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Tevhid’den amaç,
neş’eyi ulâyı
bulmaktır...

Lütfi Filiz
(Fâni Efendi)

Söz ola...

Oruç Üzerine
Derleyen: Ayşe Doğu

Oruç sözcüğü kökenbilim olarak Farsça’dan alınmış 
‘rôcik’ sözcüğünün Türkçe’deki söylenişidir. 
Kuran’da savm ve sıyam olarak geçmektedir. 
 
Oruç, Kuran’a göre, “Niyetlenip, gündoğumundan 
önceki alacakaranlıktan (tan yeri ağarmaya 
başlamasından) günbatımından sonraki 
alacakaranlığa değin katı-sıvı hiçbir şey yememek ve 
içmemek” demektir. [Bakara Suresi, 187] 
 
Ramazan ayına girdiğimiz bugünlerde üç sevgiliden; 
Lütfi Filiz, Muhiddin Gür ve İsmail Emre’den oruç 
kavramını anlattıkları sohbetlerinden birer pasaj 
paylaşmak istedik: 
 
Sevgili Lütfi Filiz Efendi, Noktanın Sonsuzluğu’ndaki 
sohbetlerinden birinde oruç kavramını şöyle 
anlatıyor: 
 
“Biz orucu sadece şeriat orucu olarak biliyoruz. 
Hâlbuki orucun pek çok çeşidi vardır. Beden orucu, 
kâinat orucu, ilim orucu bunlar arasında sayılabilir. 
İnsanın esas tutması gereken oruç ise, benlik 
orucudur. Çünkü insan boyuna “Ben, ben” diyerek 
şeytanlığını ortaya çıkarırken, istediği kadar aç 
kalsın, bu açlığın ona bir faydası olmayacaktır. 
 
…Benlikten uzaklaşamayan oruç tutmamış demektir. 
Oruç, konsantre olup benlikten sıyrılmak ve Allah’ta 
yaşamak demektir ki, ancak bu yapılabildiğinde insan 
bayram yapmaya hak kazanır. 

Gerçek anlamıyla oruç, güneşin doğuşundan batışına, 
yani doğumdan ölüme kadar kötü ahlaktan ve o ahlak 
ile yapılacak kötülüklerden sakınmak ve o kötü ahlaka 
bir daha düşmemek olarak algılanmalıdır.” 
 
Sevgili Muhiddin Gür Efendi’den oruç kavramı:  
 
“İslam’ın şartının birisi de oruç tutmaktır. Oruç, 
herkesin bildiği gibi, senede bir ay sabahtan akşama 
kadar bir şey yiyip içmeden insanın beklemesidir. 
Belki deyimde oruç budur. Ama gerçekte oruç nefsin 
olumsuz hallerinin tümünü terk edip nefsi arzuların 
hepsinden feragat etmesidir. İnsanın eline, diline, 
gözüne, kalbine, yani bedeninin her ilkesine insancıl 
biçimde hâkim olması demektir.

İnsancıl biçim nedir denilirse, deriz ki insancıl biçim 
imanın 32 farzının içerisinde açıkça anlatılmıştır. 
Evet, oruç budur. İnsan, doğruluğu, yalan 
söylememeyi, tevazulu olmayı, benlikten sıyrılmayı, 
her haliyle nefsin olumsuz hallerini frenlemeyi, hatta 
hiçbir olumsuzluğa geçit vermemeyi ve bedenin 
tüm uzuvlarını Allah’ın istediği şekilde çalıştırmayı 
kendisine ilke edinebilirse bu adam gerçek oruç 
tutmuş olur. Ben bunları derken dünyadaki oruç 
tutanlara bir şey demek istemiyorum. Ben yalnız 
tasavvufi yolda, yani Allah’a gitmeyi, Allah’ı 
kendinde bulmayı arzu eden kişilerin ne şekilde 
davranabileceklerini anlatmaya çalışıyorum.” 
 
Sevgili İsmail Emre her daim neşesiyle oruç ve 
bayramla ilgili tefekküre bir meselle davet ediyor 
bizi: 
 
“Vaktiyle avcının biri büyük bir tuzak, bir kapan 
kurmuş. Kapanın ağzına da büyük bir dilim peynir 
koymuş. Tilkinin biri peynirin kokusunu almış, gelmiş. 

Fakat bunun bir tuzak olduğunu da anlamış. Kendi 
kendine, “Ne yapsam acaba, Ya Rabbü’lâlemîn?” 
deyip dolaşırken, bir ayı çıkageliyor. Tilkinin yüzü 
gülüyor.  
 
Ayıya, “Gel ayı kardeş, sana çok güzel bir yiyecek 
göstereyim,” diyor. Aç ve ahmak ayı tilkinin peşine 
düşüyor, kapanın yanına geliyor. Bakıyor ki güzel bir 
peynir. Fakat biraz şüpheleniyor. 
 
Tilkiye soruyor: “Sen niye yemedin?”  
 
Tilki hemen cevap veriyor: “Ben orucum.” 
 
Ayı, “Eh öyleyse, ben oruç değilim,” deyip elini 
nasıl uzatırsa, kapan “tırak!” diye ayının koluna 
yapışıyor, peynir de tilkinin önüne sıçrıyor. Ayı can 
derdindeyken, tilki peyniri yemeğe başlıyor. 
 
Ayı tilkiye, “Hani sen oruçtun?” diyor. 
 
“Oruçtum ama şimdi hesap ettim ki Ramazan bitmiş, 
bugün bayrammış!” 
 
İşte fâni şeyler de bizi böyle avlıyor. Avlanırsak tilki 
bayramı eder. Bayramı da herkes bir türlü anlar. 
Hayvanların bile bayramı vardır. Onların bayramı, 
arzularının yerine geldiği zamandır. İnsanlarınki 
mevsim mevsim… Ariflerin bayramı ise her gündür, 
ebedîdir. Çünkü onlar ‘arefe’yi akıllarıyla yapıp 
gözleri ve gönülleriyle bayram etmişlerdir.”

Kaynaklar:
Oruç kavramı, Vikipedi
İsmail Emre, İç Kaynak Dergisi, Sayı 6, Ekim 1957
Lütfi Filiz, Noktanın Sonsuzluğu, 3. Kitap, s. 460-467, Pan Yayınları
Muhiddin Gür, Sohbetler, Feyyaz Yalçın Özel Arşiv

Soru: Röportajımıza yaşam öykünüzün başladığı yerden 
başlamak istiyorum; bize çocukluk yıllarınız, okul ve 
meslek hayatınıza girişiniz ile ilgili neler anlatmak 
istersiniz? 
 
Gürsel Çelik: Erzurum’da doğdum. İki yaşına kadar 
Erzurum’daydım, iki yaşından sonra İstanbul’a geldik ve 
ondan sonra hep İstanbul’da yaşadık. Bir kez daha dokuz 
yaşında gittim Erzurum’a, hatta kurt gördüm o zaman 
da. Ağustos’un 15’inden sonra kar başlar Erzurum’da 
ve kurtlar çıkar. Onun dışında Erzurum’a gitmedim hiç. 
İstanbul’da Çağlayan İlkokulu’nda okudum. Sonra yine 
Çağlayan Ortaokulu’nda devam ettim. Ortaokul çok 
enteresandır, ortaokulu 5 senede okudum ben. Mezun da 
olamadım, zira bende kuş merakı vardı. Senenin dört, 
beş ayı okula gitmezdim ben, kaçardım. 20 günü geçince 
kalıyorsun sınıfta, babam zavallı ha bire rapor çıkartırdı. 
Doktor tanıdıkları vardı, hep 20 günün altına düşerdi benim 
devamsızlık günlerim. Fakat kitap, ders hiçbir şey yok 
bende, hep kuşlarlaydım. 
 
Her türlü kuşu severdim ama daha ziyade güvercin merakı 
vardı bende. Hatta bir gün bir dostum bu kuş mevzusu ile 
ilgili sordu. Dedim ki: “Abi, güvercin uçururken deseler ki 
‘Gürsel, baban vefat etti,’ gömün, geliyorum ben derim.” 
Öyle bir sevgi yani, gerçekten böyle bir sevgi. Dolayısıyla 
hep kuşların yanındaydım, kaçardım, okula diye çıkardım 
evden ama gitmezdim. 
 
Babam inşaatçıydı, daha okurken onunla beraber 
çalışmaya başladım inşaatlarda. Sonra askere gittik, 
askerden döndükten sonra da inşaatlar devam etti. Bir gün 
bizim inşaatın dış cephe işlerini yapmak üzere halamın 
oğulları geldi; yanlarında da Hıfzı Bey diye birisi vardı. 
Onlar sohbet abilerimizdi, benim ilk tanıştığım sohbet 

abilerimizdi. Onların inşaata geldikleri gün, kamyonla 
200 torba çimento gelmişti, hiç unutmuyorum onu. 
İnşaatın çavuşu kamyondan çimentoları bana veriyordu, 
ben de aşağıdan taşıyordum. 200 torba çimentoyu ben 
indiriyordum yani. Hala çocuklarının en büyüğü Yaşar 
Bey gelmişti. Hıfzı Bey soruyor “Kim?” diye ona. O da 
“Yeğenim” diyor benim için. Çok hoşuna gitmiş Hıfzı 
Abi’nin, müteahhidin oğlu çimento taşıyor gibisinden. 
Öyle bir iletişim oldu aramızda. Sonra beni çağırdılar hala 
çocukları, gel beraber çalışalım dediler ve onlara dahil 
oldum ben. 
 
Soru: Onlar da mı inşaat işleri ile meşguldüler? 
 
Gürsel Çelik: Hayır. Aslında halamın oğulları elektrik 
mühendisi, inşaat mühendisi, iktisatçı ve mimardı. Ama 
o dönem dekorasyon işine girmişlerdi, o zaman yeniydi o 
işler Türkiye’de, beni de çağırdılar. Orada sohbetle tanıştım 
işte. Hıfzı Abi oradaydı. Çok güzel günlerimiz geçti orada 
gerçekten. 
 
Sohbet enteresan bir şey. Sorularınız vardır, adeta 
sordurmazlar. Anlatırlar, söylerler. Sohbet böyle enteresan 
bir şeydir. Soru sormak için sorularınızı hazırlarsınız, 
gidersiniz, orada “Allah Allah” dersiniz, şaşırırsınız, 
hayrete düşersiniz, hepsi tek tek anlatılır size orada. 
İçiniz ferahlar, genişler, nasıl mutlu olursunuz, kuşlar 
gibi olursunuz, böyle güzel bir şey asla olamaz. Ama 
tabii talebiniz varsa. Talebiniz yoksa, ağzınıza tıksalar 
nafile. Mümkün değil. Bu ne dersiniz, hatta bu ne kötü 
bir şey dersiniz. Talebiniz varsa, yersiniz onu, içersiniz. 
Muhteşemdir yani, olağanüstüdür, daha güzel bir şey 
yoktur.  

Röportajın devamı 2. sayfada 

Bizim orada, her sabah 06.30 – 07.00 arası Taşlıtarla’da 
bir kahvede sohbet olurdu. Her sabah ama; “Allah’ın 
Cumartesi Pazar’ı yok” derdi Ramazan Abi. Her sabah 
06.30 – 07.00; her akşam paydostan sonra 19.00 – 21.00 
arası. Her sabah, her akşam sohbet. Her masada 4 kişi.
5. kişi yok. Her masada bir kişi sohbet eder. Yıllarca bu 
böyle sürdü. 

AYIN KONUĞU: Gürsel & Birsen Çelik Deniz Tipigil
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Soru: Konuyu, çok merak ettiğim Birsen Abla ile tanışma 
öykünüze getirmek istiyorum. O dönemde Birsen Abla ile 
tanışıyor muydunuz? 
 
Gürsel Çelik: Hayır, önce sohbet ile tanıştım, sonra Birsen 
ile. Ben evlenebileceğimi de hiç düşünmüyordum. Çok 
kapalı biriydim eskiden biliyor musun, genel olarak içe 
dönüktüm. Sohbet gerçekten mucize bir şey ama talebin 
varsa tabii, talebin yoksa hiç duyamazsın, yani asla 
duyamazsın. Maziye götürdün beni… 
 
1974’te askerden geldim, 1976 gibi sohbetle tanıştım, 
1978’de Birsen ile nişanlandık. Aslında görücü usulü 
ile oldu bizimkisi. Akrabalık var oldukça uzaktan, aynı 
köydeniz. Annem tabii, “Artık zaman geldi, evlen oğlum,” 
falan gibi mevzular açıyordu, her kesimde olduğu gibi. 
İşte birtakım kızlar gösteriyorlar bana, olmuyor. Derken 
bir akşam “Haydi, Fevzi Dayılara uğrayalım” dendi. Fevzi 
Dayı, dayım değil, çok uzaktan akraba; ziyarete gidiyoruz, 
hani “geçiyorduk uğradık karga kardeş” misali. 
 
Neyse gittik oturduk, 2 kız kardeşi 
var aslında Birsen’in, bir tanesi 
evdeydi. Biz gittik oturduk; abim, 
abimin hanımı, birader filan. Tabii 
kayınvalide cin gibi, kurt gibi, kaçar 
mı, seziyor hemen. Fakat Birsen 
ortada yok, meğerse süslüyormuş 
Birsen’i içeride. 
 
Birsen Çelik: Ben evde bol ve rahat 
kıyafetlerle otururum. Eve girer 
girmez bol ve rahat bir 
şeyler giyerim. O akşam 
annem bana ısrar ediyor, 
“Böyle çıkma kızım, üstüne 
bir şeyler giy” diye. “Niye, 
ne var, bu saatte niye 
gelmişler” diyorum. Yani 
bayağı geç bir saat; 21.30, 
22.00 gibi. Yok, illa “Kızım, 
sen şu üstünü değiştir.” Ben 
de artık annemin ısrarına 
dayanamadım, bir etekle 
bluz giydim. 
 
Gürsel Çelik: Beyazdı bluz.  

 
Birsen Çelik: Evet, beyaz bluz, pilili bir etek. 
 
Gürsel Çelik: Bu arada masada küçük 
kız kardeşi ders çalışıyor. O zaman 
ilkokula gidiyor, ders çalışıyor. Ben 
de içimden diyorum ki: “Eğer kız 
buysa ben annemi çiğ çiğ yedim eve 
gidince.” Sonra bir ara bir baktım, 
böyle kapıdan bir ışık geldi. Aynen 
öyle. Ben hep böyle anlatırım. Hani 
kanım ısındı denir ya, öyle bir şey. 
Görür görmez böyle birden beni 
kapladı!!!  
 
Neyse, sonra gittik eve. Annem 
sordu ne oldu diye. Tamam, ben çok 
beğendim Birsen’i dedim. Ona bir de 
şarkı söyledim hatta. “Bir sen kaldın 
içimde” diye… 
 

Soru: Anadolu Aydınlanma Vakfı ile tanışmanızdan 
bugüne kadar uzanan öykünüzle 
ve Vakfımıza dair hayallerinizle 
tamamlayabilir miyiz röportajımızı? 
 
Gürsel Çelik: Yıl 1997 idi. Çok 
güzeldi. İlk tanışmamızı hatırlıyorum 
yani. KSM’de tanıştık, Bağdat 
Caddesi’nde. O akşam, benim 
ilk gittiğim akşam, konuşmacı 
Mehmet Genç’ti.  Metin Abi orada 
dinleyiciydi. Mehmet Genç önce bir 
anlatım yaptı, sonra Metin Abi devam 
etti. Öyle tanıştık, o gün bugündür 

birlikteyiz. 
 
Birsen Çelik: Hiç unutmuyorum o akşam eve 
gelişini, öyle sevinçli öyle neşeliydi ki, çocuk gibi... 
 
Gürsel Çelik: Evet, aynen öyleydim. Daha 
sonra tahmin ediyorum 2001’de Vakfın Yönetim 
Kurulu’na seçildim. İlk seçildiğim sene de Sayman 

seçildim, hâlâ Yönetim Kurulunda aynı görevle devam 
ediyorum. 
 
Vakıfla ilgili hayallerimi şöyle anlatmaya çalışayım. Vakfın 

kendi yerinin olması, orada bir kütüphanesinin olması, 
lokal gibi bir oluşum olması, bir spor salonu mesela. 

İnsanların birlikte sohbet edebileceği, 
farklı faaliyetlerde bulunabileceği 
bir yerimiz olmasını hayal ediyorum. 
Ben mesela emekliyim, gündüzlerimi 
orada geçirebilirim, akşama kadar 
eş, dost, arkadaşlar gelir, oturur 
konuşur, sohbet ederiz, çok hoş olur. 
Kütüphanemizin olması çok iyi olur, 
bilgi alışverişinde bulunuruz. Bunlar 
zaten genelde arkadaşlarımızın 
hep hayal ettiği şeyler. Bir sinema 
perdemiz olur mesela, birlikte filmler, 
belgeseller seyredebiliriz. Bir bilardo 
masası koyarız, o bile çok güzel olur 
yani. Güzel bir ses düzeni ve müzik 
yayını imkânımız olur. Hocalarımız 
var mesela; resim, heykel, müzik ve 
benzeri sanat dersleri ve çalışmaları 

yapabiliriz. Daha önceki yıllarda vardı zaten bunlar. Mesela 
Tevfik Gelenbe Abimiz; kendisini şükranla anıyoruz; 
sayesinde bir tiyatro grubumuz olmuştu, sahneye tiyatro 
oyunu koyuyorduk. Ekrem Ülkü Abimiz de çok katkılarda 
bulunuyordu mesela. Felsefe gruplarımız vardı, akşamları 
toplanıyorlardı, birlikte çalışmalar yapıyorlardı. Bir yerimiz 
olsa mesela, bu tür etkinlikler çok rahat yapılabilecek. 
Arkadaşların hepsi gönüllü, çoğu katılacaktır yani. Bunları 
hayal ediyorum, inşallah bunlar bir gün olur, çalışıyoruz. 
Ayrıca Anadolu Aydınlanma Vakfı olarak yayınlarımızı da 
devam ettireceğiz.  
 
Soru: Geleneksel Yaz Yemeklerimiz hakkındaki 
görüşlerinizi sormadan bitiremeyeceğim röportajımızı. 
 
Gürsel Çelik: Yaz Yemekleri harika oldu, ben gerçekten 
çok mutlu oluyorum. Bu sene çığırından çıktı, çok güzel 
oldu, 258 kişiydik, ki rekor oldu. Geçen sene 212 idi, o da 
rekordu, yani her geçen sene rekora gidiyoruz.

Zannediyorum ki önümüzdeki sene bir rekor daha kıracağız 
çünkü önümüzdeki sene çok daha güzel olacak kesinlikle. 
Biz amatör yapıyoruz bu işi ama her geçen gün yetişiyoruz 
da. Önümüzdeki seneye şimdiden bütün herkesi davet 
ediyorum bülten kanalıyla. 

deniztipigil@gmail.com

Amel-i İnsânî
Ey kâfirler, nefsine uyanlar, müşrikler, müminler, 
putperestler, ateşe tapanlar, Nasrâniler, Yahûdiler, 
Hidâyet ehilleri, Müslümanlar, İsrâiloğulları, 
Âdemoğulları, Allah’ın sevdikleri, ilhâm verdikleri, razı 
oldukları, kendinden razı olanlar, emin olanlar, tatmin 
olanlar ve ey nefslerini kendilerine ilâh edinenler...

Hitap - muhatap ilişkisinde okunur her kitap. Okunan, 
bu irtibat ile okunduğunda anlamlıdır, ancak o zaman 
bir mânâ ifade eder. Aksi takdirde ne okur vardır, ne de 
okunan. Zira okumadır okunanı hakîki kılan.
 
Kur’an ismi okunan anlamına gelir. Birçokları onunla 
okumuş benliğini, kendini onunla aramış. Devrin gereği, 
kutbunun feyzi ile bulmuş kimliğini. Okumayı bilen 
okumuş okunanı, okumayı bilmeyenin okuduğu Kur’an 
değilmiş. Yine de bir tarih kitabının çok ötesindedir 
Yaşayan Kur’an. Mürekkebi demdir onun, sayfası 
Âdem. Binâenaleyh Kur’an’ı ancak okuyan yazar. 
Mârifet indinde hakikati budur okuryazar olmanın.
 
Anneannemin bir sözüdür, devirlerden akıp gelmiş, 
geleneğin dili ile söylenmiş: “Tora’da her Yahudi’nin 
ismi anılır.” Hiçbir arama boşuna değildir elbet, yine de 
çok sonralar öğrendim Allah’ın ehli hidâyeti kitabında 
andığını. Meğer her tâlib-i insânî bir Hâdîden alırmış 
feyzini. Meğer Rabbin andıkları İbrahim’miş, İshak’mış, 
Yakup’muş ve diğerleri. Öyle ise muhatap feyz 
aldıklarım üzerinden benmişim her hitâbında. Benmişim 
kitab-ı Tevrât’ın, kerîm olan Kur’an’ın, Zendavesta’nın 
muhatabı.
 

Oysa kâfirler diyor Kur’an, sonra mümînler, 
putperestler. Hitap bir değilken nasıl bir olur tüm 
hitapların muhatabı? Hitap insanadır, insan ise tüm 
hâllerin mahâli. Kâfir de odur, müşrik de, sûretullah da, 
kelâmullah da, sevgili de.
 
Muhatab kendini nasıl bilir, nasıl anlar seslenilenin 
kendisi olduğunu? “Ey kâfirler” dendiğinde kim 
dönermiş nebînin sesine? Mümin olmak varken 
imansızlığı, ahsen-i takvîmlik dururken sefillik hitabını 
insan nasıl kabul eder? İnkâr ve ikrârın makâmı kişinin 
amelleridir ancak. İnsan amelleri vasıtası ile ne ise 
odur. Her amel, her eylem içinde bulunduğunun, 
bulunacağının habercisidir.
 
Kâfirlik insanın ikrârıdır, küfr ile örter kendini. Müslim 
de odur Rabbinin eline apaçık bıraktığında nefsini. 
Cenneti de yapan kendisidir ve odununu kendi elleriyle 
taşır cehennem denen vicdan evine. Kendi kutsar, 
kendi lânet eder, kendi küfreder. Ancak kendi ikrârı ile 
aydınlanır karanlık ve karanlıkta parlar nûr yine ancak 
kendi fiilleriyle.
 
İkrârın tecellî ve tezâhür mahâli eylemdir. İnsan neyin 
eyleminde ise o eylem ile isimlendirilir. Cemaat buna 
denir. Onlar bir arada olmasalar da ruhları, nefsleri hep 
beraberdir. Kâfirler bir cemaattir, müşrikler, muvâhhitler 
cemaattir. Yan yana olmasalar da can canadırlar. Onlar 
kıbleleri üzerinden bir aradadırlar. Nefsânîler, rûhanîler, 
mânevîler, kudsîler, esfelîler, arzîler, semâvîler... Her biri 
bir cemiyettir ve amelleri ile dahil olunur cemaatlerine.
 
Mümin ile kâfir bu mânâ ile ayrılır birbirinden. Burada 
dinin, tefekkürün, ilmin mahiyeti, kudreti geçmez. 
Hepsinin neticesinde vicdanın ettiği ikrârı ile duhûl 

vardır. Amelleriyle dahil olur insan seçtiğine, amelleriyle 
de ayrılır Hak ile bâtıldan.
 
Velhâsıl-ı kelâm şuur-u Muhammediye’ye dâhil olanlar 
bi-lâ istisna tüm insanlıktır, zira Muhammediyet’in 
mânâsı rahmet ve kapsayıcılıktır. Allah her kulunun 
sesini duyar, her kuluna lûtfeder. Allah’ın Ekber tesmiye 
olmasının bir mânâsı da şüphesiz budur.
 
Nebînin mârifetine dâhil olmak için çok yalvaranlar 
vardır. O’nu çok sevenler, sabah akşam zikredenler 
vardır. Gözünden yaşlar dökenler, imânın menkıbeleriyle 
gecesini gündüz edenler vardır. Şüphesiz her birinin 
nidâsı Allah’a ulaşır ve herkese murâbıt olduğu nebînin 
feyzi ile ihsân edilir. Lâkin şuur-u Muhammediye’nin 
ihsânına  ancak o şuurda olanlar dahil olurlar. Onlardan 
o şuurun amelleri tecelli eder. Velhâsıl bu hakîkat 
nübüvvetin tamamı için ayrı ayrı geçerlidir.
 
Musevî’nin müşrîği Muhammedî olmayan değil, feyzî 
Musa’dan yüz çevirendir. Hakeza Îsevî’nin kâfiri de 
ruhtan örtünendir. Bu sebeple Muhammedî olmak 
demek, Muhammedî eylemde bulunmak demektir; 
aklen, fikren, hâl’en... Hakîkate mâruf olup her zerrede 
Hak’kı görmek, hatta gösterebilmek demektir.
 
Bu dem üzere bakmayı öğrenince gördük ki Mustafa’nın 
Kemâli ile Muhammediyeti arasında fark yokmuş. Zira 
gördük ki Muhammed kâmilmiş, Kemâl Muhammed...
 
Bilen var ise, muhakkak bildiren vardır...
Hak ile bâtılı ayırana hamdolsun...

izzeters80@gmail.com

BAŞ YAZI İzzet Erş

AYIN KONUĞU: Gürsel & Birsen Çelik Deniz Tipigil
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Felsefenin Düşüşü 
Sinemanın Yükselişi 
Fragman 

Kaan Demirdöven 
 
“Ya hikaye anlatmanın bir kez daha mümkün olduğunu 
gösteririm ya da çenemi kapatırım. Sonraki iki filmde 
kendime hedef olarak bunu seçtim. Artık hikaye ile anlatım 
metodu arasında bağlantı kurmaya özen göstermeyen 
ve film dilinin hayat ile olan ilgisini 
tutkulu ve emin bir şekilde benimseyen 
bir anlatımı denemek… Her şeyi 
izleyici hasılatının belirlemesine izin 
vermekten ziyade, tüm eminliğimle 
ilerleyerek hikayeler anlatmak.” (Wim 
Wenders)

“Ve biz, izleyiciler, her zaman ve 
her yerde, şeylerden bakmak yerine, 
şeylere bakıyoruz!” (Rilke, 8. Ağıt)

Teknolojiyi Sorgulamak

Martin Heidegger’in felsefesinin 
merkezinde “teknoloji” kavramı 
yer almaktadır. “Biz teknolojiyi 
sorguluyor olmalı ve bunu yaparak 
onunla özgür bir ilişkinin hazırlığını 
yapma isteği içinde olmalıyız. Bu 
ilişki, eğer insanlar olarak bizim 
insani deneyimimizi teknolojinin özüne 
açabilirse özgür olacaktır.”

Martin Heidegger’in “Teknoloji 
Hakkında Soruşturma” adlı 
denemesini, benim film hakkındaki 
tartışmamı çevrelemesi amacıyla 
kullanmak istiyorum. Heidegger’in 
teknolojinin tehlikeleri hakkındaki 
tartışmasını, bu tehlikelere karşılık 
gelen “kurtarıcı merhamet”i, 
Heidegger’in bir bütün olarak felsefesinin ve yerine 
getirmek istediği düşünce transformasyonunun bir 
mikrokozmu olarak görmekteyim. Bu kısım aynı zamanda 
bir bütün olarak benim projemin de bir mikrokozmu olarak 
görülebilirdir. Teknolojiyi nasıl kullandığımı tanımlayacak, 
teknolojinin tehlikelerine göz atacak ve son olarak 
teknolojiden doğabilen kurtarıcı merhameti keşfedeceğim. 
Yazının sonlarına doğru, süreci açık bir hale getirmek için 
hem Heidegger hem Wings of Desire’ı kullanarak metafizik 
alanında tanımı, tehlikeyi ve üstesinden gelmeyi içeren bir 
döngüyü takip edeceğim.
 

Teknolojiyi Tanımlamak

Heidegger teknoloji kelimesini çok yönlü olarak 
kullanmaktadır. Heidegger, tarihsel olarak on sekizinci 
yüzyılda başlayan kitle mekanizasyondan bahsetmekte 
ve hidroelektrik güç santralleri, radar istasyonları ve jet 
uçakları gibi somut örnekler kullanmaktadır. Bu, dışsal 
araçları bir ereğe ulaşmak için bir araç olarak kullanma 
meselesidir. Buna ek olarak, Heidegger teknolojiyi bir 
düşünme kipini ve bir açığa çıkarma yolunu tanımlamak 
için kullanmaktadır. Teknolojinin bu tanımı sadece 
kullandığımız dışsal makinelerle sınırlı olmayıp, antik 
Yunanlılara dayanan bir düşünme biçiminde köklere 
sahiptir.

Heidegger’e göre teknoloji ve Batı metafiziği karmakarışık 
olarak birbiriyle bağlantılıdır ve birbirinden ayrılamazdır. 
Teknoloji, metafizik geleneğinden doğmakta ve metafiziğin 

kapanışına işaret etmektedir.

Teknolojinin özü, esasında bir bakıma varlıkların 
bütünlüğünü açığa çıkarma yoludur. Bir açığa çıkarma 
yolu olarak bu, Heidegger’in hayatında her yerde kendini 
göstermektedir (ve bu bizim hayatımız için daha da 
geçerlidir) ve o kadar çok göstermektedir ki, teknolojiyi 
görmezden gelmek bizim yapabileceğimiz seçimler 
arasında yer almamaktadır. Teknolojinin varışı, on sekizinci 
yüzyılda gerçekleşen teknolojik devrimin çok daha 
öncesinde kesin olarak anlaşılmış ve oluşu kesin olarak 
görülmüş bir şeydir.

Heidegger’e göre teknoloji, hazırda var olan realiteyi kendi 
irademize göre transforme etmeye ve onu gerçekleştirmeye 
yarayan bir metottur. Teknoloji, realiteyi deneyimlemeye 
açık olmak yerine realite üzerine bir kontrolü mümkün 
kılmaktadır.

Heidegger teknolojinin, özünde metafiziğin bir uzantısı 
olduğu ve temelini bir açığa çıkarma kipi olarak metafizik 
tarihinde bulduğu kanısındadır.

Kurtarıcı Merhamet

Ancak nerede tehlike varsa orada kurtaran bir şey 
filizlenmektedir. Heidegger’in bu “kabul” ve “kurtaran 
merhamet” “daima aşırı derecedeki tehlikeyi göz önünde 
tutmayı içerir” kabulüyle başlamasından dolayı, kurtuluş 
tehlikenin olduğu yerden gelmelidir – aksi halde o otantik 
değildir.

Her şey bizim bu doğuşun üzerinde düşünüp taşınmamıza 
ve hatırlama yaparak onu denetlememize bağlıdır. 
Teknolojiyi bir araç olarak temsil ettiğimiz sürece, onun 
efendisi olma arzusuna takılıp kalıyoruz. 

Teknolojinin özünü es geçiyoruz. Bulunduğumuz 
yüzyılda, şairler ve teknisyenler birbirine karşıt tezler 
sunan şahsiyetler olarak karşı karşıya gelmektedir ve 
Heidegger’in düşüncesi onların karşılaşmasının etrafında 
devinmektedir. Şairler ve teknisyenlerin karşılıklı olarak 
ayrıcalıklı varlıklar olmadıkları açıktır, ama onlar bizlerin 
düşünceler ve davranışlarında bulunan poetik toplumla 
teknolojik toplum arasındaki daha geniş bir gerilimi temsil 
etmek için genelleştirilmişlerdir.

Şair, ormanda yürürken kendi varoluşunun verdiği aşırı 
haz duygusunda kendini kaybetmekte; teknisyen ise 
ormanı yerle bir etmek için kullanılacak buldozerleri 
hesaplamaktadır. Şairde güzelliği seyretme idealini, 
teknisyende ise güce doğru bir dürtü görüyoruz.

Kurtaran merhamet poetik teknolojide mi bulunmaktadır? 
Ya da şiirin ve teknolojinin uzlaşmasında mı?

Heidegger’in fikirleri imajlara ve teknolojiye 
uygulandığında kurtarıcı merhamet, önümüze örülen 

genel imaj setinin kişiselleştirilmesi ve şiirleştirilmesinde 
bulunmaktadır. Belli belirsiz kitlelerden bir ayrım ve 
ayıklanma ile birlikte teknoloji, sadece bir manipülasyon 
aracı olmaktan çıkıp, mânâlı ve insancıl bir hale 
gelmektedir. Teknolojik iletişimdeki kurtaran merhamet, 
aracıyı, ona kolayca dönüşebildiği enformasyonun 
düzenlenmiş-düzenleme aleti ve ticarilikten daha öteye 
taşımaktır.

Teknolojinin birlikte getirdiği tehlikenin varlığında 
gereksinim duyulan şey eski teknolojileri onarmak için yeni 
teknolojiler ya da var olan teknolojilerden saklanmak için 

bir sığınak değil de, arasında yaşadığımız 
teknolojileri insancıllaştırarak böylece onları 
anlamlı, önemli, insani ve etkileyici bir şey 
haline getirmektir. Ben, Wim Wenders ve 
filmi Wings of Desire’ı, film teknolojisinin 
insancıllaştırılmasıyla neyin mümkün 
olduğunu göstermek için bir örnek olarak 
kullanmayı öneriyorum.

Yüksek düzeyde bir dikkat ile birlikte film, 
genel bir ses ve imaj kitlesi çoğalmasından 
imajlar kurtarabiliyor. Şeylerin kendisini 
dinlemeye olanak veren bir sessizlik 
barındırarak, film imajın konuşmasını ve 
şeylerin belirmesini mümkün kılabiliyor.

Dünya Çapında Ev Özlemi

Hem Heidegger hem de Wenders’in bu 
Varlığın içine transformasyonun ihtiyacını 
hissetmelerinin nedeni, onların etraflarındaki 
çağdaş dünyada gördükleri ve hissettikleri 
bir kökü-sökülmüş bilince hitap etmektir. 
Bu köklülük eksikliği, her ikisinin de 
yapmayı dilediği transformasyonları 
yönlendiren motivasyondur. Ben, onların 
hem yazıda hem de filmde dünyaya sunduğu 
dışavurumlarına ve kreasyonlarına, bizim 
teknolojik devrimizde kendini gösteren, 
dünyayla ve Varlıkla olan derin bağlantı 
eksikliğiyle bir başa çıkma girişimi olarak 

bakıyorum.

Bu evsizliği en somut şeklinde bu iki adamın da 
İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya’sında içinden 
çıktıkları durumda görebiliriz; onlar geçmişlerinden 
ve geleceklerinden ayrılmışlardı. Ortak geçmişlerini 
ve nereden geldiklerini, dehşeti yüzünden unutmaya 
zorlanmışlardı ve bu durum da onları içinden doğacakları 
veya üzerine kurgulayabilecekleri bir gelenekten yoksun 
bırakıyordu. Heidegger’in içinde yaşama arayışı için en 
etkili girişimlerinden biri olan “İçinde Yaşayan Düşünceyi 
İnşa Etmek”i yazdığı dönemde milyonlarca insanın temel 
sığınak eksikliğini çektiği Almanya, savaşın tahribinden 
iyileşmeye doğru ilk adımını atmak üzere, tam anlamıyla 
bir ulusal evsizlik kriziyle boğulmuş durumda idi. 
Heidegger şahit olduğu trajedinin ötesinde, Nazizm ile 
olan ilişkisi ve bu akıma karşı olan direnç eksikliğiyle 
yüzleşmek zorundaydı. Wenders de aynı zaman diliminde 
doğmuş olup Düsseldorf’ta terörün sonrasından gelen 
dönemde yetişmişti. Wenders ve Heidegger’in özlemlerinin 
öznel olarak doğruluğunun ölçüsü ve bu duygunun 
bu yüzyılın ikinci yarısında hayatta olan tüm insanlar 
için doğru olduğunun ölçüsü güçlü bir şekilde aklımda 
birleşmektedir. Kesin olarak bildiğim tek şey, onların tarif 
ettiği bu özlem ve bağlantı eksikliğinin benim savaş sonrası 
Almanya’sında gördüğüm ve hissettiğimin yankısı olduğu 
ve savaş sonrası Almanya’sında görülen durumlardan o 
kadar ayrı görünmediğidir.

Bu sorunla başa çıkmak için bu iki adamın projelerinde 
attığı ilk adım, halihazırda var olan evsizlik eğilimlerini 
tanımak olmuştur.

“Ne melekler, ne insanoğlu, ne de kurnaz hayvanlar, 
ayrıntılı bir şekilde inceleyip açıklamış olduğumuz dünyada 
pek de evde olmadığımızın farkındadır.” (Rainer Rilke) 

Heidegger ve Wenders’in ikisi de, temel oluşturan 
kesin bir metafiziğin ve dünya görüşünün sonucu olan, 
ikisini de içeren, üst üste gelen çağdaş zamanlarında bir 
yabancılaşma ve çaresizlik görmüşlerdir. Aynı zamanda 
ikisi de bu sınırlamayı bir aşma ihtiyacı görmektedir. Bu, 
içinde yaşamanın özlemini duyan ve onu çağıran isteğin ta 
kendisidir. 

* Kaan Demirdöven, Felsefenin Düşüşü Sinemanın Yükselişi, Es 
Yayınları, 2011
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Masumsan Aynasın 
Mustafa Alagöz

Nesneler ve olaylar dışımızda, imgeler ve duyumsamalar 
içimizdedir. Başlangıçta bunlar tam bir uyum halinde 
bulunurlar, ama örtük olarak. Bu durum özdeşlik halidir; 
masumdur, saftır, doğaldır, ama kördür. Kördür çünkü fark 
yoktur, yani farkındalık ve bilinç yoktur. Varoluş farka, 
yani ayrıma gelmek zorundadır. Ayrımın olduğu yerde ise 
gerilim, çatışkı, akan bir süreç ve dönüşüm vardır. 

Aslında Varlık bu kavramların bütünlüğüdür, bu anlamda 
sonsuz bir akış, bir oluş-yokoluş sürecidir. İnsan bu sürecin 
eksiksizce gerçekleştiği, kadim söyleme göre tecelli ettiği 
mazhardır. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı söylemi 
aslında bunu anlatır. Şu ünlü Âdem-Havva’nın cennetten 
kovulma miti biz insanların ezeli-ebedi trajedisinin 
simgesel anlatımıdır, onun için bilincimizin gündemine sık 
sık değişik biçimde girer.

Bilinç özdeşlikte kalamaz, mutlaka farka gelmek 
zorundadır. Özdeşliğin oluşturduğu donukluğu eritmek, 
durağanlığı devindirmek, her türlü yasağı çiğnemek, 
gözünü açmak ve böylece günah işlemek onun kaçınılmaz 
kaderidir, daha doğrusu doğasının yazgısıdır. Bu 
söylemin anlamı basitçe şu noktaya varır: Farka 
gelmek, özdeşlikten çıkmak demek “Ben” bilincinin 
oluşması demektir: Ben ve Ben olmayanlar. 

“Ben” bilincinin ortaya çıkmasıyla, insan “Günah” 
diyarına adım atmış olur. Artık burada irade söz 
konusudur. İrade, yani bilinçli, istekli yönelimli 
seçim; iyiyi olduğu kadar kötüyü de seçebilmek. İşte 
bu ayrımın ortaya çıkması insanın başlangıçta var 
olan masumiyetinin kaybolması anlamına da gelir. 
Artık insan fark âlemindedir; burada çıkarlar, kibirler, 
zorbalıklar, kurnazlıklar; öte yandan erdemler, tinsel 
yaratımlar, cömertlikler iç içe yaşarlar, aynı dünyanın 
vazgeçilmez aktörleri haline gelirler. 

İnsan lekelenir, bunun önüne geçemez. O başlangıçta 
lekesizdi (Bebeklik aşaması; Adem devri). Ama 
kaçınılmaz olarak büyüyecek, kendi varlığını fark 
edecek, dış dünyayla arasında bir ayrım olduğunu 
görecektir. Dış dünya artık onun için bir koşullar 
yığınıdır. İnsan kendini inşa edecek, ama bu verili 
koşullar çerçevesinde; diğer yandan da kendini inşa 
ettikçe başkaları için koşul olacaktır. Birbirimiz için 
birer koşuluz, bir sınırız, bir olanağız ve bunları şu 
veya bu şekilde kullanmaktan kaçınamayız. İşte 
bu süreç masumiyetin adım adım kaybolmasının, 
yani mutsuzlukların, acıların, gerilimlerin ve 
anlamsızlıkların içimize işlediği, kök saldığı yaşam 
yolculuğudur. 

Geriye dönüş yok mu? Elbette var: Belki de 
yaşamın güzelliği buradan çiçek açıyor; sırrını 
çözemeyeceğimiz, ama deneyimleyebileceğimiz 
bir gizem olmasında. Çünkü burada hazır olan bir 
şeye ermek yoktur, ama insanın kendi eylemiyle yarattığı 
bir dünya vardır. Gizem olması ve anlaşılmazlığı buradan 
kaynaklanır.

İnsanın kendini aşması, başka bir ifadeyle dönüştürmesi 
aslında bu geriye dönüş yolcuğuna çıkmasıdır, yani baştaki 
masumiyetine kavuşması. Ancak başlangıçtaki masumiyetle 
erişilen masumiyet nitelik olarak birbirine taban tabana 
zıttır: Birincisi kendiliğinden, cahilce, ayrımı olmayan, 
dolayısıyla dış dünya üzerinde doğrudan dönüştürücü gücü 
olmayan (dolaylı var) bir haldir. İkincisi ise farkındalıkla, 
iradi çabayla, sorumluluk üstlenerek ve bedel ödeyerek 
kendini bütünlüğe getirmektir. Bütünlüğe getirmek derken 
bireysel varlığındaki farklı yaşam enerjisi kaynaklarını 
uyuma getirmiş olmayı, varoluşla uyumu sağlamış 
olmaklığı kastediyorum. 

Kadim bilgelik bu hakikati binlerce yıl öncesinde fark 
etmiş ve insanlara duyurmuştu. Daha çok önceleri bu 
hakikat Lao Tzu aracılığı ile şöyle dillendirilmiş:

“Kendindeki erilliği tanı,
Dişiliğine katıl, dünyanın ortasında akan bir Dere ol.
Dünyanın ortasından akan bir Dere olmak:
Sonsuz Erdem ile bütünleşmektir.
Çocukluk durumuna geri dönmektir.”

Bu hakikati Hz. İsa şöyle dile getirir: “Tekrar çocuk 
olmadıkça Allah’ın melekûtuna giremezsiniz.”

Buradaki dinsel kavramların kültürel çağrışımları insanı 

yanıltmamalı. Bir çağrı var ve çağrı masumiyetedir; 
masumiyete gelmek ya da öyle olmak “ego”nun 
bağlarından kurtulmaktır. Bu anlamda “dinde temel olan 
tanrı değil egosuzluktur.”  
 
* * * * * 

“Masumiyet, düşüncenin olmadığı bir farkındalık halidir.” 
Bu tip söylemler zihinsel açıdan bakılırsa bir önerme gibi 
algılanır elbette, ama birey kendi içinin derinliklerine 
daldıkça, etrafında olup bitenleri hiçbir koşullanmaya 
bağlı olmadan anlamaya çalıştıkça bunun varoluşsal bir 
hakikat olduğunu görebilir. Böylesi “önermeler” mantıksal 
olarak tanıtlanmaya ihtiyaç duymazlar, birilerini ikna etme 
çabasını gerektirmezler. 

Düşünceler her zaman geçmişle ilgilidir, geçmiş 
deneyimlerin zihnimizde kayıt halinde bulunmasıdır. 
Bu kayıtlar elimizde güvenli aletler olarak kalsın isteriz. 
Yaşamın karşımıza çıkardığı yeni sorunları bu bildik 
“güvenli aletlerle” kavramaya çalışırız. Ya da bu aletleri 
–anlayış ve düşünce kalıplarını– yeni olan her şeye 
giydirmeye çalışırız. Burada genellikle bir uyumsuzluk 
olur, çünkü kalıplar kesin, sınırları ve kapasitesi bellidir. 
Yeni ve belirsiz olan bir olguyu, dönüşümü veya olanağı 
bu kalıplara sığdırmaya kalkmanın bizlere bir güvenlik 

vereceğini zannederiz. Bu mümkün değildir, kanıtını kendi 
içimizde buluruz; öfke, tedirginlik, saldırganlık, hep ötekini 
suçlar durum varsa işte orada bir uyumsuzluk var demektir. 
Bu gerilimi aşmak için ideolojiler üretiriz, inanç kalıplarına 
saklanırız, bizi koruyacağını zannettiğimiz daha büyük 
güçlere sığınırız. Yakından bakılırsa bu durumdaki bir insan 
hep tedirgindir, endişe halindedir ve tatminsizdir; çünkü 
kendi güvenliğini kendi dışına emanet etmiştir.

Masumiyet bir yanıyla teslimiyettir, varoluşa güvendir, 
arzusuz ve beklentisiz bir halde olabilmektir. Ama içimizde 
taşıdığımız ve peşimizi hiç bırakmayan Ego’nun her kılığa 
giren gücü bu hale gelişin yoluna engeller çıkarır, hem de 
sinsice ve sessizce. Şöyle ki: Hepimizde gizli ya da açık 
biçimde ayrıksı birisi, özel birisi olduğumuza dair bir kabul 
vardır. Kendimize dair herhangi bir yeteneğe, kotardığımız 
sıradan bir etkinliğe dayanarak bu kabulümüzü 
güçlendiririz. Bu kabuller öylesine çoğalır ki artık bir 
sınırdan sonda bireyin kendisini ele geçirir.

Giderek beklentiler üremeye başlar; söz konusu kişi 
bu “özel-ayrıksı” zannının başkalarınca da kabul 
edilmesini bekler. Bu zannın güçlenmesi insanı giderek 
gerginleştirir, huysuzlaştırır, dahası sevgisiz bırakır. 
Sevginin boşalttığı yeri nefret doldurur. Nefret sanıldığı 
gibi iradi güç, güvenlik gösterisi değil, sadece bir savunma 
mekanizmasıdır. Nefret kişinin kendi içindeki kendinden 
memnuniyetsizliğini, tatminsizliğini başkaları üzerinden 
kusmasıdır. Ötekilerden nefret edilir, çünkü kendisine 
beklentisi doğrultusunda ve istediği düzeyde onay 
verilmiyordur. Böylece kendi değersizliğine olan öfke 

ötekilere yansıtılarak yapay bir doyum yaşanır. 

Bunu nerden görebiliriz? En basit biçimiyle kendi 
kabullerine ve inançlarına ters düşen bir durumla 
karşılaştığında verdiği tepkiden. Daha sonra dışındaki 
dünya hakkında yargılayıcı, hep kusur bulan, beğenmeyen 
öfkeli tutumlardan.

“Bunları yazmamın anlamı nedir?” diye kendime 
soruyorum; Ego’nun halleri masumiyete engeldir, ama 
ego’nun güçleri aynı zamanda masumlaşmaya, saflaşmaya, 
içsel bütünlüğe erişmenin de olanağı olabilir, olabiliyor… 

* * * * * 
 
Koşulsuz, yargısız, beklentisiz ve arzusuz hale gelmek hiç 
bitmeyen bir yolculuktur; bir serüven, bir yaratım sürecidir. 
Bu bitimsiz yolcuğun kendine özgü bir tadı vardır. Hiç 
olmazsa masum bir varlık karşısında duyumsadıklarımız 
bunun bize ne kadar yakın ve olanaklı olduğunu gösterir.

Doğa, hayvanlar ve özellikle bebek karşısındaki halimiz 
nedir? Bunlarla ilişkiler insana bir dinginlik verir çünkü 
onlar oldukları gibidirler, hiçbir kurnazlıkları yoktur, zorluk 
çıkarabilirler, ama gizli bir niyet beslemezler.

Bebeğe psikolojide kadir-i mutlak dendiği olmuştur. 
Onun karşısında siz de bütün egosal dayanaklarınızı 
bırakmak zorunda kalırsınız. Doğal olanlar masumdur, 
çünkü kendilerini kanıtlamak, üstünlük sağlamak, 
beğeni kazanmak gibi istekleri yoktur; hiçbir arzuları 
ve beklentileri yoktur; sadece kurulu doğaları neyi 
gerektiriyorsa o biçimde yaşar ve ilişki kurarlar. 
Bu durum bizde de sakınımsız, gerilimsiz ve 
beklentisiz bir hal yaratır. İşte aynalık; masumiyet 
bizim yüzümüze tutulan aynadır, insan kendi içinin 
ne denli karmakarışık olduğunu, kendine ne denli 
yabancılaştığını, kendinden ne denli uzak olduğunu bu 
aynaya dikkatlice bakarsa görebiliyor. 

Modern dönem insanı tedirgin, doyumsuz ve anlam 
arayışında… Tanrımızı kaybettik ya da Nietzsche’nin 
deyimi ile “Tanrıyı öldürdük”, yani bütünlüğümüzü 
kaybettik. Kendimize özgü ilahlar edinme olanağımız 
artıyor. İlah edinme şansımız arttıkça el altından 
kendimizi ilah zanneder olduk. 

Yazıyı kadim söylemlerden alıntı yaparak bitirmeyi 
seviyorum (vefa duygusu):

“Parmak ucuna basan ayakta duramaz.
Kibirli yürüyen mesafe kat edemez.
Kendisini haklı gösterene kulak verilmez.
Kendini övenler takdir edilmez.
Başarıyla övünen sonunu hazırlar.
Yol’a göre bütün bunlar,
Yol artıkları veya boş böbürlenmeden ibarettir.” (Lao 
Tzu, Öğretiler: 24)

“Heva ve hevesini ilah edineni gördün mü? Allah’ın 
onu bir ilim üzere saptırdığı, kulağını ve kalbini 

mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi 
göndün mü?” (Kur’an, Casiye/23)

“Herkes kendisindeki en gelişmiş temel işlevi dünyada 
varolan en yüce nesne sayar.” (C.G. Jung)

Bilme anlamaya götürür, anlama anlayışa, anlayış saflığa, 
saflık masumiyete… Eskilerin bolluk içinde yaşayacaksınız 
dedikleri şey. Bütünlükte olan zenginliktedir…

Gerginlik, güvensizlik ve tatminsizlik durumunda insan 
hayatın içine sıkılmış yumruklarla girer; açık ellerle olanı 
anlamaya ve kabul etmeye hazır bir yürekle yaşamak 
varken...

mustafagoz52@gmail.com
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130 bin laptop gücü sadece tek bir 
bilgisayarda: Tianhe-1A 
Muhteşem Tianhe-1A ile tanışın. Çin’deki Bilim Akademisi’nde bulunan Tianhe-1A GPU süper bilgisayar 
rekor kırarak 1.87 petaflop’a ulaştı. Nvidia sözcüsü Andrew Humber’ın açıklamasına göre, Tianhe-1A’nın 
7,168 GPU’sunda çalıştırılan moleküler dinamik simulasyonu süper bilgisayarın hızının 1,87 petaflop’a 

kadar ulaşmasını sağladı. 1,87 petaflop aynı 
zamanda 130 bin dizüstü bilgisayarın 
hızına denk geliyor.

Humber konu hakkında şunları söylüyor: 
“Bu bilim adamları güneş panellerinde 
kullanılan kristal silikonun yapısını simüle 
ediyorlar. Bu şekilde 2 bin satır CUDA 
kodu yazarak dünyanın en hızlı moleküler 
dinamik simülasyonunu elde etmeyi 
başardılar. Süper bilgisayarlar daha iyi 
bilimi ve mühendisliği mümkün kılıyor 
ve bu şekilde daha yüksek kalitede ürün 
tasarımı ve daha düşük maliyetli, daha hızlı 
bir üretim safhası gerçekleşiyor.”

Harman AKG K 830 BT ile kablosuz 
kulaklık keyfini yaşayın... 
 
Harman AKG 830 BT kablosuz kulaklık üzerinden 
tüm müzik kontrollerine ulaşabilirsiniz. Ses kontrolü 
yapabilir, gelen çağrılara cevap verip sonlandırabilir, 
dinlediğiniz müziği çalabilir, durdurabilir veya 
şarkı atlatabilirsiniz. Kendi çantasında güvenle 
taşıyabileceğiniz 830 BT, şarj olduktan sonra 10 saat 
kullanılabilme özelliğine sahip. 3D-Axis2 katlama 
özelliği ile sizi yormadan ve sıkmadan rahat kullanım 
özelliği sunuyor. iPod, iPhone ve diğer taşınabilir 
bluetooth cihazlarla uyumlu.

USB Bellek Güvenliği 
 
Rohos Mini Drive adlı ücretsiz ve küçük yazılım sayesinde USB belleğinizde bir bölüm oluşturup 
şifreleyebilirsiniz. Örneğin 4 GB’lık bir belleğin 1 GB’lık bir bölümünü bu programla ayırıp şifreli 
kullanabilirsiniz, geri kalan 3 GB’lık bölümü ise herkese açık bir biçimde işlem gerektirmeksizin (daha 
önce kullandığınız gibi) kullanabilirsiniz. İlk yapmanız gereken http://www.rohos.com/free-encryption/
downloads/ adresine girip sadece 2.2MB boyutundaki dosyayı bilgisayarınıza indirmek ve kurulumu 
gerçekleştirmek.

Programın ikonuna tıklayarak programı 
çalıştırın. Programı çalıştırdıktan sonra USB 
flaş belleğinizi bilgisayarınıza takın. “USB 
sürücüsünü şifrele”ye tıklayarak (Resim 1) 
aşağıda çıkan pencereden USB belleğinizin 
sürücü ismini kontrol edin. Birden fazla usb 
bellek/disk kullanıyorsanız hangi sürücüde 
şifreli bölüm oluşturmak istiyorsanız o 
sürücüyü 1. [Değiştir] düğmesine tıklayarak 
seçin (Resim 2). Bölme kutusu dosyası 
satırındaki 2. [Değiştir] butonuna tıklarsanız 
buradan da sırasıyla sürücü harfini, disk 
boyutunu, dosya sistemini ve şifreleme 
algoritmasını değiştirebilirsiniz.

 “Diske erişim için şifre belirleyin” ve “Şifreyi doğrula” alanlarına istediğiniz şifreyi girdikten sonra 
“Disk oluştur” düğmesine tıklayın. Şifrelenmiş bölümün oluşturulması biraz zaman alabilir. Oluşturma 
tamamlandıktan sonra şifrelenmiş sürücünüze masaüstünüzde Bilgisayarım içinden farklı bir disk gibi 
ulaşabilirsiniz. “Masaüstüne diskin kısayolunu oluştur” seçeneğiyle de şifreli alanınıza kolay ulaşmanız 
için bir kısayol atanır. Daha sonraki kullanımlarınızda bu kısayolu kullanarak şifreli alana ulaşabilirsiniz. 

 
Dosyalarınızı kaydettikten sonra sürücüyü 
korumaya almak için sistem tepsisindeki Rohos 
simgesine sağ tıklayıp Disconnect’i seçmeniz 
korumayı başlatacaktır. (İlk pencerede “Bağlantıyı 
kes” bölümünden de yapabilirsiniz.)

Rohos Mini Drive yüklü olmayan herhangi 
bir bilgisayarda sürücünüze erişmek için 
Bilgisayarım’dan USB belleğinize girmeniz ve 
“Rohos mini.exe” dosyasına çift tıklamanız, daha 
sonra şifre ekranına şifrenizi yazmanız yeterlidir.

denizdemirdoven@gmail.com

Bizden Haberler
Bu ay birbirinden güzel düğün haberlerimiz var!

• Emekli pilot yarbay ve MNG 
Havayolları’nda kaptan pilot olan 
sevgili dostumuz Orhan Tamer 
ve eşi Rahime Tamer’in kızları 
Ceran Tamer, 2 Temmuz 2011 
tarihinde hayatını Suphi Sarı ile 
birleştirdi. Genç çifte mutluluklar 
diliyoruz.

• Dostumuz Zeynep İnçi Çayır’ın kızı Ayşenur Çayır, Ömer Aslan ile 
4 Temmuz 2011’de Erzincan’da evlendi. 

• Selin Erş’in sevgili kız kardeşi 
Lisya Saylağ, 29 Mayıs 2011’de 
Eitan Malki ile evlendi. Kendilerine 
mutluluklar diliyoruz. 

• Bültenimizin sağlık köşesindeki 
yoga yazılarını zevkle okuduğumuz 
Nilgün Çevik ve Ümit Gürel 
dostlarımız sürpriz bir nikahla 
23 Temmuz 2011’de evlendiler. 
Kendilerini tebrik ediyoruz!

• Geçtiğimiz ay Osho Meditasyon Festivaliyle bültenimizde yer 
alan Sevgili Ahmet Yazman’ın 
işlettiği Edremit Hızır Kamp’ta 
4-7 Ağustos 2011 tarihleri 
arasında Sağlık Kampı 
düzenleniyor. Ümit Gürel ile 
Makrobiotik beslenme eğitimi 
alınacak, Nilgün Çevik ile Yoga 
yapılacak, Şefkat Masrafçı 
ile Shiatsu masajı ve Ahmet 
Yazman ile Osho meditasyonları 
deneyimlenecek olan bu 
kampta katılımcıların beden 
ve ruh sağlığı tazelenecek. Program hakkında detaylı bilgiye http://
www.hizirkamp.com adresinden ulaşabilir, Hızır Kamp’la admin@
hizirkamp.com  adresi ve 0554 438 98 33 numarasından irtibata 
geçebilirsiniz.

• Vakfımızda verdiği renkli konferanslardan 
tanıdığımız İstanbul Üniversitesi 
Felsefe Bölümü öğretim görevlisi İhsan 
Fazlıoğlu’nun, Işık İmiş Her Ne Var 
Âlem’de İlim Bir Kîl ü Kâl İmiş Ancak: 
Fuzulî Ne Demek İstedi? adlı yeni kitabı 
Klasik Yayınları’ndan çıktı. 

• Nilgün Çevik Büyükada 
Naya’da her hafta açık hava 
platformunda ağaçların arasında 
yoga dersleri vermeye başladı. 
Yoga meraklılarına duyurulur...
Naya Adres: Büyükada Maden 
Bölgesi No: 96
www.nayaistanbul.com

• Dostlarımız İbrahim Cömert’in babası, 
Özlem ve Nazlı Cömert’in kayınpederi, 
Emre Cömert’in dedesi Kâzım Cömert 
vefat etti. AAV ailesi olarak kendilerine baş 
sağlığı diliyoruz. 

• Gazeteci-Yazar dostumuz 
Ahmet Tezcan’ın annesi Havva 
Tezcan kalp krizi sonucu hayatını 
kaybetti. Dostumuza ve ailesine 
başsağlığı diliyoruz.

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

bulten@anadoluaydinlanma.org

TEKNOLOJİ Derleyen: Deniz Demirdöven
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Işk İmiş Her Ne Var Âlem’de 
İlim Bir Kîl ü Kâl İmiş Ancak: 
Fuzulî Ne Demek İstedi? 
İhsan Fazlıoğlu
Yayınevi: Klasik Yayınları 
147 sayfa

Felsefenin Düşüşü
Sinemanın Yükselişi:

Felsefenin Işığında Sinema 

Derleyen: Kaan Demirdöven
Yayınevi: Es Yayınları 

Çeviren: Emrecan Ercan 
177 sayfa

Bu kitabın amacı 
İslâm-Osmanlı-Türk 
entelektüel tarihine 
ilişkin bir okumanın 
nasıl yapılabileceğini 
bir beyit üzerinden 
göstermeye çalışmak; 
edebî ve meşhur bir 
beyit olduğu için de, 
elden geldiğince, 
geniş bir kesimle 
irtibat kurabilmektir. 

Söz konusu amacın 
gerçekleştirilmesi 
için, “mahsûs 
olmadan Doğa 
üzerine, ma‘kul olmadan Tanrı üzerine, menkûl 
olmadan Din üzerine, mısdâk olmadan Kavram 
üzerine konuşulmaz” ilkesi benimsendiğinden, 
öncelikle, mefhumların dünyasına kısa bir seyahat 
gerçekleştirildi, daha sonra beytin yapısını 
oluşturan, ilim, ışk, âlem ve kîl ü kâl terimleri 
sırayla incelendi.

“Yorum, doğru anlamaktan daha çok, yanlış 
anlamamak için verilen bir uğraşıdır” cümlesinin 
fehvasınca hareket edildiğinden ve doğru anlama, 
yanlış anlamamak için gösterilen uğraşının bizzat 
kendisi olarak görüldüğünden kadîm yanıtların 
arkasındaki sorular, kaygılar ve korkuların neler 
olduğu söylenilenlerin amacı açısından incelendi. 
Akabinde, farklı kültürlerde, benzer soru-kaygı-
korku sürecinin yarattığı yanıtlardan bir demet 
sunularak insan-olmanın ortak yanı gösterilmeye 
çalışıldı.

“Bu kitap bir sinema tarihi üretmek için değil, 
belli başlı sinematografik kavramları soyutlamak, 
sıralamak ve izole etmek amacıyla yola çıkmıştır. 

Aslında, eğer bu kitapta bir öznel gözlem nesnesini 
adlandırmak zorunda kalsaydık, o kesinlikle sinema 

olmazdı, ama semiyotik ve sinema arasındaki 
bağlantı olurdu. İşte bu bağlantının izinde sizlere 

keyifli seyirler...”

BİZİM SAHAF

Ruh Kasidesi  

Yücelerden sana gururlu, nazlı 
Bir güvercin indi, bülbül avazlı. 
Elçisi mi Rabb’in, yoksa nuru mu? 
Hayatın esrarı hep ondan gizli.

Varlığı besbelli, bir bak yörene, 
Aşk olsun fark edip onu görene! 
Âlemde ne ulvi hakikatler var, 
Ne bilsin gafiller, bundan köre ne...

İndiği haneyi zamanla tanır, 
Alışamaz önce, soğuk davranır, 
Nihayet benimser ten kafesini 
Ayrılırken bu kez ağlar, kıvranır.

Letafet mi güzel, madde mi iyi, 
Ne arar kafeste, bilmem ki neyi. 
Özgürlüğü tadan bu zavallı kuş, 
Nasıl sevdi hayret, bu viraneyi...

İnerken Allah’a verdiği sözü, 
Unutup kirlenmiş tertemiz özü. 
Hatırlamaz olmuş anayurdunu, 
Şimdi melül mahzun, solgundur yüzü.

Kendi âleminden ne kadar ırak, 
Şimdi beden ona geçici durak. 
Bitek olsa hani, yine gam değil, 
Kupkuru bir iklim, topraksa çorak...

Latifse de kendi, maddeyi korur, 
Arada zavallı bocalar, durur. 
Neler çeker neler fani bedenden 
Çilesini garip böyle doldurur.

Nedir engel ruhun tam kemaline? 
Anlamaz hiç kimse, bilmez hali ne. 
Unutmuş Allah’a verdiği sözü, 
O yüzden ağlarmış kendi haline...

Yıpranır giderek, yaşlanır kafes, 
Nice nevcivanlar şimdi tık nefes. 
Güvercin bu hale yanar yakılır, 
Odur viraneden gelen yanık ses.

Sık örülmüş bu ağ olmasa eğer, 
Bakarsın yücelir taa Arş’a değer. 
Ruhun o zirveye yükselmesine 
Maddeyle ihtiras engelmiş meğer.

Vade tamam olur, diner fırtına, 
Çileli güvercin döner yurduna. 
Biterken hasretlik yeniden başlar, 
Ayrılırken ağlar, bakar ardına…

Burkulur yüreğim güller solunca, 
Döner ümit nurum süre dolunca. 
Selvi boylu ay parçası güzelin 
Kim bakar yüzüne toprak olunca.

Dalınca güvercin o son uykuya, 
Anlar ki hayat tümüyle rüya. 
Neler görür neler, kalkınca perde, 
Sonsuzluğu yaşar haz duya duya.

Yaşadıktan sonra bu macerayı, 
Görüp tanımıştır o, maverayı. 
Öter bilge kuşum, Tuba dalında, 
Artık onun yeri cennet sarayı.

Durdursam dünyayı işe yarar mı? 
Sorsam nedir hayat, kâr mı zarar mı? 
Güvercin zirveden derin çukura 
Neden düştü acep, bir bilen var mı?

Esrar-ı hilkati şöyle bir düşün, 
Varsa bir hikmeti eğer düşüşün, 
En büyük dâhiler çözemediler, 
Sebebi ne acep geri dönüşün?

Duyup öğrenmekse bilmediğini, 
Tanımaksa eğer görmediğini, 
Zorunluysa düşüş, anlayan var mı? 
Gayesine erip ermediğini.

Sınırlıydı gücü, pek aşamadı. 
Varlığın sırrına yaklaşamadı. 
Donanıp bilgiyle dönmekse gaye 
Gayesine, yazık, ulaşamadı.

Bir hüzündür başlar akşam olunca, 
Çöker bir sessizlik, sarkaç durunca. 
Batar ruh güneşi doğmamak üzere, 
Gülistan tarumar, solmuştur gonca.

Vücut ikliminde bir an göründü, 
Biraz cilveleşip sırra büründü. 
Kimseler bilmedi mahiyetini, 
Bir şimşekti sanki çaktı ve söndü...

* İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, 
Mahmut Kaya, Klasik Yayınları

İÇTEN DOĞUŞLAR İbn-i Sinâ

Önder BüyükermanİÇİMİZDEKİ SANATÇI



7

Antimadde Deneyinde 
Dönüm Noktası

Avrupa Parçacık Araştırma Merkezi CERN’deki fizikçiler, 
antihidrojen atomlarını 15 dakikadan daha uzun süre 
gözlemleyebilmeyi başardılar. Daha önceki gözlem süresi, 
saniyenin beşte biri kadar bir süreydi. 

Nature Physics dergisinin yer verdiği habere göre CERN’deki 
ALFA araştırma ekibinden uzmanlar, laboratuvar ortamında 
geliştirdikleri antihidrojen atomlarını, her tür sıcaklık etkisinin 
ortadan kalktığı mutlak sıfırın (-273.16 santigrat derece) 0,5 
derece üzerinde soğutarak deyim yerindeyse bir “kapanda” 
zaptetti. 
 
Peki, antimadde nedir? Neden evrende görülmüyor? Yapılan 
araştırmanın önemi ne? Bu soruları CERN’deki Atlas 
deneyinde görev yapan Doçent Doktor Gökhan Ünel’e 
yönelttik. 

BBC Türkçe: Öncelikle madde ve antimaddeyi en basit 
şekilde nasıl tanımlıyorsunuz? 

Gökhan Ünel: Etrafımızdaki cisimler, kimyadaki periyodik 
tablodan bildiğimiz birtakım elementlerden oluşuyor. Bu 
elementler, yani atomlar ise bir çekirdekten ve bu çekirdeğin 
etrafında elektron bulutundan oluşur. Çekirdeğin içinde 
protonlar ve nötronlar var. En basit atom ve çekirdek, hidrojen 
atomu ve çekirdeği, çünkü bir tane protondan oluşuyor. 
Etrafında da bir tane elektron dönüyor. Elektron ve proton gibi 
maddelerin, birtakım kuantum mekaniksel özellikleri var. Ama 
bunları günlük hayatımızdan da biliyoruz, mesela elektrik yükü 
bu özelliklerden bir tanesi. Örneğin, elektronun elektrik yükü 
-1, protonun elektrik yükü de +1. 
 
“Antimadde” dediğimiz şey, bu sözü geçen parçacıkların bazı 
kuantum mekaniksel özelliklerinin tersine çevrilmiş hali; 
yani, elektron eksi yüklü bir parçacık ise bunun antimaddesi, 
antielektron veya bizim söyleyişimizle “pozitron”; elektrik 
yükü eksi değil artı olan elektron diyerek kullanıyoruz.

Ama elektrik yükünün yanı sıra, günlük hayatta görmediğimiz, 
daha yüksek enerjilerde ortaya çıkan, örneğin renk yükü 
dediğimiz bir yük daha var, yine kuantum mekaniksel 
bir özellik bu... Bunun da tersi bazen anti parçacıkların 
tanımlanmasında kullanılıyor. Basında çıkan haberlerde, 
elektronun ters yükü olan anti parçacığı, yani “pozitron” ve 
protonun ters yüklü anti parçacığı, “anti proton” kullanılmış.

BBC Türkçe: “Fizikçiler  antimaddeyi kapana kıstırdı” 
deniyor haberlerde. 

Gökhan Ünel: O soruya gelmeden “antimadde etrafımızda var 
mı?” sorusunu sormamız lazım. Hayır, antimadde etrafımızda 
yok; etrafımızda çoğunlukla görebildiğimiz kadarıyla hep 
madde var. Aslında bu bizim için, özellikle parçacık fizikçileri 
için çok büyük bir mesele. Evrenin henüz anlayamadığımız 
sırlarından bir tanesi.
 
Çünkü, elimizdeki teoriler çoğunlukla söylüyor ki madde ile 
antimadde bir araya gelince enerji çıkar; enerjiden de madde ve 

antimadde aşağı yukarı aynı oranda ortaya çıkar. Dolayısıyla, 
evrende antimadde olmaması bizim için bir tuhaflık. 
Antimaddeyi biz ancak laboratuvarda üretebiliyoruz. 

BBC Türkçe: Peki evrende neden antimadde yok? 

Gökhan Ünel: İşte bu biz parçacık fizikçilerinin sorduğu 
sorulardan bir tanesi, neden yok? Bunu açıklayacak birtakım 
teoriler öne sürülmüş durumda. CERN’de yapılan deneyler, 
bu soruya açıklık getirebilecek teorileri inceliyor, hangisinin 
doğru olduğunu bulmaya çalışıyor. Fakat şu sebeptendir diye 
henüz söyleyemiyoruz.

BBC Türkçe: Peki fizikçiler ellerinde olmayan bir şeyi, 
antimaddeyi nasıl üretiyorlar? 

Gökhan Ünel: Şöyle, biliyorsunuz ki E=mc². Yani enerjiyi 
kütleye, kütleyi de enerjiye çevirebiliyorum. O zaman şöyle bir 
sistem yapabilirim:

Elimde bir proton demeti olsun, protonlar madde. Bunları 
çok yüksek hızlara çıkartıp durağan bir hedefe çarptırdım. Bu 
çarpma anında ortaya enerji çıkacak, daha sonra enerji, madde-
antimadde çiftlerine dönecek.

Ne olacak örneğin? Proton -antiproton çiftleri 
ve elektron-antielektron, yani elektron-pozitron 
çiftleri oluşacak. Daha sonra manyetik alanlar 
yardımıyla bu üretmiş olduğum antimaddeyi 
seçip maddeden ayırıp bazı kanallara gönderebilirim. Adeta 
laboratuvarda üretiyorum, daha sonra tekrar kullanmak için.

Fakat burada dikkatli olmak gereken bir şey var, madde-
antimadde bir araya geldikleri zaman, birbirlerini yok 
ediyorlar ve dışarıya enerji çıkıyor. Demek ki ben, bu 
çarpışmayı sağladığımda ve antimaddeyi ürettiğimde ortalığı 
tamamen vakum ortamında tutmalıyım. Ayrıca bu antimadde 
parçacıklarını, manyetik alanlar ya da elektrik alanlar 
vasıtasıyla, herhangi bir yöne yönlendirdiğimde gittikleri yerde 
maddeyle temas etmemelerini sağlamam lazım. Temas ettikleri 
zaman, tekrar enerjiye dönüyorlar.

O halde benim için antimaddenin devamlı yörüngede olması, 
bir yere gitmesi lazım, herhangi bir duvara çarpmaması 
lazım. Bu yüzden haberlerde geçen “trap” yani “kapan” sözü 
kullanılıyor. Çünkü ben bunu elime alıp tutamıyorum, şişenin 
içine koyamıyorum. Kapanın duvarına, şişenin kapağına temas 
ettiği an antimadde bozuluyor. Bu yüzden bunu mümkün 
olduğunca bozulmadan tutabilmek büyük başarı. 

BBC Türkçe: CERN’deki ALFA deneyinde antihidrojen 
atomları yaklaşık 15 dakika gözlemlenebilmiş. Bunun önemi 
nedir ve bu deney neyi amaçlıyor?

Gökhan Ünel: Bir yerde antielektronları, yani pozitronları 
üretiyorlar. Bir başka yerde de antiprotonları. Daha sonra 
bunları birbirlerine doğru gönderiyorlar. Antielekronlarla 
antiprotonları birleştirip antihidrojen atomu yapıyorlar. 
Yani, bir antielement oluşturuluyor. Bu, sekiz on sene önce 
yapıldığında laboratuvar ömrü çok kısa olmuştu. Sonuçta 
kesinlikle doğada var olan bir şey değil.

Tek başına üretilen protonun tersi ya da elektronun tersi, 
yüklü parçacık olduğundan manyetik alanlardan etkileniyor. 
Dolayısıyla, bunların uzun süre yaşamasını sağlamak nispeten 
daha kolay ama atom, element ürettiğinizde, artı yüklü 
parçacıklarla eksi yüklü parçacıkları bir araya getiriyorsunuz. 
Dolayısıyla, elde ettiğiniz antihidrojen atomu yüksüz, nötr 
oluyor. Dolayısıyla, bunu artık elektrik alanla, manyetik alanla 
yörüngede, kapanda tutmak çok zor. Bu deneyin başarısı, bu 
zoru başarmak ve antihidrojen atomlarını 15 dakika gibi uzun 
bir süre herhangi bir yere değmeden, bozulmadan tutmayı 
başarmak. 
 
Aslında bu deneyin başka bir amacı daha vardı, o da şu: 
Ben maddenin yer çekiminden nasıl etkilendiğini biliyorum. 
Herhangi bir taş attığım zaman yere düşüyor. Aynı şekilde 
protonlar da elektronlar da, kütleleri çok küçük olduğu için çok 
az da olsa, onlar da etkileniyorlar. Peki ürettiğim antimadde 
yerçekiminden aynı şekilde mi etkileniyor yoksa başka şekilde 
mi? Henüz bunun cevabını bilmiyoruz.
 
Basında bir haber çıktığı zaman şöyle algılanıyor, bu deney 
yapıldı bitti, işte bu da sonuçları. Hayır, bu deney devam 
edecek, CERN’deki diğer deneyler gibi bunlar hep uzun 
soluklu çalışmalar. Siz elde ettiğiniz antihidrojen atomlarının 
yerçekiminden nasıl etkilendiğini araştırmadan önce uzun 
süre hayatta tutabileceğiniz antihidrojen atomu üretmek 
zorundasınız.

BBC Türkçe: Peki bu deneylerin sonucunda evrene dair ne 
öğreneceğiz? 

Gökhan Ünel: Evrene dair bildiğimiz şeylerin büyük 
çoğunluğunu standart model bize söylüyor. Bu, 
elektromanyetik kuvveti, zayıf ve güçlü nükleer etkileşimi 
birleştiren bir kuram. Bu daha çok küçük parçacıklarla 
ilgileniyor, yani atom altı parçacıklarla, elektronlarla, 

kuarklarla. Fakat standart model 
henüz yerçekimi hakkında bize bir 
şey söyleyebilmiş değil. Yerçekimi 
hakkında bize bir şeyler söyleyebilen, 
genel görecelik kuramı.

Dolayısıyla çok küçüğün teorisiyle 
çok büyüğün teorisini henüz 

birleştiremedik. Ortada “theory of everything” dediğimiz “her 
şeyin teorisi”ne aday bazı kuramlar var. Ama deneysel olarak 
şudur ya da budur diyecek durumda değiliz.

“Büyük Patlama” ve ondan sonra neler olduğu hep bunun 
içinde. Ama onun dışında, “her şeyin teorisi” dediğimiz 
şey, “Tek bir teoriyle gözlemlediğimiz her şeyi açıklayabilir 
miyiz?” sorusunun cevabı olacak. Eğer bunu yapabilirsek, 
yerçekimi için de aynı teoriyi kullanacağız, elektromanyetik 
dalgalar için de aynı teoriyi kullanacağız veyahut Güneş’te 
neler olduğunu anlamak için de. Bu tek bir teoriyle birçok 
problemi çözebilmek çok ekonomik ve çok güzel bir şey 
olacak. Evrenin nasıl çalıştığını sonunda anlayabilir hale 
geleceğiz.

O zaman yerçekiminin nasıl çalıştığını daha iyi anlarım, 
parçacıkların neden gözlemlediğim gibi olduğunu anlarım, 
neden 3+1 boyutlu bir uzayda yaşadığımı, güneşin nasıl 
çalıştığını daha iyi anlarım.

Fakat bunu yapabilmek için, parçacıklar dünyasında 
yerçekimini nasıl etkilediğini deneysel olarak anlayabilmemiz 
lazım. Bunun için elimizde yeterli miktarda deney verisi yok. 
Dolayısıyla bu bizim için önemli bir adım olacak.

Şu anda teori diyor ki: “Sadece yük değişecek dolayısıyla 
yerçekiminden aynı şekilde etkilenmeli.” Bunun ispatı henüz 
yapılmamış. Ama aksi de henüz kanıtlanmamış; dolayısıyla bu 
deney bunu ölçebilirse, yeni ve güzel bir şey olacak.

Kaynak: http://www.bbc.co.uk/turkce/ozeldosyalar/2011/06/110608_
antimatter.shtml

Pancar Turşusu
Dilek Gürelli

Malzemeler:
1 demet kırmızı pancar
1 kahve fincanı sirke
4-5 diş sarımsak
2 çorba kaşığı toz şeker

Hazırlanışı:
Pancarların yapraklarını dibinden kesin, iyice yıkayın (hatta fırça 
ile), sonra tuzlu suda haşlayın. Suyunu temiz bir tülbentten süzün 
ve kenara koyun. Pancarları soyun, istediğiniz büyüklükte kesin 
ve bir kavanoza yerleştirin. Kenardaki suya sirkeyi ve şekeri 
karıştırın, kavanoza dökün (pancarların üstü örtülsün), sonra 
sarımsakları ilave edin ve kavanozun ağzını iyice kapayıp bir 
hafta kadar serin bir yerde bekletin. Afiyet olsun.

Kırmızı pancarın faydaları: 
Kırmızı pancarın anavatanı Akdeniz bölgesidir. A, B, C 
vitaminleri, fosfor, demir, magnezyum, potasyum, çinko, 
kalsiyum içerir. Pancarın yaprakları da vitamin ve mineraller 
bakımından zengindir. Kırmızı rengini veren pigmentler kansere 
karşı savaşta etkilidir.

Kalp sağlığını korur; hipertansiyonu önlemek için pancar suyu 
tüketilebilir. Zengin folik asit ve betain oranına sahiptir, karaciğeri 
korur. Böbrekleri çalıştırır, iştah açıcı etkisi vardır. Demir 
eksikliği olanların pancar suyu içmesi tavsiye edilir. Taze, çiğ 
ve rendelenmiş şekilde salatalarda alınabilir. Pişirilmesi yararını 
azaltacaktır. Maydanoz ve kereviz yaprakları kırmızı pancarın 
faydasını arttırır. Dikkat: Şeker hastası olanlar için zararlıdır.

BİLİM Doç. Dr. Gökhan Ünel Röportajı
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Nefes 
1. Bölüm
 
Çoğu zaman hiç dikkatimizi çekmeyen nefesler kusursuz 
bir mekanizma ile sürekli işler. Nefeslerimizi izlemek var 
olduğumuzu hissettirir. Nefes teknikleri ile alınıp verilen 
nefesler değil, hiç çaba sarf etmeden doğal, basitçe alıp 
verdiğimiz nefesleri izlemek bize bunu daha iyi hissettirir. Bir 
solukta havada bulunan oksijen içeri girer, yani dünyamızı 
saran atmosferi, havayı içimize çekeriz ve sonra tekrar 
bedenden dışarı geri göndeririz, başka bir deyişle evreni 
içimize alırız, evrenle bütün olduğumuzu hissedebiliriz.  
 
Fiziksel açıdan incelersek; kalbin çalışması, 
kasların çalışması, hücrelerin bölünebilmesi, 
düşünebilmek için bedenin oksijene 
ihtiyacı vardır ve bu ihtiyacı gideren 
soluma dediğimiz sistemi oluşturan 
bölümler kısaca aşağıda anlatılmıştır. 
 
Burun:
Solunum dediğimiz bu kusursuz 
sistem burnumuzda başlar, 
genelde burunun görevi kokuları 
algılamak gibi düşünülür. 
Burunun üst bölümünde çok 
sayıda sinir hücresi içeren ve 
koku epiteli olarak adlandırılan 
iki küçük alan bulunur. Bu alanlar 
koku duyumundan sorumludur. 
Koku ise havada molekül olarak 
dolaşır. Nefes alırken havadaki 
oksijenin yanı sıra bu moleküller 
de buruna girer. Havayla taşınan 
“koku molekülleri” koku epitelindeki 
alıcılara ulaştığında burada bulunan 
hücreler uyarılır. Uyarılan hücre beyne 
bir elektrik sinyali gönderir. Beyin koku 
molekülü ile değil yalnızca kendisine ulaşan 
elektrik sinyali ile muhatap olur. Elektrik 
sinyali için beynin yaptığı yorumu insan koku 
olarak algılar. Ama burunun asıl görevi havayı kıvrımlı 
hatlarıyla döndürerek ısıtıp nemlendirerek içeri almasıdır. 
Burun içindeki tüyler beden için zararlı parçacıkların 
içeri girmesini engeller, bu engeli aşan zararlı parçacıkları 
tutan mukus silya denen hareketli tüycüklerle beraber 
çalışır, bu tüycükler mukusun yakaladığı parçacıkları 
yavaş yavaş yutağa taşır, oradan da mideye gider ve mide 
asitleri zararlı maddeleri yok eder. Bu yüzden de burundan 
alınan nefesler ağızdan alınan nefeslerden daha yararlıdır. 

Nefes Borusu:
Aldığımız hava uzun bir mesafe olan nefes borusundan 

akciğere geçer. Nefes borusu her hareketimizde sıkışıp 
kapanmadan ve rahatça öne arkaya eğilebilecek halkalı 
kıkırdak bir dokudan oluşmuştur. Ne kemik gibi fazla 
sert, ne de kaslar gibi fazla yumuşaktır. Yemek borusunun 
önündedir. Yemek yerken yediklerimizin nefes borusuna 
kaçmasını engelleyen epiglot denen bir kapakçık bulunur 
ve her yutkunduğumuzda o kapakçık nefes borusunu 
kapatarak, besinlerin yemek borusundan geçmesini sağlar.  

 

Akciğerler:
Beden dokuları karbondioksit üretir ve kılcal damarlar 
yoluyla dokulardan uzaklaştırılır; buna kirli kan deriz 
ve kanın temizlenip tekrar dokulara ulaşabilmesi için 
karbondioksit ile oksijenin yer değiştirmesi gerekir. 
 
Akciğerler yüzlerce kola ayrılmış bronşlardan (nefes 
borusunun dallara ayrılmış devamından) oluşur ve bronşların 

ucunda toplu iğne başı büyüklüğünde üzüm tanelerine 
benzeyen hava kesecikleri vardır. Bunlara alveol denir ve 
kılcal damarlarla örülüdür, alveollerin içinde karbondioksit ile 
oksijen yer değiştirir. 300 milyon kadar hava kesesi her nefes 
aldığımızda genişler ve her nefes verdiğimizde eski haline gelir. 
 
Hemoglobin:
Alveoller ve dokular arasında uzun bir mesafe vardır. 
Oksijen kana karışınca alyuvarlar (kırmızı kan hücreleri) 
sayesinde taşınır. Bunların içinde protein hemoglobin 
vardır ve hemoglobine tutunan 4 adet demir atomu 
bulunur; bunlar oksijeni çeker ve kanda yolculuğuna başlar. 

Yavaş yavaş hemoglobinin gücü azalır ve oksijen 
demirden ayrılır ve hücrelere ulaşır. Hücrelerdeki 

karbondioksit ise tekrar hemoglobin ve 
kompleks sistemle taşınarak dışarı atılır. 

 
Beyin:
İrademiz dışında nefes alış verişlerimizi 

yöneten komuta merkezidir. Beyin 
sapı (medulla) göğüs çevresindeki 

kaslara 2 saniyede bir kasılma 
görevi verir, kasılınca akciğerlere 
hava dolar. 3 sn. sonra medulladan 
gelen sinyal kesilir, bu sefer 
kaslar gevşer ve akciğerlerdeki 
hava dışarı atılır. 2 saniye nefes 
alıp 3 saniyede veririz. Genelde 
bir nefes alış verişi 5 saniyedir, 
bu da dakikada 12 nefes alıp 
veriyoruz demektir. Bazı 
durumlarda bu değişir. Örneğin, 

koşarken solunum hızlanır göğüs 
kaslarımız solunumu hızlandırmayı 

zorlar. Bunun kontrolü irade dışı 
beyin tarafından gerçekleşir. Daha 

fazla oksijen harcayan kaslardaki 
karbondioksit artar, zorlanan kas laktik 
asit salgılar, reseptörler (hücre dışındaki 

bir sinyali hücre içine taşıyan bir protein) 
değişimi fark eder. Solunum merkezine 

(medulla) sinyaller gönderir,  medullada soluk 
almak için emirleri daha sık gönderir, kalp daha 

hızlı atar ve bedeni soğutmak için deri terler. 

Yogada kullandığımız bazı nefes çalışmaları ile nefeslerimizi 
kontrol edebilmeyi, fazla oksijen almak yerine bedeni 
zorlamadan aldığımız oksijeni bedende her bölgeye 
göndererek hücrelerin ihtiyacını karşılayabilmeyi, fiziksel 
ve ruh sağlığımızı koruyabilmeyi, iyileştirici gücünü ortaya 
çıkartabilmeyi öğrenebiliriz. Bültenimizin bir sonraki 
sayısında bu nefes tekniklerinden birkaçını okuyabilirsiniz.

nilcvk@gmail.com

Defne Sabunu 
 
Defne mucize bitki olarak da bilinir. Defne 
meyvelerinden elde edilen yağın antiseptik özelliği 
vardır. Defne sabunu da bu yağdan üretilir.  
 
Hakiki defne sabunu, saç dökülmesi ve kepeklenmeye 
karşı etkili bir üründür. Ayrıca cilt için de çok faydalıdır. 
Antiseptik özelliğinden dolayı tüm vücut parazitlerine 
ve mantar hastalığına karşı da faydalı bir ürün olan 
defne sabununun diğer faydaları ise şöyle sıralanabilir: 
 
- Varisleri rahatlatır, 
- Ergenlik sivilcelerine, saç diplerindeki yara ve 
tahrişlere çok iyi gelir,
- Derideki gözenekleri açıp rahatlatır,
- Doğal kokusu ve antiseptik oluşundan dolayı evdeki 
dolaplarda kullandığınızda haşere barınmasını engeller. 
 
Defne yağında klorofil bulunur. Bu nedenle sabun 
açık kahverengi-yeşil arasında bir renktedir. Sabun 
kurudukça rengi biraz daha açılır. 
 
Yerel dilde “gar” ve “har” olarak da adlandırılan 
defnenin sabun olmaya giden yoldaki macerası da 
çok ilginçtir. Üretim defne yağı, sabun tuzu ve su 

karışımının kazanlarda odun ateşinde kaynatılmasıyla 
başlar. Binlerce yıllık geleneksel tekniklerle kaynayan 
yağ kazanlarına, sulandırılmış sabuncu sodası ilave 
edilerek kaynatma işlemi devam eder. Sonunda yağ, 
sabuncu sodasının etkisiyle sabunlaşmaya başlar. Defne 
sabunları tamamen el emeği ile üretilir. 

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 Gürel

Hatice Çoban Uzun

Bir zamanlar tüm hasid tarikatları kardeşlik içinde bir 
arada oturmuşken, elinde piposu ile Haham İsrael aralarına 
katıldı. Çok dostça davrandığı için ona sordular:  
 
“Anlat bize sevgili haham, Tanrı’ya nasıl hizmet 
etmeliyiz?” 
 
Haham soruya şaşırdı ve dedi ki:  
 
“Ben nereden bileyim?” 
 
Sonra da onlara şu meseli anlattı:  
 
“Kralın iki tane dostu vardı ve ikisi de bir suçtan dolayı 
mahkum edildiler. Dostlarına sevgisinden dolayı kral 
kendilerine merhametini göstermek istedi. Ama onları 
serbest bırakamazdı çünkü bir kralın isteği bile kanundan 
üstün olamazdı. O yüzden şu fermanı çıkardı: Derin bir 
uçurumun üzerine bir ip gerilecekti ve birbiri ardına 
bu iki adam ipin üzerinde yürüyeceklerdi. Karşı kıyıya 
hangisi ulaşabilirse onun hayatı bağışlanacaktı. Kralın 
emri yerine getirildi ve dostlarından ilki sağ salim karşı 
kıyıya vardı. Hâlâ aynı noktada duran diğeri ona seslendi: 
“Söylesene dostum! Karşıya geçmeyi nasıl başardın?” İlk 
karşıya geçen cevap verdi: “Ben şunun dışında hiçbir şey 
bilmiyorum: Ne zaman bir tarafa düşecek gibi olsam, diğer 
tarafa abandım.” 
 
OSHO, Martıları Seven Adam
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