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İnsanların düşünceleri 
türlü türlüdür, dünyadaki 
gelişmişlik ve esenlik de 
bu farklılığa dayanır...

El Birûnî

Söz ola...

15. Kuruluş Yılımızda 
Geleneksel Yaz 
Yemeğimizin Tadı 
Damağımızda Kaldı…

14 Haziran 2011’de 
gerçekleştirdiğimiz 
bu seneki Geleneksel 
Yaz Yemeğimizde 
250’den fazla değerli 
konuğumuzu Marriot 
Otel’de ağırladık. 

Muhteşem gece, Vakıf 
Başkanımız Şeyma Bobaroğlu’nun tüm konuklarımıza 
ve organizasyona emek veren tüm dostlarımıza 
katılımlarından ve katkılarından dolayı teşekkür ettiği 
açılış konuşması ile başladı. Sunuculuğunu sevgili 
dostumuz Berna Tunalı’nın yaptığı gecenin müzikal 
atmosferini kuran DJ’imiz, geçen sene de olduğu gibi, 
Vakfımızın Onursal Başkanı Metin Bobaroğlu idi. 

Gecenin programı, sevgili arkadaşımız Sinan Yasdıman 
ve müzisyen dostlarının Türk Sanat Müziği’nin seçkin 
eserlerini sundukları şahane performans ile başladı. 
Hemen ardından sahneye çıkan değerli arkadaşlarımız 
Alper Akçay ve Sirena Büyükakyüz’ün arka arkaya 
sergiledikleri ritüelik dans performansları, tüm 
konuklarımız tarafından hayranlıkla izlendi.

Değerli dostumuz Ümit Yılmaz’ın büyük 
bir beğeni ile izlenen Resim Sergisi 
gecenin özel sürprizlerindendi. 

Gecemize özel bir diğer heyecan verici 
sürpriz ise, değerli dostlarımız Sadi 
Yiğitbaş’ın bestelediği, Sertaç Tunguç’un 
düzenlediği ve Songül Ersoy’un 
yorumladığı bir İsmail Emre doğuşu olan 

“Nerede Bulalım Seni” 
isimli eserin Feyyaz 
Yalçın yönetmenliğinde 
çekilen klibinin 
konuklarımıza özel ilk gösterimi idi.

Yaz Yemeklerimizin 
vazgeçilmezlerinden olan hediye 
çekilişimizin ve müzayedemizin 
talihlileri, bu sene de sevgili dostlarımız 
Yasemin Sohtorik ve Feyyaz 
Yalçın’ın Stand-up Şov 
tadındaki sunumları ile 

alkışlar eşliğinde ödüllerine kavuştular.

Gecenin Yıldızları ise hiç şüphesiz 
birbirinden değerli iki müzisyen dostumuz 
Yaşar Günaçgün ve Çelik Erişçi idi. 
Konuklarımızın pistten ayrılmaksızın gerek 
şarkılarla gerek danslarla eşlik ettikleri 
muhteşem performansları ile Yaşar ve Çelik 

gecemizin lezzetine 
lezzet kattı, 
kulaklarımızda 
ve kalplerimizde 
birbirinden güzel tınılar 
bıraktılar.

Neşe ve muhabbet ile 
kutlayacağımız nice 15 
yıllara erişmek ve nice yaz 
yemeklerinde buluşmak 
dileğiyle…

AAV 2011 Yılı Olağan 
Genel Kurulu 

Vakfımızın 2011 yılı Olağan Genel Kurulu 29 Mayıs 
Pazar günü saat 14:00’da Halis Kurtça Kültür 
Merkezi Suna Pekuysal Salonu’nda yapıldı. 

Genel Kurulda Vakfımızın kurucularından değerli 
büyüğümüz Metin Bobaroğlu Anadolu Aydınlanma Vakfı 
Onursal Başkanı seçildi; kendisine Vakfımız için verdiği tüm 
emeklerden dolayı bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.    
 
Genel Kurulda aynı zamanda Vakıf Yönetim Kurulu da 
yeniden oluşturuldu. Bugüne dek Vakfımız için büyük bir 
özveri ile çalışan önceki Yönetim Kurulu üyesi dostlarımıza 
teşekkürlerimizi sunuyor, yeni Yönetim Kurulu üyesi 
dostlarımıza ise görevlerinde başarılar diliyoruz. 
 
AAV Yönetim Kurulu Üyeleri 
 
1. Şeyma Bobaroğlu (Vakıf Başkanı) 
2. Gürsel Çelik 
3. Arzu Cengil 
4. İbrahim Alagöz 
5. İzzet Erş 
6. Deniz Demirdöven 
7. Ekrem Genç 
8. Hatice Uzun 
9. Nurgül Demirdöven
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Yeruşalayim,
Rabbin Sağ Eli...
“... seni unutursam ey Yeruşalayim,
sağ elim hünerini yitirsin.” (Mezmur 137:5-6)

Rabbine bu yemin ile seslenir Davud. Bu nida, bu 
yakarış bir ahitleşmedir. Davud’un Rabbi ile kestiği 
vefa ahdidir bu. İnisiyasyona kabulüdür. Bir cümlede 
söylenen bu söz, tek hamleyle başını vermektir O’nun 
ismi uğruna. Nedir ki Yeruşalayim? Bir toprak mı? Ya da 
bir krallık?

Yeruşalayim barıştır. Yeruşalayim huzurdur. Rabbin 
adıdır Yeruşalayim. Niteliğidir, idealidir, özlemidir. 
O’nun sözüdür, ruhudur, sevdasıdır. Yeruşalayim Rabbin 
kokusudur, tebessümüdür, “merhaba”sıdır. Gözündeki 
ışık, kalbindeki nûr, her daim yayılan feyzidir. Sadece 
orada bulunmasıdır. Mahale sinmesi, huzurun sessiz 
müziğidir. Bir toprak değildir Yeruşalayim, Rabbin 
bizzât kendisidir.

“İki kere barış” anlamını taşır Yeruşalayim. Birinci barış 
içtedir; bâtında, kalbde, ruhun derinliğinde. İkincisi ise 
dıştadır; ilişkilerde, dostluklarda, zâhirde... İkincisi ilki 
olmaksızın asla tecelli etmez. Barışı kendi iç dünyasında 

başaramayan, zâhirde barışın tiyatrosunu oynar ancak. 
Günün sona erdiği yatak odası karanlığı ise, makyajını 
silen yalnız oyuncunun soyunma odası gibi hüzünlüdür.

Barışın taklidi olmaz. Huzur bir rol değildir. İçte ve dışta 
barışa ulaşan muzaffer yiğidin gönlüdür Kudüs. Tek 
farkı budur Yeruşalayim ile Kudüs’ün. Yeruşalayim bir 
özlemdir, bir ideal. Kudüs ise bir erinç, zafer ile parlayan 
kalbin nûrudur.

Davud gönüldür, Süleyman sultan. Davud’un ideali olan 
Yeruşalayim’e bu nedenle kral olur Süleyman. Sultanın 
emri ile temizlendiğinde Yeruşalayim içte ve dışta, 
orayı Muhammed Kudüs çağırır. Birinin Yeruşalayim 
dediğine, diğeri Kudüs demez. Aslında Süleyman 
Yeruşalayim’dir zâten, Muhammed ise bizzât Kudüs.

“Unutursam seni,” diyor Davud, “ey Yeruşalayim, sağ 
elim hünerini yitirsin.”

Sağ el Rabbin merhamet elidir. Onunla can verir, 
onunla can alır. Onunla lütfeder, onunla ihsân eder, 
onunla bereketlendirir ve onunla kahreder. Kahrından 
yanarken onunla şifa verir, onunla iyi eder. Zira sağ eli 
dostluğudur, sağ eli sevgisi...

Sağ el sohbettir, sağ el muhabbet. Sağ el kitabı sağdan 
verilenin kelâmıdır; kurtuluştur, sevinçtir, ümittir tâlibe, 

ferahlıktır. İman onda doğar, biçâre yine söndüğü yerdir 
sağ eli...

Keşke duyabilse bendeki Allah ruhu. Tozu dumana 
katarak silkinse. Rabbin sağında, sağ elinin hemen 
altında hiç ayrılmadan, şaşırmadan, alışmadan durabilse. 
Elini hiç çekmeden himayesinde kalabilse. Başarması 
en çetin olanı yapıp kendini inkâr edebilse. Allah adamı 
Musa’nın sözüne mukâbil; Rabbin indinde bir gün bin 
yıl gibiymiş (Mezmur 90:4). Neş’e ile geçen, adı ömür 
olan o günü, bin yıllık kabir azabına çeviren nefsten 
arındırabilse.

Huzur ancak Muhammed ismi ile remz olunan 
“tevhîd”in vücûdu istilâsı ile mümkündür. Ancak o 
zaman içte ve dışta barış olur, ancak o zaman insanda 
neş’e.

Ve ancak o takdirde Mustafa’nın sözü kemâl bulur 
ve ancak o vakit Hak olur bilene. Zira Hak, nefsteki 
tahakkuk ile hakikat ve inâyet olur.

Yurtta sulh, cihanda sulh ancak o zaman olur. Ancak o 
zaman efendiye selâm olur...

izzeters80@gmail.com

BAŞ YAZI İzzet Erş

İlm-i Hak ve Mükellefiyet
İbrahim Alagöz
 

Hal sahibi olmak insana özgü bir niteliktir. Her düşünce 
değil, ancak değer yüklediğimiz düşüncelerimiz psişemiz 
üzerinden yansıyarak, hangi değere yöneldiğine bağlı 
olarak, bizde farklı hallerin oluşmasına yol açarlar. 
Aslında hallerimizin zuhuruna, çocukluğumuzdan beri 
alıp kabul ettiğimiz temel beğeni ve reddedişlerimizle 
kendi yönelimlerimiz üzerinden kendimiz aracılık ederiz. 
Haller yerleşik hale geldiğinde makam adını alırlar. Bazı 
hallerimiz geçici olurken, bazılarını çok beğenip makam 
haline getiriyoruz. Bunu çoğunlukla farkında olmadan, 
mizaç ve istidatlarımızın yönelimine uyarak yapıyoruz.

İnsan manevi tekamülünün belirli aşamasında, muhakkak 
bu tür bir eğilimin kuşatması altında olduğundan, 
bu durum her birimiz için kaçınılmazdır. Kalıcılık 
kazanan hallerimize huy da denilmektedir. Huylarımız 
davranışlarımızı yönlendirecek bir kıvama ulaştıklarında, 
hükmetme yetimizin işlerlik kazanmasını beslerler. Hal 
öğrenilen bir şey değildir. Sirayet eden bir anlamda geçen 
bir özelliği vardır; yani bilinçli değildir ama kendimize 
aittir. Oysa hükümlerimiz bilinçlidir; yani hüküm verirken 
birden fazla olanaktan birini seçerek iradi davranırız veya 
en azından böyle yaptığımızı zannederiz. Zaten başka türlü 
hüküm verebilirdik diyebilir miyiz? 

Bu tür alışkanlık veya kanıksama düzeyinde sahip 
olduğumuz huylarımızla hükümlerimiz arasındaki ilişkinin 
doğasını anlayabilir miyiz? Başımıza bir olay geldiğinde, 
sıkıntıya düştüğümüzde, öfkelendiğimizde ya da mutlu 
olduğumuzda, gerçekte içimizde neler döndüğünü 
izleyebilir miyiz? Eğer bu izleyiş mümkünse ne tür 

sonuçlara yol açabilir? Çünkü günlük yaşamda, genellikle 
anlamadığımız ve planlamadığımız olaylar dizisi içinden 
geçiyoruz ve beklentilerimize uygun olmayan sonuçların 
karşısında, öyle ya da böyle, bir hüküm sonucu bir fiil 
zuhur ediyor ve bu fiilimizin yarattığı çalkantılarla bir 
halden öbürüne sürükleniyoruz.

Hükümler yaşamda içinden geçtiğimiz süreçlerin idrakinin 
seviyesine göre oluştuğundan, makam dediğimiz şey 
o düzeydeki anlayışımızın ürünüdür. Hükümlerimiz 
doğrultusunda bizden sadır olan fiillerimiz muhakkak 
kendi suretlerini yaratarak, ahir zamanımızda, yani 
kendi kitabımızı her okuduğumuzda, tanıklık etmek 
üzere süveyda-i kalbimize kaydedilirler. Buna karşılık, 
oluşturduğumuz bu suretler de kendi fiillerini yaratmak 
isterler.

Bu işleyiş, tıpkı dil-düşünce, el-beyin diyalektiği gibi, 
her birimizin kendi macerasına uygun düşen belirli bir 
anlayış ve anlamlandırma düzeyinin oluşmasına izin 
vermiş olur. İnsan türü için zihinsel değil ama ruhsal 
varlaşma diyebileceğimiz, bu zihin dışı varlığımızın 
bilinci, geleneğin dilinde ilm-i hak, ilm-i ilahi, ezeli ilim 
gibi ifadelerle karşılanıyor. İlm-i hak yani hak ettiğimiz 
ilim. Bu ilim kendi fiillerimizin hak edişi olarak tahakkuk 
ettiğinden, hem inkarla hem de ikrarla kurulur. Fiillerimizi 
inkar etsek bile yarattıkları sonuçlar silinmez.

Bu ilim her birimizin kendi fiillerinin suretlerini kendi 
eliyle dokuyarak elde ettiği öz varlığıdır. Bu ilmin 
nesnesi olaylar ve olgular değil, mevcut düzeyimizdeki 
bilincimizdir. İşte bu özne’leşme ileride mükellef diye 
çağrılmamızı zorunlu kılacaktır. Bu ilim, sorumluluk 
ahlakımızla filizlenen ve zihnimizin varlığından bile 
bihaber olduğu mitik ve gaybi varlığımızdır ki buna 
bugünkü dilimizde vicdan diyoruz. Vicdan zihin yoluyla 
kurulan bilinç değildir, zihnin bilinçdışı üzerinden 
semavi bilincimizle temasından neşet eden varlığımızdır. 
Geleneğimizde vicdan uyanma yetimizdir.Vicdan kalb 
değildir; kalb, yukarıda betimlemeye çalıştığımız çalkantı 
ve şekillenmenin gerçekleştiği telvin alanıdır ki bu ortam 
fırtınalı ve kaotiktir. Vicdanın uyanması, bu kaotik ortama 
uyanan vicdanımızın nüfuz ederek ortamdaki çatışkıyı 
yakması anlamına gelir. Bu yanmanın dışavurumu ise 
gözyaşlarımızdır.

Vicdanımızın muhatap aldığı, fiillerimizle yarattığımız 
ilmi suretlerdir. Vicdan zihnimizin  değil, nefsimizin 
düzeylerinin tanıklığını ve talebini ciddiye alır ve ona vecd 
eder. Vicdan tarafından muhatap olunan talepler, fiillerimiz 
üzerinden sorumluluğunu aldığımız taleplerdir. Bedenin 
ölümü ile silinecek olan taleplerimiz ilm-i hakkın muhatabı 
olmazlar. Bunlar  bedenin talepleri olduğundan varlıkları 
bedenin ömrüne bağlıdır.  
 
Vücud düzeylerimize ait talepler, yetilerimizin hizmete 
yönelik harekete geçmesi için emir gibidir. Maddi ve 

manevi tüm ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bu emirler 
doğrultusunda oluşan etkinlik farkındalıklı ve amaçlı 
olabilirse, imanın tesis edilmesi mümkün olabilir. İman ise, 
insanın hem ayni’de hem de gayri’de barışıklığını ister. 
Barışın tesis edilmesi ise bu isteğimize uygun ameller 
gerçekleşmeden mümkün olabilir mi? 

Fiillerimizin gerçekleşmesinin  mümkün oluşu ilm-i 
hakkımızdan bize verilen iki imkan ile mümkün olmaktadır. 
Birincisi fiilimizin cinsine bakılmaksızın, bizden fiillerin 
sadır olmasını sağlayan olanak ki zâti bir ihsandır. Bu verili 
bir yetidir. İkincisi ise, herhangi bir ihtiyacımızın yarattığı 
talep karşısında, bizden hangi özgül fiilin çıkacağına 
karar verme kabiliyetimizdir ki bu tamamen bizim ilmi 
kuvvetimizi ve temyiz etme, yani faydalı ile zararlıyı, doğru 
ile yanlışı, iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini ve duyarlılık ile 
duyarsızlığı ayırt etme sanatındaki haddimizi ifade eder. 
Çünkü insan irade varlığıdır, iradesi ilmine, ilmi ise ilmine 
konu ettiği nesnesine bağlıdır. 

Bu ilahi kuraldan dolayı, ikinci olanaktaki fiilin faili 
bizzat kendimiz olduğumuzdan (talep edilen fiilin cinsinin 
belirlenmesindeki inisiyatifimiz sebebiyle), söz konusu 
fiilin sonuçlarının yükümlülüğü bize düşer; çünkü irademiz 
her durumda nefsin isteğine cevap verir. Olumlu ya da 
olumsuz olmasına bakmadan sadece talebi yerine getirir. 
İyi ya da kötü olduğuna karar veren anlayış düzeyimizin 
desteklediği vicdanımızdır, irademiz değil; yani istediğimiz 
neyse, o, değerlendirmede nesne alınmış olur. 

Gerçekte biz talep ederiz ve tüm taleplerimiz içeriklerine 
bakılmaksızın yerine getirilir. Yetilerimiz taleplerimizi 
yerine getirirken ayrım yapmazlar; hepsini yaparlar ancak 
vicdanımız bunların bazısından razı olmayabilir. Vicdanın 
rızası ile yapılan iş arasında uyum varsa, kalb-i selim 
oluşmaya başlar; yani başımıza gelecek olanlar birinci 
olarak verili istidatlarımız üzerinden, ikinci olarak ise 
idrakimiz nispetinde, tarafımızdan, bir anlamda sipariş 
edilmiş olur. “Çünkü talep geldiğinde, cevap verip 
vermemek ve seçeneklerden hangisini kullanacağımız 
konusunda cebr altında değilizdir, ancak kendi nefsimizin 
meyillerinin cebri altındayız. O halde nefsinin taleplerinin 
ne menem tahayyüllerle meşgul olduğunu bilmeyen insanın, 
bilinceye kadar, faili olduğu fiillerin karşılığı olarak gelen 
cezaya itiraz hakkı kalmaz.’’ (A. Avni Konuk, Fusûsu’l 
Hikem Tercüme ve Şerhi)

Ancak vicdanı uyanmış insanın niyetinin ihlasından 
bahsedebiliriz. Uyanmış bir vicdan yoksa bizi nefsani 
hayallenmelerimizden kim koruyacak? Bu durumda 
niyetimiz tek başına yetersiz kalır. İlmimiz kendi başına 
bir şey yapamaz, ancak uyanmış bir vicdanın desteği varsa 
ilmimiz kudretli olabilir; yani kendimize verdiğimiz sözün 
yerine getirilmesinde fener olabilir. Demek ki niyetin esas 
alınması ancak vicdanın uyanması üzerine tesis edilebilir. 

ibrahim.alagz@gmail.com
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AYIN KONUĞU: Hulusi Akkanat Deniz Tipigil

Hulusi Akkanat, İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü ve 
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümlerinde Lisans Eğitimini tamamladı. Ressam, 
Yazar ve Şair Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun özel öğrencisi 
oldu ve atölye çalışmalarına katıldı. Yüksek Lisans 
Tezini Marmara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik 
Hizmetler Bilim Dalı’nda “Üstün Yetenekli Olan ve 
Olmayan Ergenlerin Algıladıkları Anne-Baba Tutumları 
ile Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi” 
başlıklı tezi ile tamamladı.

Resim çalışmalarını 1985-1990 yılları arasında 
İstanbul’da üç kişisel, bir karma sergi çalışmasında 
sergiledi.

1995-2007 yılları arasında Üstün veya Özel Yetenekli 
Çocukların Eğitimi alanında katıldığı pek çok 
üniversite, kurs ve sertifika programının yanı sıra, 
aynı konu başlığı altındaki farklı sunumları ile pek çok 
seminer, kongre ve konferansa katıldı.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
yürüttüğü “İlk ve Ortaöğretim 
Çağındaki Özel veya Üstün Yetenekli 
Öğrencilerin Eğitim Projesi” 
kapsamında kurulan Bilim ve Sanat 
Merkezlerinin (BİLSEM) tespiti ve 
düzenlenmesi çalışmaları kapsamında, 
Proje Koordinatörlüğü ve Raportörlük 
görevleri gibi çeşitli görevler aldı. Aynı 
proje kapsamında İstanbul, Bayburt, 
Trabzon, Isparta, Tekirdağ, İzmir, 
Sinop, Kastamonu, Uşak ve Bursa’daki 
Bilim ve Sanat Merkezleri’nin 
kuruculuğunu üstlendi. T.C. M.E.B. 
Talim Terbiye Başkanlığı Kurumu’nda 
“Bireyselleştirilmiş-Zenginleştirilmiş 
Eğitim Programı Geliştirme” projesinin 
hazırlanmasında ve uygulamaya 
geçirilmesinde yer aldı.

Soru: Resim eğitimi ile başlayan 
ve bir ressam olarak devam eden 
yolculuğunuzun hangi noktasında bir 
eğitimci olarak hizmet vermeye karar 
verdiğinizi sorarak başlamak istiyorum 
röportajımıza.

Hulusi Akkanat: Jorge Luis Borges, 
‘Yolları Çatallanan Bahçe’ adlı 
hikâyesinde, hayatımız boyunca karşımıza 
çıkan yol ayrımlarından söz eder. 
Saptığımız yolun bizi nereye getirdiğini biliriz. Eğitimci 
ve resim sanatçısı olarak yolculuğumu sürdürürken, eşim 
Gülizar Akkanat’ın opera sanatçısı olması, fakat onun da 
içinde bulunduğu ortamdan lezzet alamaması, yeni arayışlar 
içine girmesi evimizin ortak konusu haline gelmişti. 
Eşim, “Ben müzik öğretmenliği kariyeri edindim, şimdi de 
operadayım fakat bu beni fazla heyecanlandırmıyor, Türk 
Müziği hakkında araştırma yapmak istiyorum, kendi sesimi 
bulmak, ona göre yol almak istiyorum,” dedi.

1980’li yıllarda Dr. Rahmi Oruç Güvenç’in önderliğindeki 
TÜMATA grubuyla ‘Etnoğrafik Türk Müziği ile Dünya 
Müziği’ araştırma ve uygulama çalışmalarına katılmaya 
karar verdi. Bu karara ister istemez ben de dinleyici 
olarak katıldım. Buradaki atölye çalışmaları ve entelektüel 
düzeydeki tartışma ortamları beni etkiledi. Burada 
tanıdığım aydınların farklı anlayışları, derinlik psikolojisine 
uygun tavırları, anlayışımı zorlayan irdelemeleri, 
algılarımı değiştirmem için perspektif oluşturdu. Tabii ki 
tam bu arada ‘spiritualist’ bir yolculuk da var, istemeden 
karıştığım… ki 68 kuşağı olarak, devrimci bir yoldan 
gelen bir kişi olarak çok saçmaydı… herhalde samimi 
oluşum, beni bu uçurumdan Metin Bobaroğlu’nun çekip 
çıkarması olmasaydı, düşünüyorum da ‘geri dönüş’ 
olmayacak, ‘unutkanlık iskemlesi’nde sonsuza kadar oturup 
kalacaktım. 

Soruna dönecek olursak, 1982 yılında Metin ağabeyle 
başlayan muhabbet süreci yeni bir ‘yol haritası’ yapmamı 
öngördü. Metin ağabeyin bir sohbetinde: ‘Ne bilebiliriz?’, 
‘Ne yapmamız gerekir?’, ‘Ne ümit edebiliriz?’ soruları 
gönlümü yakarak öyle işledi ki resim serüvenim sanki 
bireysellik içeriyormuş gibi bir izlenim yarattı benliğimde. 
Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarının birçok anıtsal kültür 
öğesi yurdumuzu gönençlendirmekte, fakat Cumhuriyet 
Türkiyesi’nin bu görkemde anıtsal kültür öğelerinin hâlâ 
sağlanamamış olması beni gerçekten düşündürdü. Neydi 

Cumhuriyet Türkiyesi’nin anıtsal yapıtları? Bu soruya 
kendimce şöyle bir yanıt verebildim: Yeni İnsan Anlayışı.
İşte bu ‘Yeni İnsan’ anlayışının yapılanmasına nasıl 
katılabilirim? Ve de ‘Hangi Proje’ ile karşılık vermeliyim ki 
Metin ağabeyin işaret ettiği ‘Ne yapmamız gerekir?’e yanıt 
olsun.

Soru: Eğitimci olarak kariyerinizin, yaşamınızın büyük 
bölümünü adadığınız Üstün veya Özel Yetenekli Çocukların 
Eğitimi alanında uzmanlaşma kararını almanızdaki niyet ve 
nedenleri bizimle paylaşır mısınız?

Hulusi Akkanat: ‘Ne yapmamız gerekir?’ sorusuna 
verdiğim yanıt, ‘Yeni İnsan’ anlayışının nasıl 
oluşturulacağına dair iddialı bir proje olmalıydı. 16 
yaşımdan beri ilkokul, ortaokul, lise öğretmenliği 
ve idareciliği yapmaktaydım, hem de sanat eğiticisi 
olarak. Evde eşimin de öğretmen olarak yetiştirilmesi, 
sonradan opera sanatçısı olması duyarlılığım için 
yeterliydi, tek yapmam gereken milli eğitim sistemimizi 

incelemekti. Bu incelemem sırasında Selçuklu ve Osmanlı 
uygarlıklarının insan değerliklerinden nasıl üst düzeyde 
yararlandığını bulguladım. Enderun adıyla oluşturulan 
eğitim kurumlarından devşirme yöntemiyle küçük yaşta 
seçilen çocukların ‘özel eğitim’le sistemin önderleri haline 
getirilmesi, topluma ‘yol açabilmesi’ yaşantısal öğrenmenin 
sonuçlarıydı. 

Cumhuriyet Türkiyesi’nde hemen herkes çeşitli sorunlarla 
karşılaştığında, ilgili ilgisiz herkes hep faturayı ‘eğitim 
sistemi’ne kesiyordu. Eğer çoğu sorunumuz çözülemiyorsa, 
bunun çeşitli nedenleri olabilir. Ama bunlardan birisinin, 
sorunlara yaklaşma biçimimizdeki yetersizlik olduğu da 
bilinmelidir. Bu yetersizlik, sorunların hem tanılama hem 
de giderilme aşamaları için geçerlidir. Tanılama evresindeki 
en önemli yetmezlik, sorunun ortaya çıkış neden(ler)i yani 
kaynakları ile, sorunun yarattığı sıkıntıları (görüntüler) 
birbirine karıştırmaktır.

Parçalanmış bir imparatorluğun enkazı üzerinde, bin 
türlü yokluk ve uzlaşmazlık ortamında kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin eğitim alanındaki bir numaralı hedefi 
kuşkusuz “her türlü koşul altında Cumhuriyeti korumaya 
muktedir ve de kararlı bireyler yetiştirmek” olmuştur. 
“Cumhuriyet, yüksek seciyeli (karakterli) muhafızlar 
ister” sözü bizzât Gazi Mustafa Kemal’in bu yoldaki açık 
direktifini göstermektedir. O günün yerel ve genel koşulları 
ile yerleşik değer ölçüleri karşısında, bu anlaşılabilir 
bir amaçtır. Cumhuriyetle birlikte tasarımlanan eğitim 
sisteminin ikinci ereği, dinî ve akademik eğitim yapan 
kurumların ‘eğitim birliği’ ilkesi uyarınca birleştirilmesiydi. 
Üçüncü tasarım amacını ise, “İlmi hür, irfanı hür, vicdanı 
hür” ilkesi özetlemektedir. Bilimi, anlayışı ve vicdanı 
özgür bireyler, bugün de eğitim sisteminin vazgeçilmez 
tasarım ilkesi olmalıdır. Her şeyde olduğu gibi bu amaçlar 
da tartışılabilir artı ve eksileri içermektedir.

Ama ne olursa olsun, bu üç amacı birleştiren hedef ister 
istemez, “belirli bir tipte insan yetiştirmek üzere eğitim” 
biçiminde olmak zorundadır. Bu, kendisine öğretilenler 
konusunda kuşkusu bulunmayan, bilgilerinin dayanağı 
yalnızca onları öğretene duydukları güvenden ibaret 
olan bir kişiliktir. Bu tür kişilikleri, güven yaratmak 
şartıyla herhangi bir “doğru”ya, “iyi”ye ve de “güzel”e 
yönlendirmek kolayca mümkün olabilmektedir. Eğitim 
sisteminin başlangıçtaki tasarım amaçları içinde 
bulunmamakla birlikte yine bir “yan ürün” olarak ortaya 
çıkan ikinci bir kişilik özelliği de, ihtiyacı olan bilgi, beceri, 
tutum ve davranışları öğrenmeye olan eğilimin donması, 
ancak başkalarının kendisi için uygun gördüklerinin 
kendisine öğretilmesini beklemesidir.

Yalnız toplumumuzda değil, ama tüm dünyada derin 
olumsuzlukları görülmekte bulunan bir düşünme biçimi, 
olayları, yalnızca siyah ve beyazlar yoluyla açıklamaya 
çalışmaktır. Bu düşünme biçiminde yalnızca “evet” ve 
“hayır”lara yer var, “gri tonlar”a yani, “belki”,“olabilir” 

gibi kavramlara yer yoktur.

Anlatmaya çalıştığım arkatasara ait 
yaklaşımlar beni “Etkin Öğrenim İçin Yeni 
Bir Ortam” anlayışına götürdü. Başlangıç 
için yapabileceklerimize hazır bir kitle olarak 
gördüğüm “Özel veya Üstün Yetenekli” 
öğrencileri hedef kitle seçtim. Oluşturacağım 
projedeki temel söylemim: 

* İnsanın içinde yaşadığı çevresi ve toplumu 
ile birlikte uyum içinde varlığını sürdürmesi 
ve gelişmesi esastır.
* Her insan farklı yeteneklerle donatılmıştır. 
Benzersizdir, değerlidir ve sistem halinde 
çalışan bir bütünün parçasıdır.
* İnsanlığın sürekli gelişimi için bireylerin 
benzersiz, baskın ve Özel ve Üstün 
Yetenekleriyle katkılarına gereksinim vardır.
* Bu yeteneklerin ortaya çıkarılması, 
kuvvetlendirilmesi ve insanlığa katkısı için 
olanak sağlanmalıdır.

Bu söylem üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
eğitim kurultayına 1993 yılında katılıp tebliğ 
sundum. Bakanlık bunun üzerine konu üzerine 
çalışma teklif etti. Özel Eğitim Rehberlik 
ve Araştırma Genel Müdürlüğü bünyesinde 
“Özel veya Üstün Yetenekliler” bölümü 
oluşturuldu.

Oluşturacağımız kuruma öyle bir ad 
vermeliydik ki niyetimizle örtüşsün. Nedenleri sorgulayan 
BİLİM’i, estetik duyarlılığımızı geliştiren SANAT’ı ve 
kapsamlı düşünmeyi sağlayan FELSEFE’yi bireştiren 
sembol olmaydı bu kurumun adı: BİLİM VE SANAT 
MERKEZİ, kısaca özlemimizi ifade eden BİLSEM böylece 
doğdu.

Soru: Gerek yazılarınız gerekse sunumlarınızla aktif bir 
üyesi olduğunuz Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın amacı 
ve faaliyetleri sizin için neler ifade ediyor diye sorarak 
bitirmek istiyorum röportajımızı.

Hulusi Akkanat: Başta da belirttiğim gibi, Metin ağabeyle 
tanıştığım 1982 yılından beri bu süreci yaşamaktayım. 
Kuruluşundan ve üyesi olmaktan onur duyduğum 
Vakfımızın amacı bu durumu çok güzel ifade etmektedir.

Vakfın amacını ifade eden söylem, hep dirimli olarak 
eylemde bulunmayı gerektirmektedir. Etkinliklere gelince; 
her yıl bir konu başlığında ele alınan, haftalık düzenli 
yapılan toplantıların herkese açık olması, irfanımızın 
oluşmasına ve zenginleşmesine önemli katkı sağlamaktadır. 

Yayınlarımıza gelince: Gerek daha önce yayımlanan 
US dergisi, gerekse yeni yayınlanmaya başlayan 
DÜŞÜNÜYORUM gazetemiz önemli işlev görmektedir. 
İnternet yayıncılığımız daha da geliştirilebilir. Farklı 
disiplinler arası ilişkiler de etkinlik kapsamına alınabilir 
diye düşünüyorum, meselâ drama etkinliği, dans 
etkinliği.. Ama bence vakıf çalışmalarında gözlemlediğim 
göreceli olmayan en önemli olgu, insanların birbirine 
içtenlikle sevgi ve saygı duyması, kendiliğinden bir çaba 
içinde bulunması. Bu durum kan akrabalığının yerine 
gönül akrabalığının oluşmaya çalıştığının gönencini 
göstermektedir.

deniztipigil@gmail.com
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Hitabiler 

Sadık Acar
“Nefs ölmez, o Âşık olur, o zaman nefis olur.”
- Behlül (bilge-deli)

Üzerine düşündüğümüz her konunun bir tarihi olduğunu 
görebiliriz. İlk nerede ortaya çıkmıştır, kimler tarafından 
geliştirilmiştir, hangi aşamalardan geçmiştir gibi… Her 
şeyin bir tarihi olur da her şeyin sahnelendiği insanlığın 
tarihi olmaz mı? Olur elbet! Lakin burada bir insanlık 
tarihi yapma girişiminde bulunmayacağım kesin. Tarih 
içerisinde insan olmamızın bir süreç dahilinde olduğunu 
düşündüğümden, insan olmak nasıl bir şeydir? İnsan olarak 
mı doğarız? İnsan olmanın bir yolu yordamı var mıdır? 
Geçerli bir metodundan bahsedebilir miyiz? Bunlar merak 
ettiğim konular arasında. 
 
Goethe’nin “İnsan kendini yalnızca insanda tanır” sözünü 
ilk duyduğumda çok  etkilenmiştim.  İnsanın kendisini 
tanımasının ve insan olmanın metodu bu olabilir mi? 
Kendimizi tanımamıza imkan sağlayan insan, vasıflarıyla 
ötekilerden ayrılan bir insan mıdır?  Bu tür sorular tecrübe 
ile cevaplanacak sorular olduğundan, bu sorulara cevap 
ararken inanca-larımı(!) geri planda tutarak  mümkün 
olduğu ölçüde, naif de olsa bilimsel tutumda olmaya 
çalışıyorum. “Kendini bilmek”, “insan olmak” her ne kadar 
felsefenin, metafiziğin ve dinin alanına ait konular olarak 
görülse de bu tür soruların cevaplarının tecrübeyle mümkün 
olacağında uzlaşmışsak, tecrübe etmenin bir nevi bilimsel 
bir durum olduğunda da anlaşmışızdır. 
 
Goethe’nin yukarıda bahsi geçen bu sözünü daha sonraları 
Anadolu bilgelerinden duyduğum ve beni daha çok 
etkileyen “Biz kitabi değiliz, hitabiyiz”, “Kitaptan değil 
hitaptan yetiştik” sözleriyle bir araya getirdiğimde metotla 
ilgili ufkumun genişlediğini hissettim. “Hitabi” olmak 
ne demek, bunun imkanları nedir? “Biz kitabi değiliz, 
hitabiyiz” önermesi hangi mesaja işarettir? Düşündüğümde 
ilk aklıma gelen şey, ki yenisi gelmiş değil, bu deyişin 
insan olmanın metoduna ilişkin olarak, “insan” faktörünün  
olmazsa olmaz şart olduğu fikriydi.

İnsan olmak, teorik olmasından çok, yaşantıya dönük bir 
deneyimler zinciri olduğundan insan olmanın macerasını 
deneyimlemiş canlı kanlı bir elin varlığı kitaplar üstü bir 
durumdur.  Bunun için “el tutmanın”, “el almanın” kadim 
gelenekte önemli yeri vardır. O zaman önemli olan kitabi 
bilgilenme değil hitaba muhatap olabilmektir. Peki, neden 
hitabiliğe yapılan bu vurgu önemli? Seyahatler ediyoruz, 
kütüphanelerimiz var, kitaplarımız var, internetimiz var. 
Bunlar bize yeterince bilgi sunmuyor mu, ille de insandan 
yetişmek, hitaba muhatap olmak zorunda mıyız? Kendimce 
verebileceğim cevap bunun (kendimizi tanımanın) bir 

bilgilenme işi olmaktan çok deneyim geçirme, hatta 
bilgisizlenme işi olduğudur. Hitabi olanlar, bu kişilere bizim 
geleneğimiz açısından arifler diyebiliriz, kendilerinden 
hikmeti talep edenlerde bir bilgilendirme (enformasyon) 
süreci oluşturmaktan çok, bir bilgisizlendirme süreci 
doğururlar.

Cehaleti arttırırlar demiyorum. Kast ettiğim şey zihinsel 
konforların yıkılmasıyla ilgili bir durum. İnsanın ego 
durumlarına kaynaklık sağlayan her türlü bilgi, özne-nesne 
ayrımıyla mümkün olan bilgidir. Bu tür bilme temelde 
insanın kendi hakikatine ilişkin olan bilme değildir. Bu tür 
bilme edimi, zamanla düşünme eylemini dışa dönük bir 
alışkanlığa dönüştürür. Bu bakımdan zihinsel alışkanlıkların 
terk edilmesi için arif daha çok bir yapı-sökümcü 
(deconstruction) gibi davranır. Arif geçmiş ile gelecek 
gergefinde seyreden zihni “an”da kalmaya davet eder. Bu 
sebeple iki şeyi paranteze alır (fenomenolojiyi uygular); biri 
zaman, diğeri ise öteki, yani kesret (ki biri olmadan diğeri 
de olmaz). Çünkü düşünüş her ne kadar hızlı olursa olsun 
zamandadır ve kesreti gerektirir. Oysa hikmet zamansızdır. 
İbn’ül vakt (an’ın çocuğu) olan arif, bu sebeple “Dem bu 
demdir dem bu dem” diye zevk eder.  
 
Bilincin kendi üzerine dönmesi kendisini konu edinmesi 
(refleksiyon), farkındalığın arttırılması, dışa, dış dünyaya, 
kendi dışımıza açılan enerjinin kendi havuzuna, yuvasına 
dönmesiyle mümkündür. Bunun imkanında hitabiler dış 
uyarıcılardan çok içe dönük yaşantılara önem vermişlerdir 
(dış uyarıcılardan ilginin kesilmesi uğruna züht hayatını 
halvete girme şeklinde bir metot olarak kullanan öğretiler 
de olmuştur).

Rabia için anlatılan öykü bu konuda çok önemlidir: 
Kendisine sokakta, alacakaranlıkta ne aradığını soranlara 
“İğnemi kaybettim, onu arıyorum,” diye cevap verir. 
İçlerinden biri, “Ya Rabia, iğneni tam olarak nerde 
düşürdün, sokak çok geniş, söyle de orda arayalım,” der. 
Rabia’nın cevabı ilginç olur: “İğnemi evde düşürdüm!” 
Etrafındakiler şaşkınlıkla “Peki neden burada arıyoruz?” 
diye sorduklarında, bu kez Rabia’nın cevabı tam 
sufice olur: “Çünkü içerde (evde) hiç ışık yok!”  Bu 
meselde Rabia, insanların kendi içlerindeki karanlıktan 
korktuklarından beş-duyularıyla hep dünyayı gördüklerini, 
hep orda bir şeyleri aradıklarına işaret eder. Yine Anadolu 
bilgelerinden Hünkar Hace Bektaş-ı Veli Hazretleri de “Her 
ne arar isen kendinde ara, Kudüs’te Mekke’de Hac’da 
değildir,” demiyor mu?.. 
 
Neden hitabi yol insan olmanın en önemli yoludur? Bir 
başka sebep olarak  şunu dememiz mümkün: İnsanın 
deneyimlemesi gereken adalet, iyilik, güzellik, doğruluk, 
ihlas gibi esmaların; evrensellerin keşfi teoriden çok hal’e, 
yaşantıya dönük olması nedeniyle, bu esmaları keşfetmiş, 
açığa çıkartmış ya da bunlarla hallenmiş kimselerle sohbet 

etmek, yanlarında bulunmak 
bu esmaların deneyimlenmesi 
açısından daha mühimdir. 
Daha iyi anladığım bir ifadeyle 
söylersem, bir melodinin kâğıt 
üzerindeki notaları ile müzik 
aletinden çıkan tınısı aynı şey 
değildir.

Melodiyi duymak istiyorsak 
herhangi bir müzik aletine 
ve onu kullanana gitmeliyiz. 
Aynı şekilde  sevgiyi bulmak 
istiyorsak “google” değil 
gönle girmeliyiz. Hem söz 
konusu olan “kitabi gelenekten de” mesellerle* dolu, kendi 
içinde alegorik anlatımı sıklıkla barındıran irfani öğretiler 
kast ediliyorsa, ortaya bir tevil problemi de çıkar ki bu da 
bizi yine insanın kapısına götürür. Kitabın canlandırılması, 
konuşturulması, yorumlanması (hermeneutik) icap 
eder. Konuşan düşünen yalnızca insandır, insanı tanıma 
hususunda ise saf ayna olan kamildir; yani kuran-ı nâtıka. 
 
Anadolu bilgeliği içerisinde hitabın herhangi bir sesleniş 
olmadığı ve herhangi bir kişiden bize ulaşmadığı hep 
vurgulanmıştır. Hikmeti (gnos) kendi içinde taşıyan hitap, 
dönüştürücü etkiye sahip sözlerden oluşur. Bu sebeple Arif, 
sohbetlerinde duyduklarıyla değil tecrübesiyle konuşur. 
Kendi literatüründen beslenir. Söylediğinin yaşanmışlığı 
mevcuttur. Sözü, değdiği yere tesir eder, dönüştürür. 
Bu söz ateşli bir sözdür (logos). Hitaba muhatap olmak 
sohbete girmekle mümkün olacağından sufi talip olana 
icabet eder. Zevkinin, lezzetinin zekâtını verir. Sohbeti, 
yalnızca söz ile değil, saz ile, nazar ile, naz ile eder. Dostun 
çağrıldığı her yer de sohbet yeridir. Dedem Niyazi Mısri ile 
sonlandırayım. Selam ve sevgilerimle.

“Mescitte meyhanede
Hanede viranede
Kâbede puthanede
Çağırırım dost dost.”

* Meseller kişinin niyetine bağlı (intentional) olarak 
birçok anlamı kendilerinde taşıdıklarından  donuk bilgiler 
sunmazlar. Bu sebeple arif mesellerle konuşur.

Kaynakça:
Metin Bobaroğlu, Dinle Ney’den Tasavvuf Sohbetleri 1, Ayna Yayınevi, 
İstanbul 2006
Metin Bobaroğlu, Dinle Ney’den Felsefe Sohbetleri 1, Ayna Yayınevi, 
İstanbul 2006
Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul 2005

sadikacarr@gmail.com
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Lazerle Veri Transferi 
Rekoru
Araştırmacılar veri transferinde hız 
rekoru kırdı. Tek lazer ışınıyla taşınan veri 
saniyede 26 terabit hıza ulaştı. 

Alman araştırmacılar, lazerdeki ışığı renklerine bölerek 
ayrı kanallarda taşıttıkları veriyle saniyede 26 terabit hıza 
ulaşmayı başardı. 
 
Nature Photonics bülteninde yer alan habere göre, fiber 
optik kablo üzerinden gerçekleştirilen lazerle transfer 
denemesinde ‘Hızlı Fourier Dönüşümü’ yöntemi kullanıldı. 
Bu yöntemde lazer ışınının içinden 300 farklı renkte ışık 
ayırt edilerek her birine ayrı bilgi dizileri kodlanıyor, 
böylece ‘aynı anda çalışan 300 kanallı bir veri yolu’ elde 
ediliyor. 
 

Araştırmanın ve makalenin sahiplerinden olan Karlsruhe 
Teknoloji Enstitüsü araştırmacısı Prof. Wolfgang Freude, 
aslında saniyede 100 terabit hıza ulaşmanın mümkün 
olduğunu, ancak amaçlarının maliyet anlamında da 
gerçekleştirilebilir teknolojilerle en yüksek hıza ulaşmak 
olduğunu söyledi. 
 
Işık tabanlı veri transfer yöntemlerinin ilk örnekleri tek 
bir ışık üzerinden gerçekleştirilirken, son yıllarda renk 
farklılıklarından yararlanarak aynı ışık içinde pek çok kanal 
açılabiliyor.

Karlsruhe ekibinin ulaştığı 26 tbit/s hızla, Washington’daki 
dev Kongre Kütüphanesi’ndeki tüm bilgiler sadece 10 
saniyede bir yerden başka yere aktarılabilir.

İnternette 1 dakikada 
neler oluyor? 

 
İnfografikte de görebileceğiniz 
gibi internet üzerinde her 
60 saniyede çok fazla şey 
olup bitiyor. Örneğin, her 
dakika Google’da 694.445 
arama gerçekleştiriliyor; yani 
saniyede 100 binin üzerinde... 
Çoğu istenmeyen mesajlardan 
oluşsa da 60 saniyede 
168 milyon yeni e-posta 
gönderiliyor.  
 
Tam 370 bin dakikalık 
görüşme Skype üzerinden 
gerçekleştiriliyor.  
 
Her 60 saniyede 60 yeni blog 
açılıyor ve 1500 yeni blog 
yazısı yayınlanıyor.  
 
Bu sürede 70 yeni alan adı 

kaydediliyor. Yani her saniyede kaydedilen yeni alan adı 
sayısı 1’in üzerinde ve tüm günü düşündüğümüzde bir 
gün içerisinde kaydedilen yeni alan adı sayısı 6 milyonun 
üzerinde. 

Durun, dahası da var...

Her dakika 695 bin Facebook durum güncellemesi 
yapılırken, 79.364 duvar yazısı yazılıyor ve 510.040 yeni 
yorum Facebook’a ekleniyor. Bu sırada Wordpress 50 kez, 
Wordpress eklentileri ise 125 kez indiriliyor. Aynı sürede 
indirilen Firefox eklentilerinin sayısı ise 1700. 13.000 
iPhone uygulaması yine 60 saniyeye sığıyor. 

Ama bu rakamlar arasında belki de en etkileyici olanları 
YouTube ile ilgili. Her dakika YouTube’a 600 yeni video 
ekleniyor. Eklenen bu videoların toplam süreleri ise 25 saat; 
yani saniyede YouTube’a neredeyse yarım saatlik video 
ekleniyor.

Google İngiliz 
kütüphanesiyle anlaştı 
 
Google, İngiliz Kütüphanesi ile binlerce 
tarih kitabına internet ortamında ulaşma 
olanağı sağlayacak bir anlaşma sağladı.

Anlaşma ile internet kullanıcılarına 1700-1870 yılları 
arasında yayımlanmış 250 bin metni okuma, araştırma ve 
kopyalama olanağı tanınıyor.  
 
Anlaşmaya göre, çalışmalarda kütüphanenin 
koleksiyonundan yararlanma olanağıyla birlikte metinlerin 
kopyalanmasına ilişkin kısıtlama da kaldırılıyor. 
 
İngiliz kütüphanesinin 14 milyon kitap ve 1 milyon 
civarında süreli yayın koleksiyonu bulunuyor.

denizdemirdoven@gmail.com

Pi,  Sonsuza Kadar… 

 
Öyle bir sayı hayal edelim ki iki sonlunun arasında 
döne döne sonsuzluğa yol alsın. 
 
Öyle bir sayı hayal edelim ki binlerce yıl önce 
keşfedilmiş kadim bir sırrın ince hesabını yapmaya 
devam edebilmek için, bilgisayar teknolojisi sürekli 
kendini geliştirmeye çalışsın. 

Yalınlıktaki Karmaşıklık 
 
Üzerine çok da fazla düşünme imkanı verilmeden 
bellediğimiz sayılar içinde, belki de en önemlisidir Pi. 
 
Ne zaman kendimizi çemberler, daireler, kavisler, 
yaylar, kemerler, sarkaçlar, sarmallar üzerine çalışır 
bulsak, karşımıza Pi çıkar. Ne zaman ses dalgaları, 
sinyaller, simülasyonlar, navigasyon yöntemleri, olasılık 
hesapları, dna sarmalları, gökkuşakları, dalgalar, bir su 
damlasının durgun bir su üzerine düşüşüyle yarattığı 
dalgalanmalar, hatta göz bebeğimizin yapısı üzerine 

çalışmak istesek, Pi tam da oradadır. 
 
Sonsuz cazibesine kapılanlar onun doğasını 
anlamak ve onu net olarak belirleyebilmek 
için öyle muazzam bir çaba sarf etmişlerdir 
ki, Pi, sadece matematik tarihinin değil, insanı 
ilgilendiren tüm disiplinlerin tarihinin en temel 
konularından biri olmuştur. 
 

Yapısının karmaşıklığına rağmen 
tanımındaki yalınlık, onu 
günümüz de dahil her dönemde, 
tüm diğer matematiksel sabitlerin 
çok ötesinde popüler kılmıştır. 
 
Madem öyle, şu çok yalın tanımı 
bir hatırlayalım: 
 

Pi, her bir çemberin çevresinin çapına olan oranı 
üzerinden değerini bulan bir sabit. Söz konusu değer 
dairenin alanının yarıçapın karesine olan oranında da 
kendini aynen gösteriyor. Günlük kullanımda 3,14, 
3,1415 veya 3,14159 olarak ifade edilse de, Pi virgülden 
sonra sonsuza doğru yürümeye devam ediyor. 

İrrasyonel, Hem de Aşkın 
 
Binlerce yıllık kullanım tarihi boyunca pek çok 
matematikçinin emek verdiği Pi’nin, virgülden sonra 
tekrar eden bir düzeni olup olmadığı hakkındaki 
çalışmalara, 1767 yılında Alman Matematikçi Johann 
Heinrich Lambert onun bir irrasyonel sayı olduğunu 
ispat ederek son verdi. Lambert sayesinde, tüm diğer 
irrasyonel sayılar gibi Pi de, hiçbir zaman sonlu bir 
tamsayı düzeninde ifade edilemeyeceğini ve  işte tam da 
bu nedenle virgülden sonra sonsuz sayıda ve tekrarsız 
rakam içerdiğini insanlık ailesine ispat etmiş oldu. 
 
Pi, 1882 yılında F. Lindemann sayesinde aynı zamanda 
bir aşkın sayı olduğunu da ispatladı. Diğer özelliklerinin 

yanı sıra bunun anlamı, tamsayılar ile 
yapılabilecek cebirsel işlemlerin sonunda 
(üst sayılar, kökler, vb.) Pi’nin değerine 
denk olan bir sonlu dizi olamayacağı idi.  
 
Bu çok önemli ispat, Antik Yunan’dan 
bu yana tüm matematikçilerin ve 
matematikseverlerin üzerinde büyük emek 

verdikleri, pergel ve ölçümsüz cetvel kullanarak yapılıp 
yapılamayacağı tartışılan üç temel çizime dair üç temel 
soruyu da net olarak cevapladı. 
 
Günümüzde ulaşılan bilgisayar teknolojisi sayesinde, 
Fabrice Bellard tarafından Ocak 2010’da 2,7 trilyon 
hanesi hesaplanabilmiş olan Pi sayısı hakkında, aynı 
tarihte Amerikan Matematikçiler Birliği Başkanı Ivan 
Peterson’ın yaptığı yorum dikkate değer: 
 
“Pi’yi hesaplamak eğlenceli bir uğraş olmaktan çok 
daha ötede; Pi, herhangi bir amaç için kullanılacak 
olan herhangi bir metodun güvenilirliğini test etmekte 
kullandığımız bir yol.” 
 
14 Mart, tüm dünyada Pi Günü olarak kutlanıyor.  
 
Guiness Rekorlar Kitabı’nda, Pi’nin hanelerini doğru 
olarak ezberden okuma rekoru en son 2005’te tazelendi. 
O tarihte 59 yaşında olan Akira Haraguchi, bir kerede 
Pi’nin virgülden sonraki 83,431 ondalık hanesini doğru 
olarak saydı ve kendinden önceki rekor sahibi olan 21 
yaşındaki vatandaşının yaklaşık iki katı bir performans 
göstererek Pi’ye olan aşkını ilan etti. 
Pi hakkında ulaşabileceğiniz neredeyse sınırsız kaynak 
içerisinden, olur da, “Pi’in bir melodisi olsa acaba 
nasıl tınlardı” diye merak edecek olursanız, aşağıdaki 
siteye de bir göz atmanızı öneririm:
http://www.avoision.com/experiments/pi10k/index.php

deniztipigil@gmail.com

TEKNOLOJİ

BİLİM

Derleyen: Deniz Demirdöven

Deniz Tipigil
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Aristo’dan Kardeşi 
Herakleitos’a
Alıntılayan: Ekrem Genç

Bazen ben bedenimden sıyrılıp nefsimle uzun süre baş 
başa kaldığım zaman, adeta cisimsiz cevher olurum. Benim 
dışımdaki her şeyden ilgimi keserek iç dünyama dönerim. 
O zaman bilgi de, bilen de, bilinen de ben olurum. 

Hayranlığım devam ettiği sürece kendimde bir güzellik, 
bir seziş görürüm. İşte o zaman şerefli bir âlemin küçük 
bir parçası ve faal bir canlı olduğumu anlarım. Bunu 
kesin olarak anlayınca, zihnimle bu âlemden ilahi âleme 
yükselirim; orada adeta oraya aitmiş gibi olurum.

İşte o zaman bana dillerin anlatamadığı, kulakların 
işitemediği bir nur parlar. Ben o nura bürünürüm, gücüm 
son haddine varınca artık onu taşıyamaz olur ve ben artık 
düşünce âlemine inerim; düşünce âlemindeyken o nuru 
düşünmem engellenir.

O zaman akıl âlemine yükselen değerli nefis cevheri 
üzerinde araştırma yapmayı emreden kardeşim 
Herakleitos’u hatırlarım. 

Aristo’nun Esûlûkya Kitabından

Kaynakça:
İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Mahmut Kaya, Klasik Yay.

HAKİKATTEN DAMLALAR

Gurular ve Öğretmenler
Sathya Sai Baba
Derleyen: İzzet Erş

Eğitim, alçakgönüllülük bahşeder; insana, varlıklı olma 
imkanı sağlayacak şekilde yönetme yetkisi kazandırır. Bu 
yardımıyla yardımseverlik ve şefkat faaliyetleri verimli 
olabileceği gibi, bu sayede bu dünyada mutluluk ve bir 
sonrakinde de huzur kazanabilir. Dolayısıyla eğitim 
beşeriyet için büyük bir yapıcı güçtür. Fakat, reformcular 
ile yenilikçiler eğitim süreci ile öylesine oynadılar ki, 
eğitim artık kendisinin bir karikatürüne indirgendi. Eğitim 
sisteminin etkenliği ve eğitim sistemine bahşedebileceği 
nimetler kaale alınmamış ve ihmal edilmiştir. Eğitim adı, 
artık, nesnel dünyaya ilişkin bilgilerin toplanması hünerine 
verilmektedir.

* * *

Günümüzde, ücretini ödeyemeyen hevesliler eğitim 
sürecinden mahrum bırakılabilir. Öğretmen de belirli bir 
ayda ücretini almadığı takdirde, öğretmekle yükümlü 
olmadığı düşüncesine kapılır. Öğrenciler öğretim görmek 
için para öderlerken, öğretmenler de yaptıkları öğretim için 
para alırlar. Neyin öğretildiğine ve nasıl öğretildiğine para 
karar verir. “Öde ve al; paranı al ve ver!” Öğretmen ile ders 
veren arasındaki bağlantı budur. “Sevgi, saygı, şefkat”; 
bunların bu alışverişte hiçbir yeri yoktur.

* * *

Dağlar ve tepeler taş ve kaya parçaları ile doludur. 
Heykeltraş bunları toplar ve her birine, taşın neliğine ve 
özelliklerine bağlı olarak, yararlı ve güzel olan bir şey 
halinde biçim verir. Zan’atkâr, kaya parçalarından birini 
yontarak, kalabalık bir evin mutfağında, köşede duran 
dev bir dibek ile tokmağı ortaya çıkarır. Heykeltraş, bir 
başkasından, kem gözden koruyarak ürkünç bir obje 
olarak bir binaya yerleştirilen, kabaca yontulmuş bir çirkin 
yüz meydana getirir! Üçüncü bir taş ise, bir müzenin 
rafını süslemek amacıyla sevimli küçük bir dansçıya 
dönüştürülebilir. Bir başkası, usta bir heykeltraşın gözüne 
takılıp dikkatini çekerek, bir ilâhi tezâhürün kuşaklar 
boyunca milyonların hayranlığına mazhar olmak üzere 
bir mabede yerleştirilmeye lâyık olan heykel haline 
getirilebilir.

O taşlar tek bir tepenin çocukları olmalarına rağmen, her 
birinin, heykeltraşın ona gösterdiği ihtimama ve kendini 
adayışına bağlı olarak farklı bir kaderi vardır. Öğretmenler, 

kaya parçalarına güzel ve anlamlı, yararlı ve esinlendirici 
şeyler halinde biçim veren heykeltraşlardır.

* * *

Guru’nun bizzat Tanrı’nın kendisine eş tutarak övüldüğünü 
duyduk. Öğretmenden veya gurudan yerine getirilmeleri 
beklenen işi analiz ettiğimizde görebileceğimiz gibi; Guru, 
öğrencinin kalbine erdem, bilgelik ve imân tohumları eker. 
Dolayısıyla da Yaratıcının tabiatındandır, Brahma’dır.

... ayrıca öğrencinin her adımına dikkat etmesi, yanlış bir 
adım attığında veya kötü bir huy edindiğinde yahut aklına 
zararlı bir kuşku takıldığında onu uyarması da gurunun 
görevi icabıdır. Zararlı otların büyümesine veya zararlı 
böceklerin istilasına karşı tetikte olması gereken çiftçi gibi 
guru da tembellik ve sabırsızlık otlarını yok etmek üzere 
hep uyanık olmalıdır. “Öğretmen” kelimesi bu yüce rolleri 
ifade edemez.

* * *

Eğitimin amacı, çocuğa bir geçim yolu değil de, yaşamaya 
değer bir hayat temin etmektir.

* * *

Bazı öğretmenler bana, Bala Vikas sınıflarının tüm dinlere 
mensup çocuklara hizmet verebilip veremeyeceğini, 

yoksa sırf Hindu Dininden olan çocukları mı kabul 
edeceklerini sordular. Bu sorunun ortaya çıkmasının nedeni, 
soruyu soranların Hindu Dininin esasını bilmemeleridir. 
Unutmayın ki sadece tek bir din vardır ve o da Sevgi 
Dinidir.

* * *

Bir çocukla diğeri arasında bir ayrım olduğu düşüncesini 
onlara bulaştırmak sûretiyle çocukların temiz zihinlerini 
bulandırmaya kalkışmayın!

* * *

Mabud’un çeşitli tezahürlerini kıyaslayıp da Rama, 
Krişna’dan daha yücedir ve Şiva, Vişnu’dan daha üstündür 
diyerek yargıda bulunmayın. Bu tarz düşünce, yükselmek 
isteyen samimî kimseler için zehirli ve zararlıdır. Siz kendi 
benliğinizi tanımadığınız halde nasıl oluyor da hiçbir zaman 
deneyimlemediğiniz veya anlamadığınız şahsiyetler ile 
kudretler hakkında yargıda bulunmaya cesaret ediyorsunuz. 
Sizin için hem Rama’nın hem de İsa’nın kim oldukları 
mechuldür. Dolayısıyla en iyisi, sessiz kalıp her ikisine de 
aynı şevkle saygı göstermeniz olur. Çünkü, hepsi de aynı 
ilâhi görkemin tezahürleridirler.

Rajahmundry
03 Ocak 1974

Bir Dost
Bir Post
Yeter Bana 
Seyyid Seyfî Nizamoğlu 

 
Bütün dünya sizin olsun 
Bir dost bir post yeter bana 
Atlas diba senin olsun 
Bir dost bir post yeter bana 
 
Beyler tahtından inerler 
Ayaksız ata binerler 
Toprağa gömüp dönerler 
Bir dost bir post yeter bana 
 
Sanır mısın kalsam gerek 
Bilir misin n’olsan gerek 
Bin yıl yaşar ölsen gerek 
Bir dost bir post yeter bana 
 
Karun malın verirlerse 
Beni sultan kılarlarsa 
Alem kulum olurlarsa 
Bir dost bir post yeter bana 
 
Sonu yok devletten bolur 
Ecel gelir seni bulur 
Seyit Seyfi işin bilir 
Bir dost bir post yeter bana

İÇTEN DOĞUŞLAR
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Bizden Haberler
• Türkiye ve Anadolu topraklarından çıkan, uluslararası 
profile sahip nadir sanatçılarımızdan Ömer Faruk Tekbilek, 
23 Mayıs 2011’de TRT Senfoni Orkestrası ile birlikte 
İstanbul TRT Tepebaşı stüdyolarında bir konser verdi.

• Türk Pop Müziğinin başarılı sanatçılarından dostumuz 
Çelik, Kalp Gözü isimli yeni albümünü tamamladı. Uzun 
süredir albüm çıkartmayan sanatçı ‘Kibritçi Kız’, ‘Üstü 
Açık Araba’ ve ‘Sana da Yazık Bana da’ adlı üç şarkısını 
müzikseverlerin beğenisine sundu. 

• Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın 24 Mayıs 2011 Salı 
günkü toplantı konuğu İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM’dı. Psikiyatr Bilgin 
Saydam, ‘Deli Dumrul’un Bilinci’ konulu konuşmasını 
bizlerle paylaştı. Kendisi, yöreselde evrenseli, tekilde 
tümeli yakalama kaygısı ile eski Türk halk edebiyatının 
ustalık ürünü eserlerinden Dede Korkut Kitabı’nda yer 
alan ‘Deli Dumrul Boyu’nu Türklerin tektanrılı dine geçiş 
sürecinde yaşananların yansıması olarak yorumladığı ve 
bir psikomitoloji denemesi olarak tanımladığı kitabındaki 
çalışmasını aktardı. 

• Dostumuz Yaşar, 28 Mayıs 2011’de Merve Oğuz ile 
evlendi. Doğa Koleji’nde psikoloji öğretmenliği yapan 
Oğuz ile Yaşar, Büyük Kulüp’te düzenlenen törenle 
nikâh masasına oturdular. Çifti ve ailelerini tebrik eder, 
kendilerine mutluluk ve huzur dolu bir yaşam dileriz. 

• Dünyaca ünlü National Geographic dergisi, ‘Din’ başlığı 
ile Haziran ayında çıkan yeni sayısında Şanlıurfa’daki 
dünyaca ünlü arkeolojik bölge Göbeklitepe’yi ele aldı. 
Amerika ve Avrupa’da yayınlanan Haziran sayısında 
“Dinin Doğuşu” adlı makale, kapak fotoğrafı ile 
okurların beğenisine sunuldu. Göbeklitepe tapınağının 
12 bin yıllık tarihi olduğunu anlatan makalede, bölgenin 
Mısır piramitlerinden bile eski olduğu belirtilerek 
Göbeklitepe’nin insanlık tarihinde çok önemli bir yere 
sahip olduğu vurgulanıyor. Dergide, aynı zamanda, 
Göbeklitepe’deki kazıları yürüten arkeolog Klaus 
Schmidt’le yapılmış bir de röportaj bulunuyor. Fotoğraflar 
ise National Geographic’in ödüllü fotoğrafçısı Frans 
Lanting’in imzasını taşıyor.

• Türk Hava Kuvvetleri’nin 100. yıl etkinlikleri 
çerçevesinde İzmir Çiğli’de düzenlenen ve dünyanın en 
iyilerinin katıldığı Air Show’u emekli pilot yarbay ve 
MNG Havayolları’nda kaptan pilot olan sevgili dostumuz 
Orhan Tamer sundu. Emekli Pilot Yarbay Orhan Tamer, 
bu organizasyon için Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Hasan Aksay tarafından özel olarak görevlendirildi. Uzun 
yıllar Türk Yıldızları’nda görev yapan Tamer, aynı zamanda 
Türk Hava Kuvvetleri’nde Halkla İlişkiler konusunda 
yurtdışında eğitim alan ilk subay. Kendisi binlerce kişiyi 
coşkulu ve hareketli sunumuyla adeta coşturdu.

• Sevgili dostlarımız Sevgi ve Ekrem Genç’in kızları 
Zeynep, 6 Haziran 2011 Pazartesi günü dünyaya geldi. 
Minik Zeynep’e AAV ailesi olarak sağlıklı, mutluluk dolu 
ve güzel bir yaşam diliyoruz. İyi ki doğdun Zeyno!

• Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın bu dönemki Salı 
toplantıları 7 Haziran itibariyle sona erdi. Müzik ziyafeti 
ile başlayan son oturumda, toplantıların yürütücüsü Metin 
Bobaroğlu’nun 2011-2012 dönemi çalışma konusunun 
‘Dil’ olması konusundaki önerisi oy çokluğuyla kabul 
edildi. Gelecek sene için hazırlıklara başlamak isteyenlere 
duyurulur…

• Göbeklitepe hakkında hazırladığı belgeselle de yakından 
tanıdığımız sevgili Ahmet Yazman’ın işlettiği Edremit 
Hızır Kamp’ta 7-10 Temmuz tarihleri arasında Osho 
Meditasyon Festivali düzenleniyor. Yerli ve yabancı 
eğitmen ve terapistlerin katılımıyla gerçekleşecek festivalde 
birçok farklı etkinlik bir arada olacak. Osho meditasyonları, 
nefes çalışmaları, bireysel seanslar, masaj, dans ve beden 
perküsyonu atölyeleri bu etkinliklerin başlıcaları. Festival 
programı ve Osho hakkında detaylı bilgiye
http://www.hizirkamp.com/osho.html adresinden ulaşabilir, 
Hızır Kamp’la  admin@hizirkamp.com adresinden ve
0554 438 98 33 no.’lu telefondan irtibata geçebilirsiniz.

• Gonca Genç ilk konserini Kadıköy Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde 26 Haziran 2011 tarihinde verdi. Sevgili 
Gonca’nın başarılarının devamını diliyoruz.

• Doğumlar, vefatlar, evlilikler, başarılar, etkinlikler, açılan 
sergiler ve vakıf üyelerimizle ilgili diğer her konuda bizi 
lütfen haberdar edin. bulten@anadoluaydinlanma.org
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Tractatus Logico
Philosophicus 
Ludwig Wittgenstein
Yayınevi: Metis Yayınları 
Çeviren: Oruç Aruoba  
190 sayfa

Thelogia’nın Esasları 
Felsefenin ve Teolojinin

Nazariyatı Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Yalçın Koç

Yayınevi: Cedit Neşriyat
208 Sayfa

“Bu kitabı belki de bir tek, 
içinde dilegelen düşünceleri ya da benzer 
düşünceleri kendisi de zaten bir kez düşünmüş 
birisi anlayacak. Bir öğretici kitap değil, böylece. 
Anlayarak okuyan tek bir kişiye zevk verebilirse, 
amacına ulaşmış olacak. 
 
Kitap felsefe sorunlarını ele alıyor ve “sanıyorum” 
gösteriyor ki, bu sorunların soru olarak 
ortaya çıkmaları, dilimizin mantığının yanlış 
anlaşılmasına dayanır. Kitabın bütün anlamı, şuna 
benzer bir sözde toplanabilir: Söylenebilir ne 
varsa, açık söylenebilir; üzerine konuşulamayan 
konusunda da susmalı. 
 
Kitap böylece, düşünmeye bir sınır çizmek istiyor, 
ya da, daha çok düşünmeye değil, düşüncelerin 
dilegetirilişine: Çünkü düşünmeye bir sınır çizmek 
için, bu sınırın iki yanını da düşünebilmemiz 
gerekirdi (yani düşünülmeye elvermeyeni 
düşünebilmemiz gerekirdi). 
 
Sınır, öyleyse, yalnızca dilin içinde çizilebilecektir, 
ve sınırın ötesinde kalan da, düpedüz saçma 
olacaktır.” 
 
- Ludwig Wittgenstein.

Bu kitap, ‘nazariyata dair fikriyat’ın esasları 
üzerine bir incelemedir. ‘Nazariyat’ı, ‘theoria’ 
karşılığında  kullandık; ‘nazariyata dair fikriyat’ı 
ise ‘theo-logia’ karşılığında. ‘Teoloji’yi, ‘Theos 
fikriyatı’ ile karşıladık. 
 
‘Nazariyata dair fikriyat’, dil’in ve düşünce’nin 
imkanları itibariyle, ‘felsefe’nin ve ‘teoloji’nin 
çerçevesini oluşturur. Bu mânâda ‘çerçeve’ ‘nihai 
sınır’dır. 
 
‘Nihai sınır’ olarak ‘çerçeve’ görünür kılınmadan, 
‘felsefe’nin ve ‘theos fikriyatı’nın, yani ‘teoloji’nin 
esaslarına ve bu esaslar itibariyle düşünülen 
meselelerine nüfuz edemeyiz.

Bahis konusu çerçeve incelendiğinde, ‘felsefe’nin 
ve ‘teoloji’nin zeminlerinin müşterek olduğunu 
görürüz.

- Prof. Dr. Yalçın Koç
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Parivrtta Janu Sirsasana
Revolved Head-to-Knee 
Pose (Half Butterfly Pose)
Omurgayı Çevirerek Başı 
Dize Değdirme Pozu
 

Yoga hareketlerini yaparken ve yaptıktan sonra çoğunlukla 
biraz acı hissederiz, o yüzden birçok insan bu acılar 
nedeniyle pozlardan kaçar korkarlar, kendilerine zarar 
vereceklerini düşünürler, ama asıl zararı kendilerini 
hareketsiz bırakarak hiçbir şey yapmadan yavaş yavaş 
bedenin hareket kabiliyetini azaltarak verirler. 

Bedenimiz, kasları, kemikleri, eklemleri her gün soğan 
zarına benzeyen bir dokuyla örmektedir; buna “Fuzz” 
denir. Eğer bu dokuları esneterek eritip yırtmazsak her gün 
üst üste gelen bu soğan zarına benzeyen dokular, kasları 
ve kemikleri hareket edemeyeceği şekilde kaplamaya 
başlayacaktır. Kaslar, kemikler, eklemler fizyolojik olarak 
işlevini yitirmeye başlayacaktır. Yaşlılık dediğimiz hareket 
edememe durumu da aslında bundan kaynaklanmaktadır. 
Boynumuzu çevirdiğimizde bir acı  hissediyorsak 
boynumuzu çevirmek istemeyiz, dizimizi kırdığımızda bir 
acı hissediyorsak dizimizi kırmak istemeyiz, kolumuzu 
arkaya götürdüğümüzde bir acı hissediyorsak kolumuzu 
hareket ettirmek istemeyiz ve hareket etmeye etmeye 
gittikçe bu bölgeleri kullanmak  daha da zorlaşır ve 
sonunda doktora gittiğimizde ya ameliyat olmamız gerekir 
ya da sizin acınızı hiç umursamayan bir fizik tedavi 
uzmanı, o korktuğunuz bölgeleri acımadan itip çekerek 
açmaya çalışır. 

Acıdan korkmayın. Acı bizleri geliştiren bir tepkidir. 
Bedeninizi iyi tanıyın, limitlerinizi hissedin, bunu sadece 
gözlerinizi kapatıp kendi bedeninizi ayak başparmağınızdan 
başınıza kadar tarayarak, hissederek, dinleyerek 
yapabilirsiniz. Bedenin kendi doğası kendini iyileştirmeye 
yönelik çalışmaktadır. Neye ihtiyacı olduğunu hissettirir. 
Acıktığımızı bildiğimiz gibi herhangi bir yeri iyileştirmek 
gerektiğinde de ne yapmamız gerektiğini aslında 
biliriz. Tek yapmamız gereken dinlemek, neye ihtiyacı 
olduğunu anlamak. Örneğin, ağrıyan bir bölgeye elinizle 
dokunup belki de biraz parmağınızla baskı yapmak 
o bölgeyi düzeltmeye yetecektir. Bunu sadece kendi 
bedenimizi hissederek, dinleyerek bilebiliriz. Fakat şunu 
unutmamalıyız: Nasıl hareketsiz kalmak beden hareket 
kabiliyetini azaltıp zarar veriyorsa, çok fazla egzersiz 
yapmak, zorlamak da eklemleri aşındırıyor, kaslara aşırı 
yük bindirerek dokuyu bozuyor. 

Yoga hareketleri bizim daha sağlıklı ve yaşlandığımız 
zaman da hareketli olmamızı sağlarlar. Yaşlandığımızda 
başkalarına ihtiyaç duymadan kendi işlerimizi 
yapabilmemizi, kendimize olan güvenimizi 
kaybetmememizi, günlük hayatımıza gençliğimizde olduğu 
gibi devam edebilmemizi sağlarlar. 

Yukarıdaki önerileri de dikkate alarak pozumuza 
başlayabiliriz. 

Half Butterfly pozu, bedenin yan tarafını ve aynı zamanda 
uzattığımız bacağın arkasındaki kasları  derinden açan, 
esneten bir pozdur. Bazen etki bacağın iç tarafındaki 
(addüktör) kaslarda da görülür. 
 
Poza başlarken: Omurga yukarı doğru uzun, göğüs 
kafesi geniş, iki bacağımızı da öne doğru uzatarak yere 
oturuyoruz, sağ bacağımızı dizden bükerek sağ ayağımızı 
sol uyluk (üst bacak) kasının içine yerleştiriyoruz, eğer 
dizimizde keskin bir acı hissetmiyorsak, rahatsa sağ 
ayağımızı öne değil dizden çevirip arkaya sağ kalçaya 
doğru yerleştiriyoruz. 
 
Daha sonra bütün bedenimizi sağ bacağımıza doğru 
çeviriyoruz, derin bir nefes alıp kollarımızı yukarı 
doğru kaldırıyoruz, nefesi boşaltırken göğüs kafesi sağ 
tarafa karşıya bakacak şekilde uzun olan sol bacağın 
üzerine yan olarak eğiliyoruz. Sol elimizle sol ayağımızı 
yakalayabiliriz, eğer ulaşıyorsa başın üzerinden sağ 
kolumuzu da uzatıp sol ayağımızı yakalayabiliriz, ya da 
kollarımız  rahatça sol bacağın üzerinde kalabilir, sağ 
kol başın üzerinden sarkarak ağırlaşabilir ve bedenin sağ 
tarafında bulunan oblik kasları yavaş yavaş esneyerek 
açılmaya başlar. Dizi bükmeden sol bacağı dümdüz 
uzatarak bacakların arkasındaki kasların 
esnemesini de sağlar. Pozun içinde birkaç 
dakika kalabiliriz. 
 

Pozdan çıkarken: Başın üzerinden uzattığımız sağ 
kolumuzu yavaş yavaş yerine getirirken, bedeni de yukarı 
doğru kaldırmaya başlıyoruz. Tamamen yukarı doğru 
kalktığımızda, sağ ayak bileğinden yakalayarak sağ 
bacağımızı sol bacağın yanına uzatıyoruz, iki bacak da 
uzun oturma pozuna geldikten sonra ellerin yardımıyla 
yavaşça sırt üstü yere uzanıp bedendeki değişimi izleyerek 
birkaç dakika açılan bölgelerin tekrar yerine oturmasına 
izin veriyoruz.  
 
Dinlendikten sonra diğer tarafı yapmak için aynı sıralamayı 
takip ediyoruz. 
 
Pozun faydaları: Bedenin yan tarafındaki, omurganın 
etrafındaki, koltuk altındaki kasları dokuları açıp esnetir, 
bacak arkasındaki hamstring kaslarını esnetir. İç organları, 
özellikle böbrek ve karaciğeri uyarır. Omuz ve kol eklemi, 
omurganın hareket kabiliyetini geliştirir. 
 
Sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olur, ishal 
durumunda pozun yapılmaması önerilir. 
 
Pozdayken bedeni dinleyerek, esneme acısı yerine 
kendimize zarar verdiğimizi hissettiğimiz keskin bir acıda 
pozdan çıkarak yere sırt üstü uzanarak acıyan bölgeleri 
rahatlatmak gerekir. Siyatik problemini tetikleyebilir, eğer 
kalçaların altına bir yastık yerleştirip kalçaları dizden 
yukarı kaldırırsanız siyatik sinirini zorlamamış olursunuz. 
Enerjetik olarak; bacakların arkasından geçen idrar kesesi 
meridyeni, eğer esnemeyi bacak içlerinde ve kasıklarda 
da hissediyorsak karaciğer ve böbrek meridyenleri de 
uyarılmış olur.

nilcvk@gmail.com

Demirhindi
 
Afrika kökenli olmakla birlikte öteden beri bütün 
tropikal ülkelerde, özellikle de Hindistan ve Mısır’da 
yetişen ağaç türü. Arapça Hint hurması anlamına gelen 
temr-i hindi’den gelir. Demirhindi, 20-25 m. boyunda 
büyük bir ağaçtır.

Çiçekleri, dalların ucunda sarı ya da kırmızımsı 
salkımlar halinde bulunur. Yaprakları yem olarak 
kullanıldığı gibi, kaynatılarak içilen suyu parazit 
düşürücü olarak da kullanılır. Meyveleri yenebilir, 
ayrıca reçel ve şerbet yapımında da kullanılabilir. Şerbet 
için demirhindi bir tencere içinde suda iyice kaynatılır, 
daha sonra elde edilen suya tarçın, zencefil ve karanfil 
eklenir. Bu karışım içine şerbet kıvamına gelinceye 
kadar bal ya da şeker eklenir. 
 
Demirhindi ağacının olgunlaşmış meyveleri baharat 
olarak kullanılır. Tadı ekşi olan bu baharat çok 
besleyicidir. Birçok yemeğe, salatalara, çorbalara, 
turşulara katılır. Ayrıca içki üretiminde, soslarda 
(worcestershire sosu), reçellerde de kullanılır. 
 
Demirhindi meyvesinin müshil ve iç yumuşatıcı bir 
etkisi vardır. Tahriş edici olmadığından tehlikesizce 

ve kolaylıkla kullanılabilir. 20-60 gramı müshil etkisi 
gösterir. 
 
Afrika mutfağında yaygın olarak kullanılmakla birlikte 
bugün Hint Asya ve Latin Amerika mutfağında da 
yemeklere verdiği ekşi tadı ve koyu rengi ile yer 
almaktadır.

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

ŞAH BAZAAR

SAĞLIK Nilgün Çevik

Hatice Çoban Uzun

Dilek
Sedat Sarıbudak

ko, ey sevgili, kapının eşiği olayım
bas üstüme ki yerle yeksan olayım

gayri bildim: hikmetindendir himmetin
ne buyurursan ona razı olayım

ister odun gör, ateşlere at beni
ister adama say, ateşinle ısınayım

usta sensin, yont ki kirimi bir şekil alayım
dilinden dökülene yetişen

kadehlere say beni

vaktidir de, göster kapıyı, çıkayım ben benden ki
bakıp göreyim.. olmuş muyum, ham mıym

kadir kıymet bileyim, süreyim izini ustaların
nasipse bir iz de kendimden bırakayım

sonra unutayım aynayı, yüzü, izi
ben çıplak, o çıplak.. hakk ile yeksan olayım


