, hasta masta değil.

- Ya?

- Sanatı öğrenmiş onun için gelmiyor. 
Artık ustaya ihtiyacı kalmamış.

- Peki nasıl öğrenmiş ne diyor?

-  “Teptim keçe, sivrilttim külah, giy başı-
na git işine!” diyor.

Usta gülmüş: 

- Vay canına! Kendi öğrendikten başka, 
anasına da öğretmiş.

Dostlara dostuz biz düşmana düşman,
Ateşim diyene volkan gibiyiz.
Zalime karşıyız asla sevmeyiz,

Mazlumu kurtaran ferman gibiyiz.

Biz postu bir yere serdisek bir an,
Âlemde mekân-ı tayyi gibiyiz.

Dostumuz bir derde düştüğü zaman,
Anında yetişen derman gibiyiz.

Dost’a tan ederse bir herze zade,
O herze otuna tırpan gibiyiz.

Doğruyu sevdik mi gönlümüz hayran,
Kötüye amansız tufan gibiyiz.

Dostlar cem olunca sohbeti Hakta,
Âşığa, salike hadem gibiyiz.

Gafil ki ne bilir siyret halimiz,
Surette bir sufi garip gibiyiz.

Mânâda özümüz rabıtamız Hak,
Yardadır gönlümüz sabit fikrimiz.

Bazı dem yakiniz bazı dem ırak,
Leyla’yı arayan Mecnun gibiyiz.

Bir lahza âlemi seyran ederiz,
Bu kahpe dünyaya köle olmayız.

Söz verdik er gibi hiç de caymayız,
Hakikat yolunun hayranıyız biz.

Hor görme zahida bizim halimiz,
Gerçeği, mutlak’ı bildik, salimiz.
Ne beyiz, ne geda, ne de âlimiz,

Şimdiden defnolan meyyit gibiyiz.

Var gibi görünür helâk gibiyiz,
Vuslatı yar için feryadı ney’iz.

Yar için helâktir yolumuz,
Osman biz ölmeyiz, hayyı ebediz.

17-03-1980

(Ön fotoğraf Osman Altav,
arka fotoğraf Süreyya Efendi)

Dostlara 
dostuz biz
düşmana 

düşman...

Sathya Sai Baba
Söylüyor / Cilt IX A-B
Sathya Sai Baba

Yayınevi: Sathya Sai Baba Derneği
Derleyen: N. Kasturi
123+178 sayfa

Kuantum Bilgeliği
ve Tasavvuf

Doç Dr. Haluk Berkmen 

Yayınevi: Sistem Yayıncılık
304 sayfa

Sevgili Okuyucu, bu kitap, her defasında binlerce 
kişinin büyük bir şevkle dinlediği, Baba’nın ihsanı 
olan yirmi ‘Konuşması’nı kapsayan bir Hazine 
Sandığı’dır. 

Baba, bunlara ‘Söylev’ değil de ‘Konuşmalar’ der; zira, 
her defasında Baba’nın konuşacağı konunun içeriğini, 
üslubunu ve öğütlerinin akışını dinleyicilerin görüş ve 
rüyetleri, fikir ve mizaçları, şevkleri ve kavrayabilme 
yetenekleri, inanç ve sebatları tayin eder. Çoğu kez, 
önündeki binlerce insanı taciz eden kuşkuları, onları 
zayıflatan önyargıları ve onları köle yapan arzuları 
kafalarından ve kalplerinden çekip meydana çıkarır. 

Bu şifa verici konuşmasını, insanı kendinden geçiren  
bir şarkıyla sona erdirdiğinde de kuşkular eriyip gider, 
önyargılar yok olur ve değersiz olduğu anlaşılan 
arzular bir kenara atılır. Sözleri’nin, kağıt üzerinde 
okunduğunda bile güçlü bir etkisi vardır. Bu yüzden, 
ben, İhsan Edilen bu değerli Rahmet’in sunduğu bu 
Ölümsüzlük Nektarı’nı içmeye can atan sizlerin bu 
Rahmet’e kavuşmanızdan dolayı sevinçliyim.

Sai’deki kardeşiniz
N. Kasturi

Günümüzün modern bilimleri bize yeni açılımlar ve 
farklı yaklaşımlar sunuyor. Fizik dünya ile ilgilenen 
pozitif bilimlerin sınırında bilim ile tasavvuf ortak 
bir düşünce şeklini işaret ederek bütünsel bir bakışa 
kapı aralıyor.

Kuantum kuramının felsefi açılımını günümüz 
insanının düşünce ve davranışlarına 
uyguladığımızda ‘Kuantum Bilgeliği’ şeklinde 
tanımlanabilecek yepyeni bir bakış açısı karşımıza 
çıkıyor.

Bu kitapta sadece Kuantum kuramından değil, 
doğadaki karmaşadan, fraktallerden, belleğin 
holografik yapısından, temel parçacıkların sicim 
kuramından, sibernetik sistemlerden, yapay 
zekâdan ve ışıktan hızlı hareket eden takyonlardan 
söz ediliyor. 

Düşüncenin farklı boyutlarını oluşturan ve kadim 
bilgeliğin parçası olan Tao öğretisi ile Şamanlık da 
bu arada ihmal edilmiyor. Şaman mistisizminden 
söz ederken Asya’dan Meksika’ya kadar yaygın bir 
coğrafyada binlerce yıl etkin olmuş bir kültürün 
izleri sürülüyor.

BİZİM SAHAF Hazırlayan: Ayşe Doğu

Arkın Ilıcalı (Mercan Dede)

İÇTEN DOĞUŞLARHAKİKATTEN DAMLALAR Osman Yılmaz Altavİsmail Emre

İÇİMİZDEKİ SANATÇI

gelişimi, mutluluğu için hayatlarını sevgi ve barışa adamış 
insanların hikâyesini anlatan bir mixed media projesidir.

Sanatçının hayata bakış ve yaşama tarzının doğal bir 
yansıması olarak; doğunun özellikle hümanist, sevgi 
ve enerji dolu perspektifinin renkle, ışıklar, görüntüler 
dünyasında açtığı yepyeni ve çağdaş bir görsel dili ifade 
etmektedir.

Sergide, resim, baskı, fotoğraf, ses, video ve enstalasyon 
gibi çağdaş sanatın birçok malzemesini sanatçı 5 yıllık bir 
çalışma sürecinin ardından ustalıkla birleştirerek görsel bir 
şölene dönüştürmektedir.

Sergi kapsamında yaklaşık 30 mixed media (resim, baskı 
ve fotoğraf) eser, ayrıca tasarımı sanatçı tarafından 
yapılmış özel bir bölümde gösterilecek bir video ve ses 
enstalasyon, 40 adet limited edition serigrafi baskı ve 2 
adet sculpture/ enstalasyon bulunmaktadır.

Sanatçı sergi kapsamı boyunca sergiye eşlik edecek özel 
bir müziği ayrıca proje için tasarlamıştır. Sergi süresince 
sanatçı belli günlerde sergi mekanında konuşma, 
workshop ve rehberlik vasıtası ile geniş kitlelerle hitap 
edecek interaktif bir sanatçı/ sanatsever buluşması 
gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

Serginin öncesi ve sonrasını da kapsayan ve sanatçının 
görsel sanatlar alanındaki kimliğini ve çalışmalarını 
anlatan bir dokümanter film projesi ayrıca TV/internet 
ortamını da projeye dâhil etmek sureti bu serginin çok 
geniş kitlelerle ulaşmasını hedeflemektedir.

Sanatseverlerin merakla beklediği “Âşıklar Kabilesi” 
sergisi, Mercan Dede’nin içsel seyahat serüveninin 15 yıllık 
sessizliğin ardından 26 Nisan – 26 Haziran 2011 tarihleri 
arasında Ekavart Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor.

YER: Ekavart Gallery 
TARIH: 26 Nisan – 26 Haziran 2011 
AÇILIŞ: 26 Nisan Salı, Saat: 18.30 
Süzer Plaza Ritz Carlton Hotel Gümüşsuyu–İstanbul

“Army Of Lovers” Mercan Dede Resim Sergisi’nden 

Daha çok müzisyen kimliği ile tanıdığımız Mercan Dede bilinenin aksine, sanat 
hayatına resimle başlamış ve eğitimini de bu yolda devam ettirmiştir. “Âşıklar Kabilesi” 
belli bir coğrafya, kültür, milliyet ayrımı olmaksızın dünyanın her tarafında insanlığın 
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BİLİM Doç. Dr. Haluk Berkmen

Paralel Evrenler
   • Yaşadığımız 3-boyutlu evrenle hem iç 
içe olan hem de onu kapsayan farklı bir 
evren var mıdır? 
   • Varsa özellikleri nedir? Görülebilir mi?
   • Bu paralel evrenin görüntüsü nasıldır?
   • Algıladığımız fizik evrenden farklı bir 
evrenle etkileşmek mümkün müdür?
   • Hangi yetilerimiz bu etkileşmeyi 
sağlamaktadır?

Paralel Evren konusuna girmeden önce kendi evrenimizi 
anlamamızda yarar vardır. Bizim evrenimizde 3-boyutlu 
uzay içinde yaşadığımızı biliyoruz. Ancak, bu bir 
sahne gibi sabit bir ortam olmayıp içindeki insanlarla 
bütünleşen, onların bilinç düzeyine göre şekillenen 
bir yapıdır. Einstein 1905 yılında zamanı da bir uzay 
koordinatı olarak tanımlayarak 4-boyutlu bir evren içinde 
yaşadığımızı ileri sürmüş ve bu görüşün matematik 
modelini Özel Görelilik Kuramı adıyla yayınlamıştır. Dört 
boyut deyince, 3-boyutlu uzay artı zaman şeklinde 
düşünmemek gerekir. 4-boyutlu bir yapı (nesne) bizim 
algılayamadığımız, güncel deneyim tecrübeleri arasında 
yer almayan, ancak matematik yardımıyla gösterilebilen 
bir yapıdır.

Dört boyuta gelmeden önce boyut kavramı üzerinde 
duralım. Boyutsuz nesne bir noktadan ibarettir. Nokta 
ile çizgi arasında önemli bir fark, çizgide tek boyutlu 
hareket varken noktada hareket olmamasıdır. Peki, bir 
noktadan çizgi nasıl oluşabilir? Elimizde birkaç nokta 
olsa yan yana koyup çizgi oluştururuz. Tek noktadan çok 
nokta oluşması için noktanın kendinden yeni noktalar 
üretmesi, yani doğurgan bir nokta olması gerekir. Her yeni 
doğan nokta yeni bir nokta doğurursa, bunların yan yana 
gelmeleriyle çizgi oluşur. Aynı şekilde tek bir çizgiden 
üreyen çizgiler bir yüzey ve yüzeyden üreyen yüzeyler bir 
hacim oluşturur. Hacim 3-boyutlu olduğuna göre, dört 
boyutlu bir nesne üretmesi için kendinden yeni 3-boyutlu 
hacimler üretmelidir.

Yanda görülen iki 
adet iç içe geçmiş 
küp aslında hareketli 
olan hiperkübün 
çizimidir. Hareket 
halinde olan iki 
küp sürekli olarak 
içten dışa ve dıştan 
içe dönüşerek 
birbirlerini adeta 
üretirler. Evreni de 
bir tür “Hiperküp” 
olarak düşünebiliriz.

Burada “küp” seçimi sadece basit bir yaklaşım olarak 
görülmelidir. Kendini üretirken 3-boyutlu evrende 
küçük değişiklikler oluşur. Bu aynen DNA molekülünün 
kendinden kopyalar çıkarırken ufak farkları da üretmesi 
gibidir. Şu halde, yaşayan canlıların üremesi ve çoğalması 
ile evrenin büyümesi ve oluşması arasında birtakım 
benzerlikler vardır. Evrim denen canlılardaki değişim, 
evrenimiz için de söz konusudur. Nasıl ki tek hücrelilerden 
çok hücreli canlılar evrilerek oluşmuşlarsa, aynı şekilde 
evrenimiz de küçük bir enerji yumağından (Kuantum 
titreşiminden) kendi üzerine dönerek ve büyüyerek 
evrilmektedir. Buna bilim dilinde Big Bang (Büyük 
Patlama) denir.

Fakat Big Bang modelinde birtakım yanıtsız sorular ve 
sorunlar vardır. Bu sorulardan bazıları şunlardır: 

   • İlk Kuantum titreşiminin nedeni nedir?

   • Tek bir Kuantum titreşiminden koskoca Evren nasıl 
oluştu?

   • Evrenin içinde bulunduğu arka zemin var mıdır? Varsa 
yapısı nedir?

   • Dağılmış durumdaki parçacıklardan düzenli gök 
adalarının oluşumu arasında geçen uzun süre içinde neler 
oldu?

Bu sorulara yanıt getiren bir diğer model iç-içe geçmiş 
paralel evrenler modelidir. Bu yaklaşım (model) bana ait 

olup hiçbir kitaptan alıntı değildir.

  1 - İki adet üç boyutlu nesne ile başlıyoruz. Bu iki nesne 
kolaylık olsun diye ve görüntüsü anlaşılır olsun diye iki 
adet küp olsun (şekle bakınız).
  2 - Yapı dört boyutlu olduğundan, iki küpün sürekli 
bir dönüşüm içinde yer değiştirdiklerini ve birbirlerini 
ürettiklerini düşünmeliyiz. 4 boyutlu bir nesne 
çevremizde bulunmaz.
  3 - İçinde bulunduğumuz evren bizim bilincimizin 
kavrayabildiği ve duyu organlarımızın algıladığı evrendir. 
Evrenimizde tüm hareket eden parçalar veya dalgalar 
ışıktan YAVAŞ hareket ederler. Bu hızın üst limiti sabit olan 
ışık hızıdır. Bu evren Bilinç evrenidir.
  4 - Evrenimizi saran büyük küp ise ışıktan hızlı 
parçacıkların evreni olsun. Bu evrene 5 duyu ile 
erişemediğimiz için, bu evren Bilinç Ötesi evrendir.
  5 - İki evrenin birlikteliği (toplamı ama matematiksel 
olmayan toplamı) 4-boyutlu evreni oluşturur. 4-boyutlu 
evrenin sadece 3-boyutlu kısmı bize açıktır.
  6 - Dört-boyutlu evrenin matematik görüntüsüne 
Hiperküp denir. İki adet 3-boyutlu küp içeren Hiperküp 
evrenimizde bulunmayan bir nesnedir. Bu nesnede 
bulunan iki 3-boyutlu küp birbirlerinin arka zeminini 
oluşturur.
  7 - Bu şekilde üreyen evrenler sayesinde Big Bang 
modelindeki arka zemin sorununu çözmüş oluruz. Ayrıca 
evrenin büyümesini de açıklamış ve anlamış oluruz.
  8 - Evrenimizdeki her doğal yapının sürekli hareket 
etmesinin nedeni Hiperküpün doğal yapısından 
kaynaklanır. Üstelik evrenimizdeki dikotomi denen 
ikiliğin ve karşıtların neden bulunduğunu da arka zeminle 
açıklamış oluyoruz.
  9 - Paralel evrenlerde iç-dış ayırımı yoktur. İç olan evren 
dışa ve dıştaki evren içe geçer. Ancak bu olay o kadar hızlı 
oluşmaktadır ki biz bu dönüşümü anlayamayız. Aynen 
dünyanın kendi etrafında dönüşünü algılamakta güçlük 
çekişimiz gibi.
  10 -  Bu dönüşüm ve içten dışa, dıştan içe değişim AN 
içinde olur. An boyutsuz zamandır. An zamansız şimdidir. 
Zamansızdır çünkü an içinde hem ölçülen ve gözlenen 
fizik hem de ışıktan hızlı hareket eden parçacıkların 
(dalgaların) ölçülemeyen fizik-ötesi evreni bulunur.

Hiperküpü kendi 3-boyutlu evrenimiz içinde görmek 
istersek 2-boyutlu Möbius şeridinden ve 3-boyutlu Klein 
şişesinden söz edebiliriz. Möbius şeridinde içi ve dışı diye 
bir ayırım yapamayız, yani ne içi vardır ne dışı. İçten dışa 
dıştan içe sonsuz bir döngü bulunur. Aynı şekilde Klein 
şişesinde de iç-dış ayırımı yoktur. Bizim evrenimiz de 
4-boyutlu olduğundan içi-dışı diye bir ayırım yapılamaz.

İç-dış ayırımını yapan bizim 3-boyutlu evrenimizi 
kavrayan duyu organları ve onlarla etkileşen beyin 
fonksiyonlarımız, yani zihnimiz ve aklımızdır. Bu ayırım 
yüzünden dalga ile parçacığı ayırıyor, iki yapının aynı 
nesnenin özellikleri olduklarını kavrayamıyoruz. Oysaki 
4-boyut kavramıyla bu ayırımı açıklamak mümkündür. 
Nesneler yapılan deneye göre parçacık veya dalga halinde 
beliriyorlarsa, nedeni 4-boyutlu yapılar oluşlarıdır. 3-boyut 
onun parçacık özelliği dördüncü boyut onun dalga 
özelliğidir. Dördüncü boyut bizim evrenimizde hareket 
olarak belirir. Bu bakımdan dalgalar hareketlidir. Tüm var 
olanlar, en küçük parçacıklardan en büyük gök adalarına 
kadar her var olan hareket halindedir. Duyularımız 
evrendeki doğal hareketi zaman olarak yorumluyor. Bu 
da gösteriyor ki asıl var olan, Hakikat olan, 4-boyutlu 
nesnelerdir. Gerçek bu evrenle, Hakikat iki evrenle 
etkileşim sonucunda ortaya çıkar. Bu bakımdan metafizik 
âlemle etkileşmeyen Hakikate eremez.

İnsan bu bakımdan iç-içe olan fizik ve metafizik evrenlerin 
ürünüdür. İnsanın fizik boyutu bedeni, metafizik boyutu 

ruhudur. Ruh ışıktan hızlı hareket ettiğinden bizim için 
anlaşılması ve gözlenmesi mümkün olmayan bir yapıdır. 
Ölen insanların ruhu bu ışıktan hızlı hareketin zorunlu 
olduğu evrene geçer. İşte hayalet ve melek dediğimiz 
varlıklar metafizik evrende yaşayan varlıklardır. Bizimle 
etkileşmeleri ancak bizim de an içinde metafizik (bilinç 
ötesi) evrene açık olmamız durumunda mümkün olabilir. 
Bu metafizik evrene Tasavvuf ehli tarafından Melekut 
evreni denmiştir. Bizim fizik evrenimize ise Nasut 
denmiştir. Meksika şamanlarını anlatan Carlos Castaneda 
bu evrenlere sırasıyla Tonal ve Nagual dendiğini aktarır.

Einstein’a göre haberleşme ve her türlü hareketin ışıktan 
daha yavaş bir hızla gerçekleşmesi gerekir ki bu da sadece 
Fizik evrendir. Ne yazık ki, Einstein ışıktan hızlı hareketin 
bulunduğu evreni (gözlem dışı olduğu için) kuramının 
dışında bırakmıştır. Oysaki kendi geliştirdiği görelilik 
denklemleri ışıktan hızlı harekete izin vermektedir. Biz 
insanlar ancak ŞU AN içinde iki evrenle etkileşebiliriz. İki 
evrende hızlar farklı olduğundan zaman da farklı olur. 
Bizim için ışıktan hızlı hareketin mümkün olduğu evrende 
kısa bir süre, ışıktan hızlı hareketimiz sayesinde, çok daha 
uzun bir süre veya zaman olarak beynimiz tarafından 
algılanır. Oysaki süre oldukça kısadır. Rüyalarımızda 
birtakım yerler görür ve olaylar yaşarız. Biz bu olaylara 
uzun bir süre “yakıştırırız” ama yaptığımız sadece ışıktan 
hızlı kısa bir ruhsal seyahattir. Bu seyahate Astral Seyahat 
de denmektedir.

İç-içe olan evrenlere Paralel Evrenler adını verebiliriz. 
Rüyada yaşadıklarımızı yorumlayan ve dönüştürüp 
sembol haline getiren beynimizdir. Ruhumuz bizi saran 
bir enerji kozasına benzer. Her canlı varlığın enerji kozası 
bulunur. Bu kozaya Aura adı da verilir.

Kadim bilgeler insanın ruhunu sembolik olarak çizmişler 
ve adına Mandala demişlerdir. Mandala ortada insanı 
simgeleyen bir artı işareti ile onu saran bir daireden 
oluşur. Ruhumuz Tanrı/Allah sıfatlarını tanıyan ve o enerji 
ile etkileşen yönümüzdür. Yetilerimizin kaynağı da fizik 
ötesi Melekut âlem olabilir. Günümüzde her olayı ve 
yetiyi maddi dayanaklarla açıklamak tek kabul gören 
görüş olduğundan, farklı bir yapıya sahip bir âlemin 
varlığı genelde kabul edilmez. Oysaki kadim bilgelikte 
Ruh denen enerji yumağımız, eski dönemlerden bu yana, 
önemli bir kavram olarak kabul edilegelmiştir. Bir mandala 
çizimini yukarıdaki şekilde görüyoruz. Ayrıca hem 
Anadolu bilgeleri hem de Mezopotamya ve kadim Mısır 
bilgeleri buna benzer şekiller çizmişlerdir. Bu şekil insan 
bedenini ve onu saran ruh bütünlüğünü simgeler. Ayrıca 
daire gökteki güneşin de simgesi olmaktadır.

Sonuç olarak, evrenimize paralel olan ve onunla etkileşen 
farklı yapıda bir evrenin varlığı mümkün görünüyor. Bu 
farklı evrende ışıktan hızlı hareket eden ruhsal varlıklar 
sanıldığı kadar bilim dışı olmayıp pekâlâ mümkün 
görünüyor. Ayrıca insanın sadece beden varlığı olmadığı 
ve ayrıca bir ruh sahibi olduğu görüşü de oldukça anlam 
kazanmış oluyor.

halukberkmen@yahoo.com
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Bizden Haberler Mayıs 2011

• Sevgili Metin Bobaroğlu, 14 Mayıs 2011 Cumartesi 
günü, Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği’nin 
davetlisi olarak, Historia Alışveriş Merkezi’nin toplantı 
salonunda “Birlikte Yaşama Kültürü” başlıklı bir 
konferans verdi.

Bilim, sanat ve felsefeyi, gelenek ve irfanın dünyasına 
konu eden Metin Bobaroğlu’nun konuşması, geniş bir 
katılımcı kitlesi tarafından ilgiyle izlendi. 

• Dostlarımızdan Eliko Dönmez, Neslişah Sağınç 
ile beraber turizm sektöründeki uzun yıllık 
deneyimlerinden faydalanarak “Via Maris Tours& 
Travel” adlı yeni bir turizm şirketi kurdu. 

Özellikle din turizmi üstüne yoğunlaşan şirket, yurtiçi 
ve yurtdışından turistlere, klasik turizm hizmetleri 
yanında İstanbul ve Anadolu’nun genelinde din 
temalı tur seçenekleri sunuyor.

Via Maris hakkında daha geniş bilgiye www.
viamaris.com.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.

• Anadolu Aydınlanma Vakfı Salı toplantılarının 17 
Mayıs’taki konuğu Türk Presbiteryenler’in Başkanı 
Başpastör Turgay Üçal’dı. Kendisi, Hıristiyan 
ilahiyatı üzerindeki yüksek lisansını, din felsefesi 
üzerinde doktora yaptığı ABD’de tamamladı. 1986 
yılında Türk Protestan Kilisesi başpastörü oldu.

1993 yılından bugüne kadar da Türk dünyası 
Presbiteryen Kiliseleri ruhani kurul başkanlığı 
ve iİstanbul Presbiteryen Kilisesi baş pastörlüğü 
görevini sürdürmektedir. Kendisi, renkli anlatımıyla 
“Mesihi Kabala” başlıklı bir konuşma sundu.

Saygıda Kendin Olmak, 
Yüceltmede Hiç Kimse
Mustafa Alagöz

Varolma kaygısı içimizdeki en güçlü dürtülerden birisi. 
Bu dürtü bizi sürekli olarak uyarır ve bu uyarının itkisiyle 
belirli etkinlikler, giderek eylemler yaparız. İnsanın kendini 
var etmesi fıtratında olan yetilerini açığa çıkarması, bu 
yetileri birer yetkinliğe dönüştürmesidir.

Kendimizi var etme sürecimiz diğer insanlarla ilişki yoluyla 
olmak zorundadır; çünkü sadece bir içgüdü varlığı değil, 
aynı zamanda bir tinsel varlık olmamız bunu zorunlu kılar. 
Tinsel varlık ile içgüdüsel varlık olma arasında bir ayrım 
vardır. İnsan dışındaki tüm canlılar içgüdüleri ve örgensel 
yapılarının doğal gücüyle sınırlıdırlar. Dolayısıyla verili 
koşullara mahkûmdurlar ve doğal dürtülerini doyurma 
sınırının ötesine geçemezler.

İnsana gelince durum farklıdır; insan hiçbir zaman var 
olanla yetinmeyip hep daha ötesine geçmek, verili 
koşulları kendi isteği doğrultusunda değiştirmek ister. 
En basitinden giyim kuşam, süslenme çabalarımız bile 
bize bunu gösterir. Kendi bedenimiz ve görünüşümüz 
üzerinde değişiklik yaparız.

Birkaç adım daha ötesinde bu değişiklik isteği yakın 
çevremize, topluma ve tarihe kadar uzanır. Var olmak aynı 
zamanda kendini sürekli olarak yeniden yapılandırmaktır; 
varoluş bir eylemlilik süreci, dönüştürme isteğinin dış 
dünyaya müdahalesidir. 

Hiç kimse bu sürecin dışında kalamaz, ancak bu süreci 
yaşarken izlediği yol, uyguladığı yöntem ve yöneldiği 
amaç farklı olabilir. İnsanın kendi olması ya da taklit 
düzeyinde kalması bu süreçte kendini gösterir. Kendi 
olmak demek ayrıksı olmak adına herkesten farklı 
davranmak demek değildir elbette; bu sadece çocukça 
bir oyundur. Aslında her insan ayrıksıdır, kimse kimsenin 
benzeri ve eşiti değildir, ama herkes eşsizdir. Ancak insanî 
potansiyel olarak, tüm özelliklerinden soyutlanmış olarak 
baktığımızda, bireyselliğinin en derin boşluğunda aynıdır. 
Bu boşluk aynı zamanda bir insan olarak tüm insani 
yetilerin tohum olarak bulunduğu sonsuz bir dünyadır. 
Bu dünyadan hangi tohumları hayat tarlasına ekip 
meyve vereceği işte o bireyin iradesine bağlıdır. Ve bu 
iradeyle ne yapıp ne yapmadığı onun sorumluluğundadır. 
İnsanın kendi olması yapıp etmelerinin hesabını vermesi 
demektir. Kendi kendine kendinin hesabını veremeyen 
insan özgün –orijinal– varlığını ortaya çıkaramaz. Kendine 
hesap vermek ise eylemleri ve söylemleri hakkında 
kendine değişik açılardan soru sorup bunlara bağımsızca 
yanıt verebilmesi demektir. 

“Allah mukallitleri sevmez.” Bu değerli uyarıyı kendi yaşamımızda 
şu veya bu ölçüde her birimiz duyumsamışızdır. Bunu, 
bilgeler kısaca “Taklitle yaşayanlardan sevgi açığa çıkmaz,” biçiminde 
açıklıyorlar. Gerçekten kendimizden baksak bu durumu 

fark etmemiz son derece açıktır. Örneğin, doğal 
davranışlarla yapay –taklit– davranışların üzerimizdeki 
etkisi son derece farklıdır. Taklit olan ne denli sükseli, 
ışıltılı, abartılı da olsa, doğal ve samimi bir halin karşısında 
hiçbir gücünün olmadığını duyumsayabiliriz. 

Eylemlerimizde ve söylemlerimizde başka insanların 
deneyimleri bizler için son derece önemli bir yer tutar. 
Ama burada temel bir ayrım noktasıyla karşı karşıya 
geliriz: Örnek aldığımız insan gibi olmak özlemi, ya 
da kendi özgün arayışımızda onun deneyimlerinden 
faydalanmak.

Bu nokta kaygan bir andır, insanda çok farklı duyguların 
yaşanmasına yol açacak olan iki halin bize egemen olma 
durumudur: Saygı duymak mı, Yüceltmek mi?

Öğrenme ve olma süreçleri özenmekle, taklitle başlar. 
Çocuk konuşmayı büyüklerini taklit ederek öğrenir. Bu 
bir olgunlaşma aşamasıdır. Aynı yoldan yürümüş, aynı 
aşamadan geçmiş insanların deneyimleri daha sonraki 
kuşaklar ve bireyler için hazır malzeme olarak kullanılır. 
Ancak hep taklitte kalınamaz, taklit –kopya– aşaması 
kendi özgün yolunu bulmak için insanın içinden geçmek 
zorunda olduğu bir tünel gibidir. Ancak bu tüneli geçip 
ondan çıkmak gerekir. 

Saygı duymak ve yüceltmek; her ikisi de insanın kendini 
aşma çabasının bir sonucu olarak içimizde canlanan itici 
güçlerdir. Bunlar birer hal, daha doğrusu duygu biçimi 
olduğu için başımıza gelirler. Bunun anlamı şudur: İradî 
değildirler, ancak iradî etkinlik–eylemler sonucunda 
başımıza gelirler. 

Kendi sıkıntılarımızı kendimiz yaşarız, kendi arayışlarımızın 
yükünü kendimiz çekeriz, kendi deneyimlerimizin zevkini 
kendimiz tadarız; çünkü her şey kendi emeğimizin ürünü 
olarak bize aittir. Hikmetin peygamberi Süleyman şu 
kelâmıyla bu hakikati dile getirir:

“Gördüm ki iyi ve güzel olan şu: Tanrı’nın insana verdiği birkaç günlük ömür 
boyunca yemek, içmek, güneşin altında harcadığı emekten zevk almak, çünkü 
insanın payına düşen budur.” (Vaiz 5/18) 

Emek sorumluluk duygusunu geliştirir, buna bağlı olarak 
saygı ve vefayı da doğurur. Bunların birliği olarak vicdan 
uyanır. Aslında bunlar bütünlüklü bir sarmalın halkaları 
gibidir, birini diğerinden ayırmak, hatta sıralama yapmak 
bile doğru değildir; ancak dilin doğası gereği böyle ifade 
etmek zorunda kalıyoruz. 

Saygı duygusunda özenti, kapris, taklit yoktur; tam 
tersine kendisinin dışında ve kendisinden önce insanların 
çabasıyla yaratılmış değerleri koruma duygusu vardır. 
Bunu başaranları kıskanmak, onlar gibi olma özentisi 
yoktur. Ama onların deneyimlerini rehber olarak alıp 
deneyimlerinden yararlanma vardır; ‘ben de çabalarsam 
yapabilirim’ kararlılığı vardır. 

Yüceltme yakından bakıldığında yapay, yüzeysel, 
rekabet yüklü, kıskançlıkla örülü ve özentiyle dolu bir 

duygu halidir. Yüceltmede yüceltilenin taklit edilmesi, 
onun dokunulmaz kılınması vardır. Belirleyici olan yanı, 
yüceltilenin olanaklarına sahip olmak, onun yerinde ya da 
onun gibi olma hırsı vardır. Dolayısıyla içten içe kıskançlık, 
yarış duygusu, fırsat buldukça gözden düşürmeye hevesli 
gizli düşmanlıkla da yüklüdür. Bu durumda kişiyi harekete 
geçiren dürtü kendi arayışının tutkusuyla, sorumluluk 
üstlenerek, ter döküp emek vererek var olmak değil, 
onun yerine yücelttiği gücün beğenisini kazanmak, onun 
onayını almak ve onun aracılığı ile var olma telâşıdır.

İnsan bu halleri kendi üzerinden kendi kendine izleyebilir. 
Bence ölçü son derece basittir; çabalarında bir süreklilik, 
içten gelen bir tutku, başkası tarafından onaylanıp 
onaylanmadığına bakmaksızın bir kararlılık varsa kişi 
kendi olma yolundadır, taklitte veya özentide değildir. 
Övgülerle havalara uçup eleştirilerle yerlere yapışmıyorsa 
kendi emeğinin ürünü olarak kendi kendini var ediyor 
demektir. Böylesi bir insanda değerbilirlik, vefalılık, 
anlayış, uyanık bir vicdan ve saygı duyabilme erdemi var 
demektir.

Yüceltmede durum farklıdır: Kıskançlık, beğenilmeme 
korkusu, dışlanma telâşı, özenti ve hırs varsa, bu, benlikte 
yapay bir şeylerin baskın olduğuna işarettir. 

Her iki duygunun ya da halin psikolojik getirileri de 
birbirinden oldukça farklıdır: Birincisinde kendinden 
eminlik, kendiyle barışıklık, saflık ve masumiyet 
egemendir. İkincisinde (yüceltmede) içten içe bir telâş, 
korku, kendine yetememe, önemli bulduğu güçler 
tarafından desteklenme-önemsenme talebi vardır. 

Kadim bilgeliğin şu uyarısının her insanı derinden 
etkileyecek güçte olduğunu düşünüyorum, çünkü 
aslımıza dair bir özelliğimizi bize hatırlatıyor: “Taklitte tok olan 
hakikatte açtır.”
 

* * *
                         
Yollar açık; yollar yolcuyu seçmezler, ama yolcular yolu 
seçerler. Seçtiğimiz yolun bir yönü vardır. Bu yönün ara 
durakları olduğu gibi bir de sonsuza açılan kapısı vardır. 
Cehennemde de cennette de sonsuza kadar kalma hakkı 
vardır. Bu hakkı kimse bize armağan veya ceza olarak 
vermez; kendi adımlarımızla, kendi yolculuğumuzla 
kendimiz bulup-yapılandırıp-içinde yaşarız. Her birimiz bir 
yoldayız, ama birbirine bağlı. Bazen birbirine karışır, bazen 
kesişir, bazen birbirinden uzaklaşır. Her ne olursa olsun 
asıl olan içimizdeki yolların uyumunu sağlamaktır; bunu 
da bireyin kendisinden başka kimse yapamaz. Kimse 
kimsenin yerine mutlu olamaz, hiç kimse bir başkası adına 
inanç besleyemez, hayal kuramaz… Yolları kendimiz açar 
kendimiz yürürüz. Daha doğrusu biz nasıl yürüyorsak 
yollar öyle açılır…

Yolcu yolunda gerek.
 
mustafagoz52@yahoo.com.tr
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Sri Sathya Sai Baba 
Selin Erş

Hinduların en önemli ruhani liderlerinden 
Sri Sathya Sai Baba, 24 Nisan 2011 günü 85 
yaşında vefat etti. Hindistan’da başbakandan 
elçilere, sporculardan film yıldızlarına ve halktan 
milyonlarca kişilik destekçi grubuna sahip Sai 
Baba’nın kurduğu Sathya Sai Organizasyonu’nun 
144 ülkede 1500’den fazla sayıda ‘Sathya Sai 
Merkezleri’ olarak adlandırılan ibadethaneleri 
bulunmaktadır.

Sri Sathya Sai Baba Kimdir?  

Sri Sathya Sai Baba (d. Sathyanarayana Raju, 23 Kasım 
1926), manevi bir Hint gurusu, hayırsever ve eğitimcidir. 
Dünyadaki manevi açıdan en etkileyici kişilerden biri 
olarak kabul edilir.

İnanırları tarafından, öğretileri Hinduizm ve İslam 
inancının bir sentezi olan, mucizeleriyle tanınan manevi 
aziz Shirdi Sai Baba’nın enkarnasyonu olduğu düşünülür. 
Baba’nın Vibhuti (Kutsal Kül) ve yüzük, kolye gibi diğer 
küçük objeleri yoktan görünür kılması hem ün hem de 
tartışma konusu olmuştur. Karşı görüştekiler bunların hile 
olduğunu düşünürken, inanırlar bunları bir ilahi işaret 
olarak kabul ederler.  

 
Sathya Sai Baba, hem Hindistan hem de başka ülkelerde 
okullar ve kolejler kurmuş, hastaneler ve başka kurumlar 
açmıştır. 178 ülkeye yayıldığı söylenen Sathya Sai Baba 
takipçilerinin 6 milyona ulaştığı tahmin edilmektedir. 

Resmi bir üyelik sistemi olmadığı için asıl rakamın, tam 
olarak bilinememekle birlikte, daha yüksek olduğu 
düşünülür. Hindistan’da bir kültürel ikon olup takipçileri 
arasında başkanlar da dahil olmak üzere önemli politik 
kişilere de rastlanır. 

Yaşamı 
 
Sathyanarayana Raju, 1926 yılında Hindistan’da 
Puttaparthi köyünde doğdu. Annesi Eswaramma gebe 
kalmasının mucizevi olduğunu belirtmiştir. Çocukluğunda 
alışılmadık derecede ‘zeki’ ve ‘yardımsever’ olduğu 
söylenir. Tiyatro, müzik ve edebiyatta çok yetenekli olup 
şiir yazımında da ustadır.  
 
8 Mart 1940’ta, Sathya’yı görünürde bir akrep sokar 
ve Sathya birkaç saatliğine bilincini kaybeder. Daha 
sonraki günlerde Sathya’nın davranışlarında fark edilir 
değişiklikler olmaya başlar.

Bir ağlayıp bir gülmeye, seri konuşmaları takiben 
uzun sessizliklere gömülmeye başlar. Daha önce hiç 
öğrenmediği Sanskritçe şarkılar söyler. Doktorlar histeriye 
kapıldığını düşünürlerken anne 
babası onu birçok doktora, rahibe 
ve hocaya gösterir.  
 
23 Mayıs 1940’ta Sathya aile 
bireylerini yanına çağırır ve onların 
gözü önünde çiçek cisimleştirir. 
Babası bunu gördükten sonra 
dehşete kapılıp eline bir sopa alır 
ve ona kim olduğunu sorar. Sathya 
sakince Sai Baba olduğunu açıklar. 

Bununla, 19. yy. sonu ve 20. yy. başlarında Maharashtra’da 
ünlenen ve Sathya’nın doğumundan sekiz yıl önce ölen 
ünlü ermiş Shirdili Sai Baba’nın enkarnasyonu olduğunu 
kastetmektedir. 
 
O senenin ilerleyen zamanlarında Sathya Sai Baba artık 
kimseyle dünyevi bir ilişki içinde olmadığını açıklar ve o 
zamandan sonra etrafında insanlar toplanmaya başlar.  
 
1944’te Sathya Sai Baba’nın takipçileri için köyün 
yakınlarında bir mandir (ibadethane) inşa edilir. Şimdilerde 
oraya eski mandir denmektedir.

Şimdiki aşram olan Prashanthi Nilayam 1950’de tamamlanır. 
1954’te Puttaparthi köyünde küçük bir hastane kurar. 
1963’te Sathya Sai Baba dört ağır kalp krizi geçirir. 
Bazıları onun kendi kendini tedavi ettiğini düşünürken, 
iyileştikten sonra Karnataka kentinde, Prema Sai Baba olarak 
ölümünden sekiz yıl sonra yeniden doğacağını açıklar.  
 
29 Haziran 1968’de Sathya Sai Baba ülke dışına yaptığı ilk 
ve tek geziyi gerçekleştirerek Kenya ve Uganda’ya gider. 
Nairobi’de yaptığı konuşmada şöyle der: “Buraya kalplerinizdeki 
Sevgi ışığını yakmaya geldim. Her geçen gün bu ışık daha da artsın. Buraya 
herhangi bir dini yaymak için gelmedim. Çevreme daha çok inanır toplama 
amacım yok . Buraya bu iman birliğini, bu manevi prensibi, bu Sevgi yolunu, 
Sevgi görevini, Sevgi sorumluluğunu göstermeye geldim.”  
 
28 Mart 2011’de Sathya Sai Baba hastaneye kaldırılır. Bir 
ay kadar sonra, 24 Nisan 2011’de 85 yaşında vefat eder. 
Cenazesine devlet büyükleri de dahil olmak üzere yaklaşık 
500,000 kişi katılır ve dünyanın dört bir yanından siyasi 
kişiler taziyelerini sunar.  
 
Sathya Sai Baba 
166 ülkede ücretsiz 
okullar, hastaneler, 
bakım evleri ve 
hayır kurumları 
açmıştır. Prasanti 
Nilayam’daki Sri 
Sathya Sai Institute 
of Higher Learning 
(Sri Sathya Sai 
Yüksek Öğrenim 
Enstitüsü) Ulusal 
Değerlendirme 
Kurulu’ndan 
“A++” not alan 
Hindistan’daki 
tek okuldur. 
Bunun dışında 
farklı şehirlerde Sri Sathya Yüksek Tıp Enstitüleri, ayrıca 
ihtiyaçlılara ücretsiz ameliyat ve bakım sağlayan tam 
teşekküllü 200-300 yataklık çok sayıda hastane kurmuştur. 

Günümüze kadar 2,5 milyondan fazla hastaya bakım 
sağlayan bu hastaneler dışında, kırsal kesimdeki halk için 
de mobil dispanserler ve sağlık ocakları açmıştır.

1996’da Andhra Pradesh’te, kurak bölgelerdeki 750 köyde 
yaşayan 1,2 milyon kişiye temiz su sağlayan su sistemi 
projesi tamamlanmıştır; ikinci bir kanal da 2004 yılında 
hayata geçirilmiştir. 

İnanç Sistemi 
 
Sathya Sai Baba, takipçilerinin 
dinlerinden vazgeçmesine gerek 
olmadığını söyler. Sai Baba 
Hareketi’nin resmi bir doktrini ya da 
kuralları yoktur.

Baba’nın öğretilerinin esası, 
öğrencilerinin Darshan’ın (Hindu 
ibadetinde kutsal bir imgeye, kişiye bakmak)  manevi 
faydalarından yararlanmasıdır. O zaman içinde Sai Baba 
insanlarla ilgilenir, mektupları kabul eder, vibhuti (kutsal 
kül) cisimleştirir, görüşmeler için gruplarla ya da bireylerle 
konuşur.  

 
Sathya Sai Baba, müridlerine ana dili olan Telugu dilinde 
seslenir. Kimsenin din değiştirmesine gerek olmadığını şu 
şekilde belirtmiştir: “Benim amacım, bütün dinlerce beyan edilmiş Tek 
Tanrı’ya inanan Sanathana Dharma’yı (Ebedi Düzen) kurmaktır. Kimsenin kendi 
dini ya da inancını değiştirmesine gerek yok… Hiçbir inancı rahatsız etmeye 
gelmedim, aksine hepsini kendi içinde onaylamaya geldim. Böylece bir Hıristiyan 
daha iyi bir Hıristiyan, bir Müslüman daha iyi bir Müslüman, bir Hindu ise daha 

iyi bir Hindu olacak.”  
 
Sevgi Okyanusu adlı kitapta “Onun gösterdiği yeni bir yol yok, yeni yaratılmış 
bir düzen yok. Önerdiği belirli bir felsefe ya da yeni bir din yok. Onun misyonu tek 

ve basit. Misyonu, sevgi ve şefkat yolu,” denmektedir.  
 
Sathya Sai Baba sürekli bir meditasyon şekli olarak 
Sadhana’nın (Hindu manevi çalışmaları) önemini vurgular. 
Mokşa ya da kavalyam’dan (cehaletten ve karmik düzen 
nedeniyle süreli yeniden doğum) ancak sadhana ile 
kurtulunacağını anlatır. Ayrıca Bhakti Yoga’nın (Hinduizm’de 

Tanrı’ya adanma) önemini vurgular.  
 
Duygusal arzular (yiyecek, cinsel ilişki, alkol, 
et) konusunda katı bir ahlakçılık sergiler. 
Dünyanın sadece maya olduğunu, yani sadece 
Tanrı’nın hakikat ve görünürdeki her şeyin 
sadece ilüzyon olduğunu belirtir. Tüm hayat 
Bir’dir. Satha’ya göre hayatın anlamı, Tanrı 
ve diğer yaratılanlarla beraber bu Birliği 
deneyimlemektir. 
 
Sathya Sai Organizasyonu’nun ana amacı, 
Sathya Sai Baba’nın da dediği gibi, insanın 

içindeki ilahi olanı fark etmesine yardımcı olmaktır. 
“Göreviniz, eylemlerinizde ve sözlerinizde Bir’i vurgulamak, Bir’i deneyimlemektir. 
Din, ırk, meshep ya da renk farklılıklarını önemsemeyin. Tüm eylemlerinize o 
birlik duygusunun eşlik etmesini sağlayın.”  
 

Shirdili Sai Baba Kimdir? 

Shirdili Sai Baba (?-1918), Hindu ve Müslüman 
müridlerce ermiş olarak bilinen bir Hint gurusu ve 
yogisidir. 

Hindu müridler onun Lord Dettatreya’nın 
enkarnasyonu olduğuna inanırken, birçok 
mürid de onun aydınlanmış bir Sufi ya da Kutup 
olduğunu düşünür.

Özellikle Hindistan’da olmak üzere, dünyanın 
birçok yerinde saygı duyulan bir kişidir. 
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E-ticaret’te son durum…

Bankalararası Kart Merkezi’nin 2011 yılına ait verilerine 
göre, Mart ayı sonu itibarıyla kredi kartlarıyla yapılan 

harcamaların işlem 
adedi geçen seneye göre 
%40 oranında artarak 
28.960.690 adedi buldu.  
2011’in ilk 3 ayı boyunca 
dakikada ortalama 217 
adet işlem yapıldı. Bu yıl 
e-ticaret harcamalarında 
geçtiğimiz yıla göre daha 
pahalı ürünlerin alınması, 
e-ticaret ile alışverişin 

güven kazandığını gösteriyor.

Erkek kullanıcılar bilgisayar donanımı, cep telefonu, 
elektronik eşya, 2. el ürünler, spor ekipmanları ve 
otomobil aksesuarlarını tercih ederken kadın kullanıcılar 
kozmetik ve tekstil ürünlerini tercih ettiler.
 

Apple yeni iMac’lerin 
daha çevreci 
olduğunu duyurdu…
Apple yeni iMac’lerini duyurdu: 
Yeni iMac’ler Intel Core i5 ve 
Core i7 işlemcilere sahip. Ayrıca 
Thunderbolt I/O teknolojisine 
sahip ilk masaüstü bilgisayarı 
olan yeni iMac’ler, FaceTime 
HD kamera ile birlikte 
geliyor. Grafik kartı olarak 
da AMD Radeon HD 
kartını kullanıyor. 
Apple yeni 

iMac’lerin %70 daha hızlı olduğunu belirtti. 

Greenpeace tarafından en az temiz şirket seçilen Apple 
yeni iMac’lerin çevreci özelliklerini de tanıttı. LED-backlit 
ekranların cıva ve arsenik korumalı olduğunun belirtildiği 
açıklamada, kablo ve parçalarda hiç PVC maddesi 
kullanılmadığına dikkat çekiliyor. 

İnternette her şey var…

İnsanoğlunun dev bilgi depolama kapasitesi bilim 
adamları tarafından ölçüldü. Güney California Üniversitesi 
tarafından PC’den DVD’ye, kağıda ve kitaba “60 
teknolojide” depolanan bilgi miktarının tahmini için 
yapılan ve Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, 
insanlık 1986’dan 2007’ye kadar 295 exabayt (trilyon 
gigabayt) bilgi depoladı. Bu miktar 1,2 trilyon sabit diske 
eşdeğer.

Araştırmada yer alan Dr. Martin Hilbert, toplanan tüm 
bilginin kitaplarda saklanması durumunda, ABD veya 
Çin kadar bir alanın 13 kat kitapla dolacağını belirterek, 

aynı bilgi miktarının CD’lerde dijital ortamda 
saklanması halinde de, kullanılacak CD’lerin 
Ay’a kadar uzayacağını kaydetti.

2000 yılında saklanan bilgilerin %75’inin 
video kaset gibi analog formatta olduğunu, 
ancak 2007’de %94’ünün dijital ortamda 
saklandığını belirten araştırmacılar, “Otomobil 
veya elektrik toplumu tamamen değiştirdi. Her 40, 50 veya 60 
yılda bir bazı şeyler diğerlerinden daha hızlı büyür ve şimdi de 
bilgi hızla artıyor,” dediler.

Ayrıca iki zetabayt (1 zetabayt: 1000 
exabayt) veri yayınlandığı ve bunun 
günde kişi başına 175 gazeteye denk 
geldiğinin ortaya çıkarıldığı araştırmada, 
1986’dan 2007’ye kadar küresel bilgisayar 
kapasitesinin de yılda %58 oranında arttığı 
belirlendi.

Rakamların çok büyük gibi göründüğünü, ancak 
doğanın veri saklama kapasitesi yanında fazla önemi 
bulunmadığını belirten Dr. Hilbert, “Tek bir vücuttaki insan 
DNA’sı tüm teknolojik cihazlarımızla saklayabileceğimizden 300 kat fazla bilgiyi 
depolayabiliyor,” dedi.

Google, Işıkları Uzaktan Yakmak 
Peşinde… 
 
Google, içinde ampullerin, bulaşık makinelerinin ve 
termostatların bulunduğu ev aletlerinin, bir Android 
cihazı (veya bir PC) ile uzaktan denetlenmesine izin 
verecek yeni planlarını açıkladı.  
 
Ürün yönetimi direktörü Hugo Barra, konu hakkında 
“Evinizdeki tüm cihazları Android uygulamalarına bir bağlantı olarak görmenizi 
istiyoruz,” diyor. Yeni teknoloji sayesinde kullanıcılar cep 
telefonları veya PC’leri ile ışıkları açıp kapatabilecek, 
müzik setlerine müzik indirip ev aletlerini çalıştırabilecek.

denizdemirdoven@gmail.com

TEKNOLOJİ Derleyen: Deniz Demirdöven

Sai Sathya Baba’dan...
 
“Tanrı ne ödüllerle ne de cezalarla ilgilenir. O sadece 
yansıtır, yankı yapar ve tepki gösterir. O ebedi 
tanıktır. Kendi kaderinizi kendiniz yaratırsınız. İyilik 
yapın, iyi olun, karşılığında iyilik görürsünüz. Kötü 
olun, kötü işler yapın, kötü sonuçlar biçersiniz.
Tanrı’ya ne teşekkür edin, ne de O’nu suçlayın, 
kendinize teşekkür edin, kendinizi suçlayın. Plan’ı 
sadece Rab bilir, çünkü plan O’nundur! Siz sahnede 
sadece oyunun bir kısmını gördüğünüz için her şey 
çok karmaşık görünmektedir.

Ancak tüm öykü gözler önüne serildiğinde O’nu ve 
Plan’ını takdir edeceksiniz, bunun için de yanılsama 
perdesinin arkasına geçip Yönetmen’in kendisiyle 
temasa geçmeniz gerekir.” 

“Ben yeni bir kült yaratmak için gelmedim, insanların 
bu konuda yanılgıya düşmelerini istemem. Çeşitli 
konferanslarda Sai’nin eşsiz kudretlerini ve bazı 
kimselerin benim hakkımda yazdıkları kitaplarda 
mucize olarak tanımlanan olayları işlersiniz. Fakat 
sizden ricam bunlara önem vermemenizdir, onların 
önemini abartmayın. En önemli ve en anlamlı kudret 
benim sevgimdir, bilesiniz. Göğü yere veya yeri göğe 
dönüştürebilirim, ama bu İlahi Kudretin âlâmeti 
değildir. Eşsiz olan âlâmet, etkili, evrensel ve her 
dâim mevcut olan Sevgidir.” 

Sathya Sai Cemaati, Sathya Sai Baba’nın öğretilerinin 
önemli bir etkinliği olan Seva (Özverili Hizmet) 
uygulamaları ile uğraşır. Bunlar, toplumun ihtiyaçlarını 
karşılamak için düzenlenen, yiyecek yardımları yapmak, 
ihtiyaçlı olanların evlerine gidip yardım etmek, 
ağaç dikmek, ilaç yardımı yapmak, kan vermek gibi 

aktivitelerdir.  
 
Sai merkezlerinde hem Sathya Sai Baba’nın öğretilerinin 
hem de diğer dinlerin kutsal metinlerinin incelendiği 
çalışma grupları kurulur. Eğitim bu hareket içinde çok 
önemli bir yere sahiptir. Bu merkezdeki çalışmaların 
amacı, evrensel insanî değerlerin pratik maneviyatını 

hayatın tüm anlarına yaymak ve her yönde ortaya çıkartıp 
farkındalığı arttırmaktır.

Sai Organizasyonu beş temel insanî değeri destekler 
ve yaymaya çalışır: Sathya (Hakikat), Dharma (Erdem), Ahimsa 
(Şiddetsizlik), Prema (Tanrı sevgisi ve Tanrı’nın yarattığı her
şeye karşı sevgi) ve Shanti (Barış).

Öğretinin diğer önemli temel görüşü ise Adwaitam’dır 
(Tevhid).
“Herkesi sevin, herkese hizmet edin.” 
“Her zaman yardım et, hiçbir zaman incitme.”

Sathya Sai Baba’nın 85 yıllık hayatı ve çalışmaları hakkında 

daha detaylı bilgiye ulaşmak için:

sathyasaibaba.biz

media.radiosai.org/Journals/Archives/L4_Archives.htm

http://www.sathyasai.org/

http://media.radiosai.org/

selinsay@gmail.com
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Biscotti
Berfin And

Malzemeler:
1,5 su bardağı ince kıyılmış badem
2 su bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
Bir tutam tuz
1 su bardağı esmer şeker
100 gr. oda sıcaklığında tereyağı
1 yumurta
1 çay bardağı süt
1 yumurta sarısı, 1 çorba kaşığı suyla çırpılmış
1 su bardağı ince kıyılmış yaban mersini
 

Hazırlanışı:
Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın.
Bademleri fırına koyup bronz rengi alana kadar kavurun.
Sonra soğumaya bırakın.
Bir kâsede un, kabartma tozu, tuz ve esmer şekeri karıştırın.
Tereyağını ekleyip ekmek kırıntısı halini alıncaya kadar karıştırmaya 
devam edin.
Başka bir kâsede yumurta sarısı ve sütü çatalla çırpın, suyla 
çırpılmış olan yumurta sarısını ilâve edin.
Bu karışımı hamur karışımına ekleyin. Yumuşak bir hamur olacak.
Badem ve kayısıları da ilâve ettikten sonra iyice karıştırın.
Hafif unlanmış bir zeminde uzun dikdörtgen bir forma sokun.
Fırın tepsisine yağlı bir kâğıt üzerine hamuru yerleştirin ve 20 
dakika pişirin.
Fırından alın. Biraz soğumaya bırakın. 
Baget ekmek dilimlermiş gibi dilimleyin.
Sonra tekrar, dilimlenmiş olan biscotti’leri fırına koyup 20 dakika 
daha pişirin.

Afiyet olsun.

zberfin.and@gmail.com

Ardha Matsyendrasana
The Half Spinal Twist
Omurga Çevirme
 

Birçok faydası olan “omurga çevirme” 
pozunun en önemli faydası, omurların 
arasını döndürerek açıp uzatması, 
omurganın hareket kabiliyetini koruyup 
iyileştirmesidir. 
 
 

Poza başlarken:

1- Yere oturup bacaklarımızı dümdüz öne doğru 
uzatıyoruz (dandasana poz).

2- İki kalçaya da eşit ağırlığımızı gönderiyoruz; önce 
sağ bacağımızı dizden kırarak (diz yere gelecek şekilde) 
sağ ayağımızı sol kalçaya yakın getiriyoruz, dikkatimiz 
kalçaların ikisinin de yerden kalkmamasına odaklanıyor.

3- Daha sonra sol bacağımızı dizden kırıp (sol diz yukarıya 
bakacak şekilde), sol ayak tabanını kalçalara yakın yere 
yerleştiriyoruz. Eğer bu pozisyonda rahat ediyorsak, sol 
ayak tabanını sağ dizin dışına yere yerleştiriyoruz ve yine 
iki kalçanın da yerde olmasına dikkat ediyoruz.

4- Oturma pozisyonunda rahatsak, sağ elimizi arkamıza 
doğru götürüp omurgamızı desteklemesi için yere 
yerleştiriyoruz. 

5- Daha sonra sol kolumuzu önden uzatarak sağ dizimizin 
dışına geçiriyoruz; kalçaların yerden kalkmamasına özen 
gösteriyoruz, eğer kalkıyorsa sol ayağımızı dizin rahat 
edebileceği bir yere yerleştiriyoruz.  
 
Yukarıda sıralandığı gibi poza girdikten sonra sağ 
kolumuza dirseği kırmadan ağırlığımızı vererek 
omurgamızı yukarı doğru uzatmayı deniyoruz. Nefes 
alıp göğüs kafesini genişleterek nefesi boşaltırken biraz 
daha arkaya doğru omurgamızı döndürmeyi deniyoruz. 
Arkadaki sağ omuza doğru bakışlarımızı yönlendiriyoruz. 
Uzun, sakin nefeslerle birkaç nefes, 30 saniye, daha 

sonraları 2 ya da 3 dakika kadar pozun içinde kalabiliriz. 
Eğer kalçalarımızda çok fazla gerginlik, dizimizde noktasal 
acı hissediyorsak, sağ ayağın açısını biraz genişletebiliriz. 
Bedenimizi dinleyerek iki kalça kemiğinin de yerde 
olabileceği, omurgayı arkaya doğru rahat bir şekilde 
çevirebileceğimiz yukarıdaki temel anlatıma uygun 
kendimiz için doğru pozu bulabileceğimiz bir noktada 
kalmak, beden farkındalığımızı ve konsantrasyonumuzu 
geliştirecektir. 
 
 

Pozdan çıkarken:

Önce yavaş yavaş bedeni öne doğru çeviriyoruz, daha 
sonra kolları ve bacakları çözerek iki bacağı da öne doğru 
uzatıyoruz. Bir müddet dandasana pozda kalarak ya da 
ihtiyaç duyarsak yavaşça yere doğru uzanarak pozun 
etkilerini hissedip bir müddet omurganın tekrar yerine 
oturmasına izin veriyoruz. 
 
Diğer taraf için de aynı sıralamayı uyguluyoruz. 
 
 

Faydaları:  
 
Kuyruk sokumundan boyna kadar olan tüm omurların 
arasındaki elastikiyeti arttırır, sırttaki kasları ve kalçaları 
esnetir, siyatik için faydalı bir pozdur. İç organlara 
masaj yaparak onları uyarır, sindirim sistemini 
rahatlatır, kabızlığı gidermek için bağırsakları 
rahatlatır. Karaciğer, dalak ve böbrekleri uyarır, 
oksijen alımını arttırır, omurgadaki kan akışını 
çoğaltır. Enerji akışının üst bedene doğru  
çıkmasını sağlar. Zihni sakinleştirir, psikolojik 
problemlerin giderilmesine yardımcı olur. 
 
 

Uyarılar:  
 
Omurga yaralanmaları, kırılmaları 
geçirmiş kişilerin doktor 
kontrolünde ve uygun gördüğü 
zamanda yapması önerilir.

nilcvk@gmail.com

Kudret Narı

Sarı çiçekli, tırmanıcı, bir yıllık otsu bitki ve bu 
bitkinin üzeri pürtüklü, sarı veya turuncu meyvesi.

Mide ülserini tedavi eder. Egzama ve diğer 
cilt hastalıklarında faydalıdır. Yaraların çabuk 
iyileşmesinde ve çabuk kapanmasında etkilidir. 
Asya’da mide problemleri ve kan şekerinin 
kontrolü için yaygın olarak kullanılır.

Kudret narının antibiyotik etkisinin olduğu, 
lutein ve likopen içeriğinin tümör büyümesini 
engelleyici özellikte olduğu bildirilmektedir. 
Karaciğeri destekler, egzama ve sedef tedavisine 
yardımcıdır. Bağırsak tembelliğini giderir, 
hücreleri yeniler, rahim yaralarını 
giderir. 
 
 
Kullanım Şekli ve Dozu: 
 
Olgunlaşarak kavuniçi rengi alan 
meyve ezilir, bir miktar balla karıştırılıp 
sabahları aç karnına yenir. Bu şekilde 
en az 41 gün kullanılır. Taze meyve 
bulunmayan mevsimde ise halis 
zeytinyağı içinde bekletilen kudret narı 
aynı şekilde kullanılabilir.  
 
Yanık ve cilt yaraları için lapa haline 

getirilerek cilde uygulanır.
 
Çekirdeklerinin kullanımında ise yıkanarak 
temizlenen çekirdekler ikiye ayrılır ve saf 
zeytinyağı içinde bekletilerek elde edilen karışım 
kullanılabilir. Meyvesinin kabukları kurutulup toz 
haline getirilerek de kullanılabilir. 
 
Bilinçsiz kullanımı karaciğere zarar verebilir. Ayrıca 
şeker hastaları, özellikle insülin kullanan hastalar 
dikkatli kullanmalıdır. Düşük ve kanama ihtimalini 
artırdığı için hamilelikte tavsiye edilmez. 

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

Hatice Çoban Uzun


