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Kâmile Bayramı
Sorduk…
Hazırlayan: Elif Ersoy

bayramdır: Muhabbetin aşinasıdır, muhabbetin gıdasıdır,
ruhun gıdasıdır; bayram budur. Her gün mümin için
bayramdır. Mümin, bedenine sahip olursa; eline, diline,
beline, özüne, sözüne, gözüne, kendine sahip olursa, her
an bayramdır. Şimdi konuşmamız, kavuşmamız bize bir
bayramdır. Esas bayram budur. Dost dosta kavuştuğu
zaman bayram olur, seyran olur ol demde.
Bir mümin binayı mazbut ve mamur ve temiz tutmazsa
onun ne bayramdan haberi olur, ne seyrandan haberi
olur, ne muhabbetten haberi olur, ne özünden haberi olur.
Kendini mazbut ve mamur tut.
Cennetin içinde bir ağaç durur,
Günde 7 defa yeşerir, kurur.
Mümin kullarına meyvesini verir,
O güzel dalını seyran eyledim.
Bu ağaç bir müminin kalbindedir. Meyvesi nedir?
Muhabbettir, kelamdır, kavuşmaktır, erişmektir. Cemal
cemala, gönül gönüle, didar didara... bayram budur. Dost
dostuna kavuştu mu bayram eder, seyran eder.

Bayram, “özel olarak kutlanan gün” olarak
tanımlanır. Peki ya kadim bilgelikte, âşıklık
geleneğinde ne denir bayram için? Ne zaman bayram
olur? Hangi gün bayramdır?
Âşıklık geleneğinin günümüzdeki temsilcilerinden
Erzincanlı Âşık Yusuf Kemter Dede’ye orucu, arifeyi,
bayramı sorduk…

Ârif, kelamın aşinasıdır. Sadık olan bayram eder. Ârif
olmuş da sadık olmamış; illa sadık olacaksın. Sadık,
kâmil olur. Ârif olmuş ama kâmil olmamış. Sadık olan,
diline sahip oluyor, eline sahip oluyor, beline sahip
oluyor, özüne sahip oluyor, izine sahip oluyor, kendine
sahip oluyor; sadık budur. Onda leke bulunmaz; onda ne
yalan bulunur, ne zina bulunur, ne haram bulunur. Elif
gibi doğru oturur, doğru kalkar, dost gönlünü incitmez.
Müminler ruhen birbirlerini severler, nefsen değil.
Onunçün diyor:

İnsan ebedi oruç olmalı. Eline oruç olmalı, diline oruç
olmalı, gözüne oruç olmalı, beline oruç olmalı. Oruç
tutan, hakiki varlık olan, yalan söylemez, haram yemez,
zina yapmaz, kimsenin hakkına hukukuna tecavüz
etmez; doğru oturur doğru kalkar, doğru yürür, dost
gönlünü incitmez. Oruç budur. Esas oruç budur. Eline
sahip ol, diline sahip ol, özüne sahip ol, izine sahip ol,
gözüne sahip ol. Adam oruç tutuyor yalan söylüyor; oruç
tutuyor zina yapıyor; oruç tutuyor haram yiyor. Bu nasıl
oruçtur? Mümin olan kötü hallere oruç tutar. Esas oruç
budur. Daima insan oruç olmalı: Yalan söylemeye oruç
olmalı, haram yemeye oruç olmalı, başkasına fena gözle
bakmaya oruç olmalı. Eline, diline, beline sahip olan,
oruç budur.

Nefsine uyup yolundan çıkma,
Bağlanır yolların, şaşarsın bir gün,
Vesvese hannası kalbine koyma,
Ecel çengeline düşersin bir gün.
Arılara bakıp ibret alsana,
Her çiçeğin hamını hasını bilsene,
İkilikten geçip biri bulsana,
Birlikte gezmezsen şaşarsın bir gün.
Can gözün görmez, edersin inat,
Sureti güzeli seversin gayet,
Nefsine kul olana yoktur hidayet,
İmandan gümana düşersin bir gün.
İmanla güman bir kapta durmaz,
Nefsine uyan münkir didar göremez,
İkrar, iman, razı kandadır sormaz,
Dar kapta kaynama taşarsın bir gün.

Dost dosta kavuştuğu zaman bayram olur, seyran
olur ol demde. Esas bayram dost dosta kavuştuğunda

Hayır da sende, şer de sende. Yani Cenâb-ı Hak bütün
varlığını sende cilalamış, sende mevcut etmiş. Akıl,

AYIN KONUĞU: Kamil Kalyoncu

Muhittin Gür

fikir, mantık, her şey sende mevcuttur. Sen bu kuvvete,
kudrete sahip olursan, işte bedenini kurtardın, ruhunu
kurtardın. Kurtaran bayram ediyor. Kurtarmayan da
dalalet içinde azap görüyor.
Nar da bizde, nur da bizde. Cennette nur yoktur, herkes
nurunu beraber götürür. Cehennemde nar yoktur, herkes
narını beraber götürür. Senin nurun olmazsa cennet
kapısını bulamazsın. Dost dostuna kavuştu mu bayram
da orda, seyran da orda, muhabbet de orda, Hakk da
orda. Muhabbete doyulmaz. Muhabbet ruhu gıdalandırır.
Ruhun gıdası muhabbettir. Muhabbet öyle bir şeydir
ki ne gecesi var ne gündüzü var; doyulmaz, kanılmaz.
Muhabbet oldukça ruh cilalanıyor, ruh gıda alıyor.
Tatlılardan tatlı nedir? Dil ile muhabbettir. Acılardan acı
nedir? Yine dildir. İnsanları birbirine kavuşturan nedir?
Sevgi ve muhabbettir.
Muhibbi hanedan olayım dersen,
Muhabbet ile Hakka gidermiş kardeş,
(…)
Burda gördüm diyen cemallullahı,
Muhabbet Hakk ile eder her gahı,
Hakkın sırrını kimse bilmez,
Billahi bir olup birlikte bitermiş kardeş.
Allah’ın varlığı birliğin içindedir. Bu birlik neyle olur?
Doğrulukla olur, sevgiyle olur, saygıyla olur, muhabbetle
olur. Bedene sahip, ahdına sadık olacaksın. Ruhunu
kurtarmak için nefsin zulmünden kurtulacaksın. Nefsin
kalelerini yeneceksin. Nefs-i Emmare var ya, onun
kalelerini yıkacaksın.
(…)
Müminler yanından gelip geçersin,
Muhabbet edenlerden niçin kaçarsın?
Burda ne ekersen onu biçersin,
O amel tarlasını sürebildin mi?
İnsanın görevi birbirine hizmet etmek, birbirine sevgi
saygı göstermektir. İnsanın varlığı budur. İnsanlar
birbirine sevgiyle, saygıyla, hüsniyetle, hizmetle Hakk’a
vasıl olur.
Mümin müminin aynasıdır, mümin müminin kıblesidir,
mümin müminin kabesidir. Müminler birbirlerinden
ilhamlaşır, birbirlerinden ilham alır, birbirinde
noksanlarını tekamül eder, birbirlerinde kötü hallerini
terk eder. Sen bilmediğini benden öğrenirsin, ben
bilmediğimi senden öğrenirim, senle ben yok oluruz,
Allah’ın kuvveti, kudreti var olur. Dost dostun aynasıdır,
dost dostun kıblesidir, dost dostun hayatıdır.
elifersoy20@gmail.com

Deniz Tipigil
Soru: Röportajımıza Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı
olarak hizmet verdiğiniz yıllarla başlamak istiyorum ama
önce o makama kadar olan yolculuğunuzu bize kısaca
özetlemenizi rica etsem…
Kamil Kalyoncu: İktisat okudum İstanbul’da, ondan sonra 3
sene Devlet İstatistik Enstitüsü’nde çalıştım İstanbul Bölge
Müdürlüğü’nde 1978-79-80 yıllarında. Ondan sonra kısa
dönem askerlik yaptım, dönüşte Neşriyat A.Ş.’de başladım,
bu Cem Uzan’ların Ses ve Hayat Dergilerini çıkartan şirket;
onun ithalat ve reklam bölümünde çalıştım 3 sene. Oradan
ayrıldım ve Şişe Cam Grubu’nda Satış ve Planlama’da 3,5
yıl kadar çalıştım. Oradan ECA Grubu’na geçtim, grubun o
zaman yeni kurulan Emas Makine Sanayi adındaki şirketinin
kuruluş aşamasından itibaren Genel Müdürü ile birlikte
sadece ikimiz çalıştık neredeyse; ben satışa bakıyordum.
1,5 yıl da orada çalıştıktan sonra ayrıldım ve Feneryolu’nda
kayınpederimle bir ECA Bayisi açtım. İşte o sırada, 1989
yılında “Ben de giriyorum” dedim ve seçimlere girdim.
1989-1994 yılları arasında Kadıköy Belediye Başkan
Yardımcılığı yaptım.
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Soru: Kadıköy ilçesinin sınırları aynı mıydı o zamanda?
Kamil Kalyoncu: Şu andaki Bostancı Vapur İskelesi sınırdı,
ondan sonra Maltepe. O zaman Ataşehir de buraya bağlıydı.
O dönemde Türkiye’nin ilçe sıralamasında Kadıköy en
büyük 4. ilçeydi. En büyük belediyeler Bakırköy, Konak ve
Kadıköy’dü. Sonra bunlar bölündü, Kadıköy en büyük kaldı.
İl bazında da Kadıköy ilk 10’a giriyordu nüfus olarak; ilk
10’dan bile fazla. İzmir’e yakındır şu anda bile; 2,5 milyona
yakın nüfusu var.
Soru: Çok uzun bir süre, 5 yıl hizmet vermişsiniz; başından
beri Başkan Yardımcısı olarak mı çalıştınız?
Kamil Kalyoncu: Çok daha uzun devam edebilirdim
isteseydim, kendi rızamla ayrıldım. Seçimi kazandıktan
sonra Meclis Üyesi oldum, Meclis Üyeleri arasından bizi
Başkan’ımız seçti, Dr. Cengiz Özyalçın’dı Başkan o dönem.
Şu andaki Belediye Başkanı Selami Öztürk ile ikimiz
Başkan Yardımcılarıydık.
(Devamı 3. sayfada)

BAŞ YAZI

İzzet Erş

Rabbin Sözünü
Taşımak...
Tevrat-ı Şerif Musa Hazretlerine ciltli bir kitap olarak
değil, vahiy sûretiyle verilen ilâhi sözdür.[1] Bu söz
yazıya daha sonraları geçirilmiştir. Tevrat, kendi inişi ile
ilgili olan bu bölümde “Allah’ın parmaklarıyla yazdığı
Tora” ifadesini kullanır. Tasavvufta buna “Allah’ın Celâl
ve Cemâl isimleri” denir ve Allah, kelamını bu esmâ
cihetinden elleriyle mümin kulunun kalbine yazar. Bu
eller Süleyman’ın Mabedi’nde kaporet denen iki sütun
ile simgelenmiştir. [2]
***
Sinagog ritüellerindendir.
Belirli dualarda Sefer Tora’nın (Tevrat rulolarının)
bulunduğu sandık (Aron HaKodeş) açılır. Sandığın
üzerindeki perde (parohet) kaldırılıp kapıları açılırken
gözler parmaklar yardımıyla örtülür (İçeriden işitmek
böyle olur çünkü). Allah’ın birliğine şehadet edilir ve
kulağın bunu daima duyabilmesi ve asla unutmaması
için yemin edilir:
Şema İsrael, Ad. Elohenu, Ad. Ehad...
Beşeri gözler, hikmetin ve anlayışın gözleri açılsın
diye örtülür. Sandığın üzerinde anlayışın göz kapağını
andıran perde nefsâniyete karşı bir örtüdür. Setr-i
avrettir yani.[3] Çünkü hakikatte setredilmesi gereken
edep yeri değil, ona bakan gözdür.
Daha sonra Tevrat ruloları Hakîm olan imamın (Haham)
vâsıtası ile cemaat içinden bir müminin kucağına verilir.

melankoli
Aykut Yazgan

resimde dürer’in “melencoliah” isimli bakır oymabaskısında, yukarıda sağda, çanın hemen altında,
ressamın oraya belli bir amaçla koyduğu 16 rakamlı
sihirli karede, dört sayının toplamıyla 34 rakamının elde
edilebilmesi söz konusudur. belli dört sayı çizgilerle
birbirlerine bağlandıklarında belli “çizgi desenleri” ortaya
çıkmaktadır, her ortaya çıkan “çizgi desenine” koşut olarak
da 34 toplamını veren karşıt “çizgi deseni” oluşmaktadır
(ayna). her iki “çizgi deseninin” toplamı ise daima “68”i

O kişinin akl-ı beliğ ve kendinden mes’ul olması kaydı
aranır. Tomarlar Hayat Ağacı’nı (Etz Hayim) sembolize
eden iki ahşap sütuna sarılıdır. Bunların tepesinde bir
taç, kral tacı (Keter) bulunur. Tevrat’ın yazılı olduğu
tomarlar cemaat içinde gezdirilirken, bâtındaki kalbin
zuhûrdaki yansıması olan eller ona uzanır. Rabıtanın
simgesi olan tsitsit denilen bağ sağ elin şahadet
parmağına dolanarak Tora’ya uzatılır. Şüphesiz kelâm-ı
İlahîyeye şehâdet ancak ona murâbıt olanlar için imkân
dâhilindedir. Ve dualar okunur.
Bu aşamada taşıyan neyi taşıdığını, elleri ile uzananlar
neye uzandıklarını ve her ikisi de kimin önünde
olduğunu unutmamalıdır.
Tora büyük bir ciddiyetle taşınmalıdır. Dolaştırma
sırasında asla elden bırakılmamalı ve bir yerden destek
alınmamalıdır. Tora’yı taşıyan dizlerini kırmadan
yürümeli, elleri uzanamayana Tora’yı uzatmamalı, boyu
yetişmeyen için Tora’yı indirmemelidir çünkü taşıyan
Rabbin sözünü taşımaktadır. Rabbin sözünü taşıyan,
kimsenin önünde eğilmez...
Teferruatları vardır. Ritüeli çok daha derindir.
Yine de mânâya yakîn olan için bu kadarı kâfi
gelecektir...
En sonunda başlanılan yere, Teva’ya geri dönülür. Teva
daima yerden yüksektedir. Büyük Mabetteki sunağı
temsil eder; mabetteki sunak da Nuh’un gemisini. Tora
ruloları oraya yatırılır ve tavandan sarkan bir avizenin
ışığından faydalanılarak Tora’nın içindeki ilgili bölüm
okunur. Tora okunurken ona el sürülmez. Okuyan el
şeklindeki bir çubuk aracılığıyla yazıları takip eder.
Bu ele Yad (Allah’ın Eli) adı verilir. Bu da basitçe
anlaşılacağı üzere Tora’nın nefsâniyetle değil, Allah’ın
adı ile (Bismillah) okunması gereğini göstermek içindir.
Sefer Tora; başında tâcı, Hayat Ağacı denen bedeni
ile insanı simgeler. İnsan, Allah’ın Celâl ve Cemâl
elleriyle yazdığı, sonra da onu yine kendi içine sakladığı
kâmil kitaptır. Rabbin sözleri Levh-i Mahfuzda, göğüs
kafesinin kalbi koruduğu gibi korunur.

vermektedir, yani 2 kere 34; ilk beş karede böyle bir örnek
gösterilmektedir.
dürer’in 16 sihirli kare’sinden bu şekilde değişik bezekler
elde etmek oldukça enteresan. ilk önceleri doğal olarak
insan kendini basit bir oyunun içinde buluyor. ama
daha sonraları simetri çiftlerinin bağlantılarına dikkatle
bakılınca matematik ilişkiler gün ışığına çıkmaya başlıyor.
böylece 86 çift-desen elde edilebiliyor. fakat yine de 34
sayısının, daha doğrusu 68’in bütün etkinliği sonuna kadar
kullanılmış değil. 1’den 16’ya kadar olan sayılarla toplamı
34’ü vermeyen desenler de elde edilebilir, fakat yine de
böyle oluşmuş bir desenin mutlaka bir simetri deseni
vardır, ve her ikisinin toplamı her zaman 68’i verir, yani
2 kere 34. böylece aşağıya veya yukarıya doğru birçok
desen ve kombinasyon elde etmek mümkün. meselâ dört
sayı bağlantısının toplamı eğer 29 veriyorsa o zaman onun
simetri deseni toplamı 39’dur. her ikisi de yine 68’i verir.
bu kombinasyonlardan yüzlercesini yapmak mümkündür.
sınır 1 + 2 + 3 + 4 = 10’a karşı 13 + 14 + 15 + 16 = 58,
toplam 68’dedir.
bu ilginç kombinasyonların
içerisinde zorlayıcı bir şeyler
var. 34’ün etrafında, daha
doğrusu 3 ve 4’ün etrafında
dönen eski dünya bu iki sayıda
bir sayı sembolizmini, daha çok
bir mistiği algılıyordu. onlar
için toplamlar değil, rakamlar,
yani 3 ve 4 mühimdi. 3 daima
teslis’e, 4 ise “kare” biçiminde
yaratılmış dünya sembolüne
karşılık olarak geliyordu. ortaya
çıkan desen ve anti desenlerde
“aktio” ve “reaktio”nun geniş
bir şekilde felsefî bağlamda
değerlendirilmesi yapılıyordu:
gökyüzü ve dünya; gökyüzünde
ne varsa dünyada da o vardır,
onun sureti! 3 ile 4’ün toplamı
olan kutsal 7 sayısına ise sınırda
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Tora okunduğu zaman işitilen sözler Rabbin sözleridir.
Eğer duyulan ses cemaatin sesi ise Rab orada değildir,
zira ses de Rabbin sesidir. Eğer duyulan Rabbin sesi
ise artık orada olmayan cemaattir. İbâdetin amacı
budur. Cemaatin (çokluğun) yittiği yerde tezâhür eden
Efendinin birliğidir. O zaman “Ad. Ehad” (Efendi birdir)
denebilir.
Velhâsıl Tora insanın hakikatini gösterir. Tora’yı
okumak, kendini okumak veya kendini bilmek denen
kavramsallığa denk düşer. Bu farkındalıkta olanlar
okuduklarının aslında yazdıkları olduğunu bilirler.
Bunun için Tevrat’ta “Herkes kendisi için bu Sefer
Tora’yı yazsın,” denmiştir. Yazabilen ne âlâ... [4]
Sinagog kelimesi Yunanca sun (birlikte) ve agein
(getirmek) kelimelerinden meydana gelir. Toplanmak,
bir araya gelmek anlamını taşır. Platon bu kavramı
idealar âlemi için kullanır ve ideaların birliğine
sinagoge der.[5] İdealar (tümeller) birbirlerinden kopuk
değil, bir bütünlük içindedirler. Ayrı ayrı (kategorik)
düşünüldüklerinde mânâsız, ayrımlı birlik olarak
düşünüldüklerinde özgün ve örgüldürler. Bir mâbedi
ayakta tutan sarsılmaz duvarların taşları gibi, Tora da
Allah’ın isimlerinden bina olmuştur. Ve nasıl ki mabedi
bina eden mimar ise, Tora’yı canlandıran da insandır.
Demiurgos kendini binâ eden insandır ve sinagoge bu
inşâatın mahâlidir.
Çünkü sinagog zâhirde insan beynini, bâtında ise Arşı
simgelemektedir. Öyleyse bütün ritüeller ve taş binalar
bir yana, kavramının edimselliği olarak sinagogta
toplanmak demek, insanın aklını başına alıp kendi
kitabını okuması demektir. Allah’ın adı ile...
“Kendi kitabını oku! O gün sana nefsinin soracağı
hesap kâfidir.” [6]
izzeters80@gmail.com

değinmekte fayda var. burada derin anlamlar çıkarılabilecek
bu gibi açıklamalara girmek için fazla yerimiz yok. fakat
hayret edilecek konu şu ki, geçmiş zamanların hıristiyan
yapı san’atı 16’lık karelerin üzerine oturtulmuştu. ne ki
tanrısal sayılarla inşaa edilirdi, o kutsaldı!
dürer’in resminde neden 16’lık kareyi belirgin bir şekilde
gotik bir yapı ile ilişkiye soktuğu ve sütun üzerinde bir
rölyef olarak oraya koyduğu sorulursa, o zaman bunun
yalnızca bir “sayı oyunu” olarak orada olmadığını tahmin
etmemiz gerek. böyle bir oyun için resmin tamamı oldukça
ciddî. tefekküre dalmış olan dâhinin çevresi yapıda
kullanılan çeşitli aletlerle çevrili. hattâ çatı inşaatlarında
aralıkları izole etmek için kullanılan kurşun eritme kabı bile
eksik değil. en çok dikkati çekenlerden birisi de dahînin
elindeki pergel; sanki pergeli bir şey çizmek için değil de
bilhassa “pergel”i göstermek için tutuşu resmedilmiş. kum
saati ve çan da dekorasyonu tamamlayan öğeler.

AYIN KONUĞU: Kamil Kalyoncu
(1. Sayfadan Devam)
Vergi ve mali işlemler ile ilgilenen Maliye Müdürlüğü,
Kültür ve Sanat Müdürlükleri, İşletme Ruhsatları ile ilgili
Müdürlükler ve bir iki tanesi daha bendeydi. 1989 yılının
arşivleri taranırsa görünür, Fenerbahçe Burnu daha
düzenlenmemişti, orada ben amatör olarak bir grup
oluşturdum hiç fon falan koymadan ve bir platform yaptık.
Şimdi öyle düşünmüyorum ama o zamanlar Arabesk müziğe
tamamen karşıydım, zinhar! Gülhane Şenlikleri’ni Arabesk
buluyordum. Anti Arabesk bir şey yapalım dedik. Bir
komisyon kurdum Nejat Yavaşoğulları, Edip Akbayram,
Korhan Yurtsever (Yönetmen), Rahmetli Fikret Kızılok ile
birlikte; ücretsiz, gönüllü. O zaman tabii Anavatan
iktidarından çıkılmış, Sosyal Demokratlar iktidara gelmiş,
motivasyon da vardı, hepsi yardımcı olmak istiyordu.
Gülhane Parkı’nın alternatifi olarak yaklaşık 40 gün, her gün
halka açık etkinlikler yaptık. Çok güzel işler yaptık, onları
unutamam ben.
Soru: Biraz daha detaylandırsanız organize ettiğiniz
etkinlikleri, ama tevazu perdesinin arkasına saklanmadan;
malum asıl merak ettiğim detaylar bunlar...

Deniz Tipigil
Soru: Peki Anadolu Aydınlanma Vakfı ile ne zaman, nasıl
tanıştınız?
Kamil Kalyoncu: Tam o sıralarda tanıştım 1997, 1998 idi.
İzzet, kardeşim, eski solcudur o da, baktım jargonları
değişmiş. Ben O’nu takip ettim ve Metin Bobaroğlu ile
tanıştım. O zaman Bostancı’da yapılıyordu toplantılar; Kutay
Akın’ın İş Merkezi’nde.
AAV ile tanışmam benim hayatımı kalite olarak değiştirdi;
hayatımın kalitesi değişti çünkü kıblem değişti. Şunu süreç
içinde gördüm, iki tane temel konu üzerinde duruluyor vakıf
çalışmalarında. Bir deniyor, herkes özgürlüğe mahkûmdur;
iki, herkes özgündür, biriciktir. Özgürlük ve özgünlük
problematiği devamlı kıblede durması gereken iki temel
konu. Ve bunun için bütün çalışmaları ben hep o gözle
izlemeye çalıştım, hep bu paralelde. Dolayısıyla özgürlük ve
özgünlüğe giden bütün alanları bize açıyor çalışmalar,
sohbetler. Bu çok etkileyici olduğu kadar anlaşılması da zor,
çünkü çemberin içine girememiş insanlar, bir nevi örgüt
anlayışı ile bakıyorlar, bakmaya çalışıyorlar ve açığa
düşüyorlar, ki süreç içinde bunu anlayamayanlar açığa
düştüler.

Kamil Kalyoncu: Birkaç örnek vereyim, yaptığımız ve
unutamadığım işlerden. Bulutsuzluk Özlemi ilk açık hava
konserini orada verdi, o zamanlar sadece barlarda
çalışıyorlardı. Paneller yaptım orada. Yalçın Pekşen bana
dedi ki o zaman: “Panellere en fazla 50 kişi katılır.” “Olsun,
50 kişi olsun, fark etmez,” dedim. İnan, 3000 kişi vardı.
Mert Ali Başarır yönetiyordu panelleri; panelistler Müjdat
Gezen, Metin Akpınar, Ali Ulvi (Cumhuriyet Gazetesi’nde
karikatürist) ve birkaç kişi daha, unutuyorum tabii.
Oda Orkestraları, Kuartetler getirdik; her sefer çok dolu
oluyordu. Bir de şunu yapıyorduk, ki onun
organizasyonunu, aram pek serin olmasa da hâlâ görüşmeye
devam ettiğim Korhan Yurtsever üstleniyordu: Her Cuma
bir yazlık perde kuruyorduk. Burası neresi biliyor musun,
Fenerbahçe Burnu’nda tam ortadan ileriye doğru giderken
sağda yüksek bir yer var, onun arkasında doğal bir platform
var. Herkes çimlerin üzerinde oluyordu. Her Cuma orada
ödüllü Türk Filmleri oynatıyorduk, yaklaşık 23:00 gibi
bitiyordu film. Filmden sonra filmin kadrosu filmi
tartışıyorduk.
Bir gün mesela Athena geldi bana; o zamanlar ‘Akbaba’
adında bir grubun alt grubuydu Athena. Bir gün geldiler
rockcı gençlerle birlikte, metalciler hatta, en gürültülü ne
varsa. Hiçbir yerde konser veremiyorlardı bunlar, çünkü
dinleyiciler geliyorlar ve dağıtıyorlardı mekânları. İlk kez
toplu halde rock gecesi yapacaklar. Benim de niyetim var
onlara izin vermeye ama nasıl yapacağımı düşünüyorum
dinlerken. Dedim: “Bakın, eğer bir tek olay çıksın, şöyle
olur, böyle olur.” Dediler: “Abi hiç merak etmeyin, biz kendi
önlemimizi kendimiz alacağız.” Tabi onlara bırakmadım ben,
zabıtayı ayağa kaldırdım, önlem aldık. Şöyle bir şey oldu; o
zaman Sabah ve Hürriyet en çok tanınan iki gazete. Sabah
Gazetesi 1. sayfayı ikiye böldü, sağ tarafı bu geceye ayırdı.
En korktuğum gece o olmasına rağmen, çok güzel bir gece
oldu o gece.
O zaman MFÖ’yü çağırdık, Zerrin Özer’i çağırdık. Hiçbirisi
para istemedi, bir tek şeye para verdim, hem de fazlaca
miktarda; o da ses düzeni için Staras’a. Zaten gelen onu
soruyordu. Tonmaister’i vardı Ertuğrul diye bir genç, orada
karavanım vardı benim, her akşam gelirdi, görüşürdük. Bir
gün yine karavanda oturuyorum. Güneş diye tiyatrocu bir
çocuk o akşam Nazım Hikmet’ten “Taranta Babu’ya
Mektuplar”ı oynuyordu. O sıra oğlan hışımla içeri girdi,
“Oynamayacağım,” dedi. Sahnenin önünde mahalle
çocukları var, bira içmişler, laf atıyorlarmış. Ben en celalli
halimle çıktım mikrofona, ezcümle dedim ki ortaya:
“Nazım’ı dinlemeyen hemen çıksın gitsin buradan.”
Durdum, tekrar ettim. Çıt yok ama. Sonra Güneş çıktı ve
oynamaya devam etti. Ertesi gün Cumhuriyet Gazetesi bunu
da haber olarak yayınladı. O fırçayı onlar övgü ile yazdılar,
Nazım Hikmet’e sahip çıkan birisi diye; bir de böyle
enteresan bir olayımız vardı işte.
Bu, Türkiye’de en iyi festival seçildi; amatörlüğünden
seçildi ama o amatör kadro yapıyordu, ben her akşam
oradaydım. TRT’ye ve radyolara röportaja gittim birkaç
kere, çoğu akşam onlar geldi, orada röportajlar verdik. Neler
olup bittiğiyle ilgilendiler gerçekten, o güne kadar yoktu
öyle bir şey, benden sonra da olmadı zaten. Kendi
yönetimimiz balta vurdu o festivale, siyasi kaygıları vardı,
benim o kanalla sivrildiğimi, kendime yer yaptığımı
zannettiler. Zaten “Ayrılıyorum” deyince de, bu nedenle
anlamamışlar, şok olmuşlardı.

diğerlerini öldürüyor, karısını da kaçırıyor. Kesik Baş, kesik
baş vaziyetinde, Ali’ye gidiyor. Ben hikâye olarak
anlatıyorum, bunlar hep mani, kafiyeli. Ali atında, Kesik Baş
baş olarak neredeyse Ali’yi geçiyor. Beraberce koştura
koştura devin indiği kuyuya geliyorlar, kuyuya div derdi
babaannem. Kuyuda bir ip; Kesik Baş dışarıda bekliyor, Ali
iple aşağıya iniyor. Şöyle anlatıyordu orayı babaannem:
“Yedi gün, yedi gece iner idi,
Kah iner, kah döner idi.”
Ondan sonra oradaki mahkûmları kurtarıyor, dev geliyor,
devi parçalıyor, karısını kurtarıyor, çıkıyor.
Karadeniz’in genelini bilemem ama babaannem bize bunları
anlatırdı.
Soru: İsmi neydi babaannenizin?
Kamil Kalyoncu: Nazire Hanım, ruhu şad olsun. Benim
aklımda kalanlar bunlar, orijinallerini bulmak lazım, mani
halinde olan formlarını.
Soru: İş hayatının yanı sıra, sendikacılık ve belediyecilik
alanlarında ciddi hizmetler vermiş bir kişi olarak, bir sivil
toplum kuruluşu olan vakfımız hakkındaki görüşlerinizi ve
hayallerinizi sormak istiyorum son olarak…
Kamil Kalyoncu: Sivil toplum kuruluşları toplumların
olmazsa olmazları, ama her yerde sivil toplum
kuruluşlarının rayından çıkmasının bana göre nedeni,
insanların siyasi bir anlayış ile bu işe bakmaları veya o
yönde siyaset yaparak var olabilme hayalleri.
Vakfımız çok önemli bir iş yapıyor, herkesi kendine
döndürüyor. Başında konuştuğumuz özgürlük ve özgünlük
kıblesine bağlı olarak bunları söylüyoruz. İnsanın kendisine
dönmesi gibi bir şey ideolojik olarak söylenmiyor, buna
çıkan bütün yollar gösteriliyor. Ve buna çıkan bütün yollar
öyle güzel gösteriliyor ki helvayı da bizim yapmamız lazım
artık, çünkü kimse kimsenin helvasını yapamıyor.

Oysa asla böyle bir şey yapılmıyor. Bunun farkına varmak,
Marangoz Osman Baba’nın söylediği gibi, insanın sebebinin
birinci ayağı. Çünkü O derdi ki: “İnsan bu dünyaya iki şey
için gelmiştir. Bir kemâli tahsil; iki cemâli müşahede.” İşte
kemâli tahsil ve cemâli müşahede de, AAV çalışmalarının
anlattığı, benim demin kısaca özetlemeye çalıştığım
özgürlük ve özgünlüğün kesiştiği iki noktadır; o kavşaktır.
Bu benim anlayışım, başka birisi bu çalışmalardan başka bir
şey anlayabilir ve doğrudur da. Bir de, orada bizi sürekli
dostluk mertebesinde bekleyen bir anlayış var, bizi sürekli
oraya çekmeye çalışıyor, davet ediyor, başka hiçbir
mertebede beklemiyor, dostluk mertebe çünkü. Başka da bir
şey yok.
Soru: Tam da buradan çok merak ettiğim bir diğer soruya
geçmek istiyorum. Hem geçtiğimiz senenin çalışma konusu
olan mitler ve yaşamımıza etkilerini, hem de önümüzdeki
sene çalışacağımız dil konusunu bir arada ilgilendiren bir
konu da. Karadeniz kültürünün etkisiyle, ruhuyla yetişmiş
bir kişi olarak, çocukluğunuzdan itibaren etkilendiğiniz
mitsel öyküler, masallar ve onları duyuş biçiminizi
sorsam…
Kamil Kalyoncu: Benim dikkatimi çeken şöyle bir şey vardı:
Babaannem, 35 sene önce, yaklaşık 100 yaşında iken vefat
etti. Kendisi okuma yazması olmayan bir kadındı, hani sözel
gelenek deniyor ya. Çocukluğumuzda, “Hadi bize masal
anlat” dediğimizde, Kesik Baş’ın hikâyesini, düzyazı olarak
değil, maniler halinde, şiirsel bir dille, bir saat gibi bir sürede
anlatırdı. Kerem ile Aslı’nın anlatılması da aynı formda bir
saat sürerdi. Ve aslında daha çok “Ali” hikâyeleri anlatılırdı.
Daha sonra düşündüm, bu kadar Ali sevgisi olan bir yer
olabilir mi? Babaannem Ali aşığı idi. Bizim Karadeniz’de
Ali’den çok isim yoktur; Alevi kesiminden bile fazladır. Tek
başına Ali isimleri olduğu gibi, her ismin başı, sonu Ali’dir.
Ali Kemal, Dursun Ali, Bayram Ali, Temel Ali, Ali İhsan…
Bir gün bu konuyu Metin Bobaroğlu’na sordum; dedim:
“Bizim Karadeniz Ali isminden geçilmez, nedir bu?”
Sonradan öğrendim Horasan Erenleri’nin o kanaldan,
Çepniler kanalı ile Karadeniz’den Anadolu’ya yayıldığını. O
yüzden Ali sevgisinin çok yüksek olduğu söyleniyor,
gerçekten de öyle. Ali’ye hiç laf edilmez. Bak sana o
manilerden aklımda kalan bölümlerden söyleyeyim, düz
hikâye olarak:
Dev geliyor, dev dedikleri Ejderha, adamın evini basıyor,
karısının gözlerini oyuyor, adamın kafasını kesiyor,
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Şöyle bir tanım var çok beğendiğim, yine bizim
toplantılarda duymuştum: Önder, kuyudan su çekmek
için tulumbaya dökülen bir kova sudur. Biliyorsunuz,
emme basma tulumba kuyudan su çıkartırken boş basar,
hava olduğu için basmaz. Bir kova su dökülür, o havasını
alır, ondan sonra sen yine tulumbaya basarak çıkarırsın
suyu. Herkes, kendi tulumbasından kendi kaynağını
kendisi çıkaracak, çünkü bunun dışındaki bütün yöntemler
hap yöntemleri; “bana bir hap ver halledeyim işi” diyen
yöntemler. Yöntem kim arıyorsa hap arıyor; vakıf
çalışmalarında hap yoktur.
Benim temel aldığım ayet, “Allah mukallitleri sevmez”
ayetidir. Marksizm’de diyalektik esastır. Diyalektik
materyalizm diye temel bir kavram vardır ve bu çok işlenir.
Diyalektiği ben burada, vakfımızda anlamaya çalışıyorum.
Çünkü orada öğrendiğimiz mekanik diyalektikti ve her
şey o mekanik diyalektik içinde anlatılmaya çalışılıyordu,
ki Marks’ın diyalektiği bu anlamda kullandığını
zannetmiyorum, zannetmiyorum diyorum çünkü bu özel
araştırma alanım değil.
Ama burada gördüğümüz diyalektik başka bir şey. Aynı
sürecin iki karşıt kutbu. O kutuplar ki, deniliyor, hareketi
sağlarlar. O yüzden başka bir diyalektik tanımı ama
diyalektik meğerse buymuş diyorum. Bütün Marksist
gelenekten gelen arkadaşlarımla da bunu konuşuyorum,
onlar da şaşırıyorlar, hiç meseleye böyle bakmamıştık
diyorlar. Zaten diyalektiğin mantıksal bir anlayışı olduğunu
düşünmüyorum, neredeyse imkânsız demeye dilim varmıyor,
ama benim sezgilerimi açıyor bu.
Hani denir ya, şu bardağı anlayan Tanrı’yı da anlar. Herhangi
bir disiplin içinde herhangi bir kavram tanıtlanmaya
başladığı zaman bütün disiplinlere gitmek lazım. Akıl başka
türlü emin olmuyor, çünkü hepsi ile örgünlük var.
Vakıfla ilgili hayalim ise kalitenin yükseltilmesidir. Ben
hiçbir zaman nicelik taraftarı değilim. Yok yığınlara mal
olsun, yok geniş kitleler bilsin, reklam olsun, insanlar
tanısın; asla böyle bir şey aklımın ucundan dahi geçmedi.
Vakıfta tek yetkili olsaydım bile hedefim de bu olmazdı, ki
arkadaşlarınkinin de bu olmadığını biliyorum. Amaç kaliteyi
yükseltmek. Başka da hiçbir amacı olmamalı. İnsanların
değerlere bakışını ve o bakışın içindeki kaliteyi yükseltmek.
Başka herşey dışsal ve biraz siyasi olur diye düşünüyorum.
Nicelik demek siyaset demek aslında, başka bir şey değil.
Mesele nitelik, başka da bir şey yok. Bütün niteliklerimizi
yükseltmek durumundayız, estetik de bu zaten.
deniztipigil@gmail.com

Yaşam Ağacı
Etz Hayim
Arzu Cengil

Söz ettiğiniz bu ağaç nedir? Tüm İlahi Kuvvetler
katmanlar halinde tıpkı bir ağaç gibi sıralanmaktadır,
Nasıl ki bir ağaç sulandığında meyve verirse, Tanrısal
kuvvetler de Tanrının suyuyla dolunca meyve verir.
Bahir Kitabı, Provence, 12. yüzyıl

Yaradılışa göre (Kutsal Kitap, Yaradılış 1:27) insan,
Tanrının suretinde yaratıldı. Yahudi Tasavvufuna
(Kabballah’a) göre de Yaşam Ağacı olarak betimlenen
Sefirot (yani on Sefira) bu suretin Tanrısal aslıdır. Tanrının
Sonsuz Nuru yayılarak deneyimlemekte olduğumuz bu
sonlu gerçeklik olarak dışlaşırken, bu süreçte tanrısal
enerjiyi, e.d. ışımaları taşıyan kanallara sefiralar dendi ve
bu diyagram bir ağaç gibi düşünüldü.
Bu dışlaşma dört
aşamada gerçekleşti,
yani sırasıyla dört
farklı dünya oluştu:
Azilut (Yayılma
Dünyası), Beriyah
(Yaratma Dünyası),
Yezirah (Biçimlenme
Dünyası) ve Asiyah
(Fiziksel Dünya).
Bu dört dünya
giderek yoğunlaşan
bir zincir ve Azilut
dünyasından
uzaklaştıkça artan bir
dizi yasa oluşturur.
Gershom Scholem
dünyaları “Tanrının
yaratıcı gücünün
maddeleştiği farklı
aşamalar” olarak
tanımlar. Dünyalar, genelde varlık düzeyleri olarak da
tanımlanırken, insanda gösterildiğinde farklı düzeylere
denk düşerler. Fiziksel beden, duygular âlemi, akıl ve
tinsellik alanı gibi. Bu dört aşama tek bir Sefirot üzerinde
gösterilebildiği gibi aynı zamanda her bir dünyanın kendi
Sefirot’u vardır.
Geleneğe göre Sefirot, yani bu ağaç, aynı zamanda
başlangıçta var olan Adam olarak insanın mitsel örneğidir,
yani bizim arketipal doğamızdır. İnsan ırkı bu doğayı
kaybetmiştir, ama eğer kişi kendini arındırırsa, tekrar
Yaşam Ağacına bağlanacak ve Tanrısal için bir kap
olacaktır. Suyun farklı renklerdeki kaplar boyunca
aktığını hayal edin. Suyun rengi aynı kaldığı halde farklı
renklerdeki kaplardan geçerken o renkteymiş gibi görünür,
yani kabın rengini alır. Su renk değiştirmese de bizim suya
ilişkin algımız değişir. Sefiralarla Tanrısalın ilişkisi de buna
benzer. Tanrısal öz aynı kaldığı halde farklı Sefiralarda
yansıttığı farklı Tanrısal İsimlerin formunda hareket eder.
Bütün bu Sefiralar ya da sıfatlar Tanrının açılımlarıdır.
Taç, hikmet, anlayış, adalet, merhamet, güzellik, görkem,
lütuf, temel ve krallık nitelikleri canlı bir organizma olarak
birbirleriyle bağlantılıdır. Onlar Tanrının Kendi Kendisine

“Tanrı varlığı yokluktan nasıl çıkardı?” diye sorulabilir.
Varlıkla yokluk arasında çok büyük bir fark yok mu?

verdiği isimleridir ve hepsi
birden Onun büyük ismini
oluştururlar.

Yanıt şöyledir: “Yokluk durumunda varlık yokluğun
içindedir ve varlık durumunda yokluk varlığın içindedir.”
Yokluk varlıktır ve varlık yokluktur. Varlığın yokluktan
varoluşa çıkmaya başlaması noktası imandır. Çünkü “iman”
ne görünür, kavranabilir varlığa, ne de yokluğa, görünmez,
kavranamaz olana uyar, ama daha çok varlığın ve yokluğun
ilişkisine uyar. Varlık yalnızca yokluktan çıkmaz, daha çok
varlık ve yokluğun birlikteliğinden çıkar. Saltık ayrımsız
yalınlıkta ikisi de birdir. Sınırlı zihnimiz bunu kavrayamaz,
gerçek anlamını anlayamaz, çünkü bu sonsuzluğa ilişkindir.

Ağaç basit olarak üç kolon
ve Sefira olarak adlandırılan
on sferden oluşur. Günlerin
kadiminin on bölümü ya
da sıfatı bu on Sefira ile
gösterilir. On küre ya da
on devirin toplamı Sefirot
olarak da bilinir, sayı
anlamındaki “cipher”
yani “sefira” sözcüğünün
çoğuludur. Sefiralar
birbirlerine çeşitli biçimlerde
bağlıdırlar. Her bağlantı
İbrani alfabesinden bir harfle
gösterilir. Ağaç ya da bir
başka deyişle diyagram 22
harf ve 10 Sefiranın toplamı
olan ve aynı zamanda
gelenekte bahsi geçen 32
yolu temsil eder.
Yaşam Ağacı, Tanrısalın
açığa çıkmış (dışlaşmış)
dünyaya, yani varoluş
alanına inişini ve bunun
yöntemini tarif etmesinden
dolayı, aynı zamanda insan
psişesine ve açığa çıkmış
(dışlaşmış) ve çıkmamış
(dışlaşmamış) yaradılışın
işleyişine ait de bir haritadır.
Gerçekten de ağaçla bağlantılı
olarak incelenen herhangi bir
dizge bu harita üzerinde çok
daha anlaşılır olmaktadır. Ağaç
kurgulandığı her alanda çok daha
bütünsel bir anlayışın ortaya
çıkmasına olanak sağlamaktadır.
Bunun için ağacın yapısından da
açıkça belli olduğu üzere akıl, tinsel
algı ve niyet gereklidir.
Ba’al Shem Tov öğrencilerine
kralın bahçesindeki bir ağacın en yüksek dalında tüneyen
çok güzel bir kuşun hikâyesini anlatır. Kuş her gün şarkısını
söyler, kral bu melodiden büyülenir ve kuşun yakalanıp
saraya getirilmesini, yalnız kendisi için şarkı söylemesini
ister. Hizmetçilerini toplar ve onlardan ağacın en tepesine
erişebilmesi için üst üste çıkarak kendisine insandan bir
merdiven yapmalarını söyler. Hizmetçiler emredildiği gibi
insandan bir merdiven yaparlar, kral kuşu yakalamak için
en üstteki dala erişinceye kadar her şey yolunda gider, ne
var ki tam bu sırada en alttaki adam yorulur ve kıpırdar.
Ve insandan meydana gelmiş olan merdiven bir anda
yıkılıverir.
Geleneğe göre, Tanrının sevgisi yeryüzüne ancak
birbirimize destek olursak iner. Yalnızca tek bir birey bile
zaafa –hırs veya zulüm– düşerse, bütün yapı çöker. Bundan
dolayı da evren bizim çabalarımıza bağımlıdır.
Kabballah bize yaradılışın henüz tamamlanmadığını, aksine
her an yeniden yapılanmakta olduğunu, biz çevremizi
ve kendimizi yarattıkça (ürettikçe) bu yolla evrenin de
mükemmelleşeceğini anlatır. Bunun için bize verilmiş olan
aletler on Sefiradır. Bunlar düşüncenin ve duygunun tinsel
enerjileridir.

Ayn - Ayn Sof - Ayn Sof Or
Kabballah’da, aşkın Tanrı Ayn diye adlandırılır. İbranice ’de
Ayn sözcüğünün anlamı “hiçbir şey”, e.d. “yokluk”tur, Tanrı
için kullanıldığında ise “varoluşun ötesinde” anlamındadır.
Ayn ne aşağıdadır ne yukarıda, ne eylem halindedir ne de
durağan. Ayn’ın olduğu hiçbir yerdir. Ayn, yokluk, dünyanın
bütün varlığından daha çok vardır. Ama yalın olduğu için
ve yalınlığıyla kıyaslandığında, her yalın şey karmaşık
olduğu için, buna Ayn denir. Bir başka deyişle, Tanrı Mutlak
Yokluk’tur.
Ayn Sof’un anlamı “sonu olmayan”dır. Bu her yerde
bulunan Tanrının adıdır. Ayn Sof, birden sıfıra kadar olan
Ayn’dır. Bu, “olanın” ve “olmayanın” toplamıdır. Ayn Sof
içkin Tanrıdır, Mutlak Her Şey’dir. Ayn Sof’un belirlenimi
yoktur, çünkü ancak varoluşla açığa çıkar ve varoluş
sonludur.
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Kabballah’ın sözel geleneği, varoluşun nedenini “Tanrı,
Tanrıyı görmek istedi” biçiminde açıklar. Dolayısıyla,
yazılı geleneğin söylediği gibi, önce “Yüz yüze
bakmıyordu,” yani önce yokluk (varoluşun yokluğu)
vardı. Bütünsel özgür iradenin bir eylemi olarak, Tanrı,
Kendi içine geri çekilerek Mutlak Her Şey’in, Ayn Sof’un,
varoluşun aynasında açığa çıkabilmesi için bir boşluk
olarak görünmesine izin verdi. Zimzum’un bu eylemi, diğer
bir deyişle kasılma, “Tanrının mekânı dünyadır, ama dünya
Tanrının mekânı değildir” rabbanik söyleminin ardında
yatandır. Tanrısal görünümün ilk hali, İbrani geleneğine
göre “Sonsuz Işıma” anlamındaki Ayn Sof Or’dur.
Tanrısal eylem sembolik olarak aşağıdaki gibi canlandırılır.
Ayn Sof Or’dan, yani Sonsuz Işıma yüzeyden merkeze
doğru delip geçen ışımanın yayıldığı boşluğun çevresini
kuşatıyordu. Bu Kav veya Tanrısal İrade’nin ışını,
yayılmanın on ayrı evresi
biçiminde açığa çıktı
(dışlaştı). Bu olay bir
başka rabbanik söylemde
şöyle yankı bulur: Dünya
(var)oluşun içerisinde
on Tanrısal İfade ile
anılır. Ortaçağ’dan bu
yana bu on evre, Sefirot,
e.d. Yaşam Ağacı olarak
bilinir. Sefira sözcüğü
(tekil hali) kökünü
her ne kadar “cipher”
(sayı) ve “sapphire”
sözcüklerinden alsa da,
herhangi bir dilde basit
bir karşılığı yoktur.
Bazıları Sefirot’u,
Tanrısal Kuvvetler
veya Tanrısal Kaplar
olarak görür; diğerleri
ise onları Tanrısal
Yönetim’in araçları veya aletleri olarak dikkate alırlar.
Mistikler ise Tanrının on yüzü, elleri veya elbiseleri olarak
imgelendirirler. Hepsinin hem fikir olduğu nokta ise
Sefirot’un Tanrısal Belirlenimleri (İsimler) ifade ettiğidir.
Bu Tanrısal Belirlenimler yayılmanın ilk kıpısından beri,
Tanrı onların yeniden boşlukla beraber yoklukta yitmesini
dileyene dek, sonsuzca bir dizi ilişki içinde tutulur.
Sefirot (on Sefira) içindeki ilişkiler üç dışlaşmamış (açığa
çıkmamış) Tanrısal İlke ile yönetilir. İlksel İradenin “Gizli
Parıltısı” (Zahzahot), Merhamet ve Adalet. Merhamet

genişletir ve Adalet sınırlarken, İrade dengede tutar, bu
Tanrısal yayılmanın e.d. dışlaşmanın akışıdır ve böylece
on Tanrısal Belirlenimi belli bir arketipal modele göre
örgütlerler. Bu şekilde ortaya çıkartılan yapı dışlaşacak
her şeyin dayandığı modeldir. Tanrının imgesi ya da
tasarımı olarak adlandırılır, ama daha çok Yaşam Ağacı
olarak bilinir. Her Sefira sırası geldiğinde Zahzahot’tan
birinin belirli etkisiyle dışlaşır (açığa çıkar) ve bu nedenle
on Sefirayı dışlaştıran (açığa çıkaran) akış, merkezdeki
noktadan sağa (genişleme) ve onu çaprazlayarak sola
(sınırlama) doğru zigzag çizen bir şimşek çakması
(Zimzum) biçiminde göz önünde canlandırılabilir. Böylece
Zahzahot, Yaşam Ağacı tasarımındaki sütunlar olarak
bilinen üç dikey dizilişi yükseltir, merkezde Denge
(Rahmet, Erdem ya da İrade), sağda Merhamet (etkin
kuvvet, genişleme, yayılma) ve solda Adalet ya da bir başka
söylemle Celâl (pasif form, sınırlama) sütunu.

atığıdır; kötü denen şey ölü olandır; küçücük bir Tanrısal
kıvılcımla yaşama geçebilir; ama kendi başına yaşamın ölü
kalıntısıdır.

Ağaçta ortaya koyulan ilişkiler varoluşun bütününün
altında yatar, bundan dolayıdır ki Sefirot’un özellikleri ve
açığa çıkardıkları herhangi bir koordine bilgi kesitinde
de gözlemlenebilir. Sefiralar, yalın tanımları Tanrının
Belirlenimleri (İsimleri) olduğu sürece, insan deneyimleri
açısından da tanımlanabilirler, çünkü bizler de Tanrının
İmgesinde, e.d. Tasarımında oyuncularız. Bu antropomorfik
yöntem Kabballah’da başka öğretilerden çok daha
yaygındır. Açıklanamayan ya da betimlenemeyen arı
soyutluk alanı olan metafiziksel alanın simgesel dili olarak
serbestçe uygulanır.

Kabballist, Klifot’u bir tür aynalı düzenleme şeklinde
uygular. Bu bir anlamda iblisler âlemi ya da kabuklar
dünyasıdır. Bozulma, dengesizlik ve körelme nedeniyle,
bunlar evrenin her düzeyine denk düşen güçlerdir. Aşırı
etkinlik ya da aşırı direnç durumlarında olduğu gibi
aşırılığa kaçıldığında bunlar açığa çıkarlar. Kabuk simgesi
bunların sabit olduğunu, yaşayan bedenden ayrıldıklarını
gösterir. Buna göre, insanlığıyla bağını kaybetmiş biri,
örneğin bir Nazi kampındaki bir subay –bir iblis– olabilir.

Sefirot’un genel tasarımını biliyoruz. Üçü, etkin sağ-el
sütunu Merhamet’te; üçü, edilgin sol-el sütunu Adalet’te
ve dördü de (Sefira olmayan Daat ile birlikte) merkez
sütun olan Denge veya İrade (Rahmet, Erdem) sütununda
dizilidir. İlişkileri Zimzum adı verilen çakan şimşekle
kurulur. Daha sonra sırasıyla (dönüşümlü olarak) üçlü
görünüşlerin veya üçlülerin bir sistemi biçimindeki, sağda
etkin ve solda edilgin, yatay ve merkez üçlülerle üç sütunla
da bağlantılı ve doğrudan bilinçle ilgili olan toplam yirmi
iki yolla edimselleşir.
Sefirot, e.d. on Sefira, sıkı bir hiyerarşi ile düzenlenmiştir.
Her alt Sefira hemen bir üstündekinden doğar. İkinci
sıradaki Sefira birinciden, üçüncü ise ikinciden çıkar
ve büyür. İlk Sefira altındaki tüm Sefiraların kuvvetini
kendinde barındırır, ikinci ise kendi kuvveti ve altındaki
sekizininkini ve bu böyle gider. Asıl olan Tanrısalın
saf doğasının birlik olduğudur. Ayrı görünen yanlar
veya yayılımlar yalnızca yayılmış, e.d. dışlaşmış olanın
bakışında, yani varoluş düzleminde varlık bulur. Bu durum
ayrımların olduğu bir ilüzyon durumunda yaşamaktır.
Zohar’da “Aşağıdaki dünyayı yaratmakla, yukardaki
dünya hiçbir şey kaybetmez. Aynı şey her bir Sefira için de
geçerlidir: Biri parladığında, bir sonraki parlaklığından
hiçbir şey kaybetmez,” denir. Bir başka deyişle, Mutlak
Tanrısal Işıma (Nur) Sefirot prizması aracılığıyla görünüşte
yaradılışın çeşitli dünyalarına kırılır, ya da bir başka
deyişle, bunu kendinde gerçekleştiren kişi aracılığıyla
edimselliğe çıkar.

Klifot
Boş Kabuklar ya da Sefiraların Olumsuz Yanları

Bir başka ifadeye göre ise bilinç şekillenmiş varoluşun
farklı kabukları olarak dört dünyanın içinde açığa çıkar.
Şekillenmiş insan bilincinin Klifot’u varoluş düzlemleri
olarak şekillenmiş olan Tanrısal bilinçle ilişkidedir. Yetkin
özne olarak bilincin dört dünyada açığa çıkışı sırasında,
Klifot bir soğanın katmanları gibi bir arada var olur; ancak
her biri diğerinden farklı boyutlarda, yoğunluklarda ve
titreşimlerde. Her Klifah bir sonraki daha yoğun olan
kabuğa kendi damgasını vurur. Her bir kabuğun bir sonraki
daha yoğun kabuğa gölgesini düşürdüğü benzetmesi de
yapılabilir. Ağaçta yükselirken bireysel bilinç ardışık
kabuklar boyunca onların özgün halleri ve makamları ve
kuvvetleriyle birlikte genişler.

Bütün klifotik olgular Sefirot’un kendi içindeki doğal
etkileşiminin zarar gördüğüne işarettir. Etkin ya da edilgin
süreçlerin yoksunluğu ya da aşırı uyarılması az ya da çok
dengesiz bir duruma yol açabilir. Ağaçtaki herhangi bir
kalıcı bozulma korkunç bir sonuç doğurabilir; örneğin
büyük çapta küresel bir savaş, bireysel düzeyde ise delilik.
Aşağıdaki karşılaştırmalar Klifot’un boş kabuklar, kuvvetsiz
biçimler, Sefiraların örtüsü olduklarına ilişkin yoruma
dayanmaktadır. Bir yoruma göre Klifot, Sefiranın olumsuz
ya da karşıt yanını temsil eder. Bu konuda en genel görüş,
kötünün nedeninin, yaratmada Din (Hüküm) gücünün
aşırıya kaçtığıdır. Bu dengesizlik, yaratma anında her bir
Sefira dengesizlik ve kararsızlık yaşadığı sırada ortaya
çıkan bir kalıntı olabilir; ama ayrıca insanoğlunun Yaşam
Ağacı yerine Bilgi Ağacını seçme eğilimine de bağlı
olabilir denir.
Keter - Yararsızlık
Hokmah - Gelişigüzellik
Binah - Kadercilik
Hesed - İdeoloji
Gevurah - Bürokrasi
Tiferet - Boşluk
Nezah - Rutin, Yineleme, Alışkanlık
Hod - Katı Düzen
Yesod - Mekaniklik
Malkut - Durağanlık

Yarısı Boş, Yarısı Dolu
Yaradılışın tek nedeni, Yaratıcının, tüm yarattıklarının
Kendi Hakikatini ve Azametini tanıyarak zevk almasını

Klifah ya da çoğulu Klifot sözcüğü kabuk anlamına gelir.
Kabballah’da, farklı bağlamlarda ve farklı düzeylerde,
Ayn Sof’un ışığının içinde saklandığı örtü ya da kap
fikrine sık sık rastlanır. Örneğin, ışığı alma yetkinliği
açısından Sefirot’a kimi zaman Kelim, “kap” adı verilir.
Kabballah’da, yaratma anı ile ilgili anlatımlarda,
kapsayanla kapsanan arasındaki ikilik çok önemlidir.
Klifot sözcüğü bu metaforun bir uç örneğidir. Kabuk da
bir örtü ya da kaptır. Her bir Sefira kendisinden önce
gelen Sefira için bir kabuk ya da örtü işlevi taşır, bu
nedenle kabukların da Yaşam Ağacına içkin olduğunu
söyleyebiliriz. Ağaçtan bir parça kestiğinizde, kabuğun
altında ağacın yaşam halkalarını görebilirsiniz. Yaşam
Ağacının eşmerkezli 10 halkası vardır, Klifot da kimi
zaman ağaç kabuğuyla bir görülür. Bu sözcük genellikle
içinde hiç ışık bulunmayan örtü, kılıf, içi boş kabuk,
kurumuş, ölü kabuk anlamlarında kullanılır.
Günlük algımızda dünyadaki her şey arasında kesin
ayrımlar bulunur, bu anlamda bir kabuklar dünyasında
yaşadığımızı söylemek yanlış olmaz. Başlangıçtaki
bölünmeye uğramamış ışımadan ayrı, soyut olarak
alındığında, kabuklar açılımın artıklarıdır; ölü deri, saç,
dışkı, ağaç ya da deniz kabuğuyla eş görülebilir. Bunlara
şarap kadehinin dibinde kalan tortu ya da ayrıştırıldığında
altından geriye kalan artık olarak bakılmıştır. Zohar’a
göre kötü ya da şer, organik gizli yaşam sürecinin artığı,
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arzulamasıdır. Bu vargı özellikle insanı bütün yaratılışın
merkezi olarak görmeyi reddeden ve ona değer vermeyen
pek çok felsefeci tarafından kabul görmeyecektir. Ancak
şu küçük hikâyede olduğu gibi; bir turbun içinde doğan bir
kurtçuk, orada yaşar ve Kutsal Olanın tüm dünyasının acı,
karanlık ve bir turp büyüklüğünde olduğunu sanır. Ancak
turbun kabuğunu yarıp çıkmayı başarırsa şaşkınlığa uğrar,
“Tüm dünyanın içinde doğduğum bu turp kadar olduğunu
sanıyordum, oysa benim dışımda kocaman, aydınlık ve
harika bir dünya varmış,” diye düşünür.
Bu tamamıyla içine doğdukları arzularının Klifot’una
(duygusal ve ruhsal tıkanıklıklara) dalmış olanlar için de
benzerdir. Onlar bu sert kabuğu delmeye ve onu Yaratıcının
zevkini paylaşma arzusuna çevirmeye yetenekli olan
Kabballah’ın, e.d. ilkelerin tinsel yoluna asla dönmezler.
Bu yüzden insanın önemsiz ve değersiz olduğunu iddia
etmeye zorlanmışlardır; bu içinde bulundukları koşulların
sonucudur. Onlar bu uçsuz bucaksız varoluşun yalnızca
kendi uğurlarına yaratıldığını hayal etmeye yeteneksizdirler.
Hikmetin dış yüzeyinde kabuk gibidirler. Torah onlar için
“Onların gözleri vardır, ama görmezler,” der.
17. yüzyılın ünlü Kabballistlerinden olan ve Hasidizmin
kurucusu sayılan Baal Shem Tov (İyi İsmin Ustası)
lakaplı İsrael b. Eliezer’e göre, Yaradılış aynı ters çevrilip
bozulmuş bir yap-boz (puzzle) oyunu gibidir. Bizim
ereğimiz bu yap-bozu –dünyanın yeniden yaratıcıları
olarak– yeniden yerlerine yerleştirmektir. Kötüyü değil de
iyiyi, almayı değil de paylaşmayı seçtiğimiz her seferinde
doğamızın tinsel bir dönüşümüne neden olur ve yapbozun bir parçasını daha yerine yerleştirmiş oluruz. Bu
yap-bozun parçaları Yaratıcının Işımasından oluşan Kutsal
Kıvılcımlardır.
Bütün dünya bu Kutsal Kıvılcımlarla kaplıdır, onların
olmadığı hiçbir boşluk yoktur. İnsanın eylemlerinde dahi
–işlediği günahlarda bile– Tanrının İzzeti olan bu Kutsal
Kıvılcımlar bulunur. Peki günahlarda bulunan kıvılcımların
beklediği nedir sorusu sorulursa, bunun cevabı “dönüş”tür.
Her bir günahtan dönüşünüzde bir kez kucaklanırsınız
ve –bir anlamda tuzağa düşmüş, kapana kısılmış bulunan–
Kutsal Kıvılcımları üst dünyalara yükseltirsiniz.
Tanrı dünyaları yaptığı ve yok ettiği sırada düşen Kutsal
Kıvılcımlar insan tarafından taştan bitkiye, bitkiden
hayvana, hayvandan konuşan varlığa kadar yükseltilmeli
ve arındırılmalıdır. Yani insan Kutsal Kıvılcımları hapis
bulundukları kabuklar dünyasından arındırmalıdır. İnsan
onları yer, onları içer, onları kullanır, çünkü onlar her şeyin
içinde bulunan kıvılcımlardır. Bundan dolayı, yani tüm
bunlarda bulunan Kutsal Kıvılcımlar (bir anlamda Tanrının
Kendisi) adına, insan herkesin malına mülküne karşı
merhametli davranmalıdır. Bir insanın sahip olduğu her şey
gizlenmiş kıvılcımlar içerir, bunlar onun ruhuna aittir ve
onun aracılığıyla kaynaklarına yükseltilmek isterler.
rzcngl@gmail.com
cengil@superonline.com

İÇTEN DOĞUŞLAR

BİZİM SAHAF

M. H. Uluğ Kızılkeçeli

Hanîf Dîn
Depremi

Kalbindeki kara delik,
Açıldı mı! Tamâm zafer!
Zaman biter! Mekân biter!
Yok olanı, yoka iter!

Şah damarın bağlı ŞAHA!
Rehin tutar! Seni HAYDER!
“Ben” diyenin ipi kopar!
“Taşa kadar düşüp öder!”

İçten dışa sızınca fer,
Başlar senden sana sefer!
Korkunç bir ses işitirsin!
Her noktandan fışkırır ter!

O vakit HAK ordusunda,
Olursun bir sâdık nefer!
Ne senlik var! Ne benlik var!
Herkes özdeş! Tam birader!

“Basü badel mevt” bu mesaj!
Budur halktan saklı haber!
“Tekneni del! Kafanı kes!”
HIZIR ile ol beraber!

Nabzın olur eksi sıfır!
Yoktur ölüm bundan beter!
İpofizin ışıldayıp!
Tûr dağına asar fener!

Şeytanını İslâm yaptın!
Güreş bitti! Boştur minder!
Teslim oldun! “Selâm” sana!
Olmadı bu ömrün heder!

“Mûsâ bile yolda kaldı!”
Eren, ermeyeni, yeder!
HIZIR, O “Gayb” erenidir!
Fakir gibi bir derbeder!

“Asânı at!” Emri verir!
Belkemiğin olur ejder!
ZÜLFİKÂR bu! Kından çıkmış!
Radyasyonu Arşa gider!

“Îsâ gibi Rûhtan doğdun!”
Çilen bitti! Çekme keder!
“Ne anan var, ne baban var!”
Sensin Âdem adlı ilk er!

Pis bir can cin! Gebert onu!
Ya ölümsüz ol, ya geber!
“Ortaksız HAK din”, işte bu!
Başka her dîn! Afyon! Eter!

Voltajdan sen, tam ölürken!
Sâkin ol! Ben “Sekîne” der!
İner Cibril voltajına!
Evlâdına acır Peder!

“Ol” de! Olur! Her sözün HAK!
Üflediğin, kıyâm eder!
Her cana giysi biçersin!
Elindedir! Bütün kader!

M. H. Uluğ Kızılkeçeli
Alıntı: www.ondokuz.gen.tr

İÇİMİZDEKİ SANATÇI

Nimet Özata
İstanbul Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi’nden
mezun oldu. 1989 yılında
İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi, İşletme
İktisadı Enstitüsünde
İşletme İhtisas
programını tamamlayarak
sertifika aldı. Çeşitli
İlaç firmalarında ürün
müdürü olarak görev yaptı. 1997 yılında
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde
Fitoterapi kursunu bitirdi. 2006 yılında
Arıtan Yayınevi’nden, 2009 yılında ise
Doğan Kitap’tan ‘Fitoterapi ve Aromaterapi’
isimli kitapları basılmıştır. Fitoterapi üzerine
konferans, seminer vermekte, sağlıkla ilgili
dergilere yazı ve yazı dizileri hazırlamaktadır.
Sanat faaliyetlerine 1993 yılında Turing’e
bağlı El Sanatları Çarşısı’nda İznik
Porselenleri (fırında) çalışarak ve ipek üzerine
eski Türk motifleri ve turaları boyayarak
başladı. Daha sonra çalışmalarını Moda’da
özel bir atölyede ebru üzerine devam ettirdi.
Sanatçı 1998 yılında açtığı sergilerde bir
ilke imza atarak, ebru üzerine çini motifleri
boyayarak oluşturduğu eserlerini ilk defa
izleyenlerin beğenisine sundu. 2004 yılında
ilk defa Nasreddin Hoca’lı ebru yapan sanatçı
olmuştur.
Halen kendi atölyesinde ağırlıklı olarak özgün
ebru yaparak çalışmalarını sürdürmektedir.
Ebru sanatı ile ilgili çeşitli kongrelere
katılmıştır. GESAM üyesidir. Çeşitli karma
sergilere de katılan sanatçı bugüne kadar yurt
içi ve yurt dışında 17 kişisel sergi açmıştır.

Tarihsel Bunalım ve İnsan
Jose Ortega Y Gasset
Yayınevi: Metis Yayınları
Çeviren: Neyire Gül Işık
186 Sayfa

“Kavşak noktasındaki
adamdır” Ortega Y Gasset:
19. yüzyıl ile 20. yüzyılın,
geleneksel İspanyol kültürü
ile çağdaş Avrupa kültürünün,
basın dünyasıyla akademik ortamın, felsefeyle
politikanın, Krallık’la Cumhuriyet’in, Dikta’yla
Demokrasi’nin, İç Savaş’la Dünya Savaşı’nın,
bireyin kültürel konumunu belirleyen ve
zenginleştiren çeşitli ve çelişkili tarihsel-toplumsal
yönelişlerin kavşağında gelişmiştir kişiliği.
O kavşakta “düşünen insanı” temsil eden yazar,
insanı çevreleyen, insanla bağlantısı bulunan,
onun ilgi alanını oluşturan her şeye “düşünceli bir
dikkatle” yönelmeyi öneriyordu.

Kabballah
Yahudi Gizemi
Arzu Cengil

Yayınevi: Ayna Yayınları
248 Sayfa

Kabballah, Yahudiliğin içrek ve gizemli yanıdır.
Kökeni konusunda farklı görüşler ileri sürülen bu
gelenek, hoşgörüsüzlük ve bilinmeyene duyulan
korku nedeniyle, dünyadaki diğer kadim bilgeler
gibi uzun baskı ve zulüm devirleri yaşayan
kabballistler tarafından binlerce yıl saklı tutulmuş,
elbise değiştirerek çeşitli biçimlerde yeniden
formüle edilmiştir. Buna karşın kabballistler
dünyanın Kabballah’ı almaya hazır olacağı farklı
bir zamanın geleceğini öngörmüşlerdir.
Kabballah, kozmogonik açıdan ‘yaratma’yla
‘yayılma’yı (türüm) bir arada açıklama çabasıdır.
Gershom Scholem’in “Tanrının yaratıcı gücünün
maddeleştiği aşamalar” olarak tanımladığı
Kabballistik dünyalar, birbirini kesintisizce
izleyerek bir ‘yayılmalar dizisi’ oluşturur.
Bu model, Ortaçağ Yahudi filozofları için
önemli bir okul olan Yeni-Platonculukla büyük
ölçüde paralellik gösterir. İslam tasavvufunda da
Muhyiddin İbn Arabi’nin Vahdet-i Vücud (Varlık
Birliği) öğretisine benzer.

Feridüddin-i Attâr

HAKİKATTEN DAMLALAR

Bir Leylâ ile
Mecnûn Öyküsü...

ancağız onu göreyim.”
Senin bir zamancağız böyle bir derdin olsa,
her kılının dibinde bir mertlik olurdu. Ne
yazık ki, erlerin derdi sende yok... Bu meydan
erlerinin gücüne kuvvetine sahip değilsin!

Leylâ’nın adamları, Mecnûn’un bir an olsun
kabile arasına girmesine, onlara karışmasına
müsaade etmiyorlardı.

Nihayet Mecnûn posta büründü. Gizlice
sürüyle sevgilinin bulunduğu tarafa gitti. Önce
kendisine bir güzel coşkunluktur geldi. Fakat
sonunda aklı başından gitti, kendinden geçti.
Aşk gelince su başından aştı. Çoban bu hali
görünce onu aldı, elinden tutup sürükledi. O
yıkılmış, kendinden geçmiş sarhoşun yüzüne
sular serpti, bir ancağız o ateş suyla yatıştı.

O ovada bir çoban sürüsünü yayıyordu. Sarhoş
Mecnûn, çobandan bir koyun postu aldı.
Pöstekiye büründü, kendisini adeta koyuna
benzetti.
Çobana dedi ki: “Allah için olsun, beni
sürüye al, koyunların arasına kat. Sürüyü
de Leylâ’nın bulunduğu tarafa sür de, bir an
olsun Leylâ’nın kokusunu alayım hiç olmazsa.
Sevgiliden gizli, posta bürünmüş olarak bir

Bundan sonra ertesi gün sarhoş Mecnûn, bir
bölük halkla ovada oturmaktaydı.
Kavimden biri dedi ki: “A yüce kişi, pek
çıplak kaldın. Ne çeşit elbise seversin? Söyle
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de hemencecik alıp getireyim, giyin!”
Mecnûn dedi ki: “Her elbise sevgiliye lâyık
olamaz. Pöstekiden ziyâde sevdiğim hiçbir
elbise yok! Bir koyun postu istiyorum
ben. Kötü göz değmesin diye de ateşe
üzerlik tohumu atıyorum! Mecnûn’un atlas
kumaşlardan, ağır dibalardan biçilip dikilen
elbisesi pöstekidir. Leylâ’yı seven pösteki
ister pösteki! Ben pösteki altında sevgiliye
kavuştum. Artık pöstekiden başka bir elbise
tanıyabilir miyim? Gönül post içinde dosttan
haber aldı. Artık ben nasıl olur da posta
hürmet etmem? Aşk gerektir ki, senden aklı,
iz’anı alsın, sonra da sıfatlarını değiştirsin!
Başın yüceyse, bu işi yapabileceksen, ayak
bas, gel. Çünkü canla başla oynamak oyuncak
değildir!”
Alıntı: Feridüddin-i Attâr, Mantık Al-Tayr

TEKNOLOJİ

Derleyen: Deniz Demirdöven

YouTube’da
3 boyutlu videolar

Popüler video sitesi Youtube’da artık 3 boyutlu videolar
izlenebiliyor. 3D videolar izleyebilmek için öncelikle
Firefox tarayıcısına ve bunun yanında NVIDIA 3D Vision
desteği bulunan bir ekran kartına sahip olmanız gerekiyor.
Youtube 3D müdürü Jonathan Yuang’ın konu ile ilgili
yaptığı açıklama, şirketin Youtube içerisinde binlerce 3D
video sunması, HTML5 ve WebM desteği vermesinden
dolayı oldukça büyük gurur duyduğu ve bu gelişmelerin
artarak devam edeceği şeklindeydi. Diğer yandan
açık kaynak standartların eklenmesi ve 3D videoların
Youtube içeriğine sürülmesi ile birçok kullanıcının artık
keyifli anlar yaşayacağı ve bu keyfi diledikleri gibi
şekillendirebilecekleri ileri sürüldü.

“...Wolfgang (Pauli) bir keresinde bana Einstein’ın
“Görecelik” kuramını anlayıp anlamadığımı sordu. Bunun
üzerine “anlamak” sözcüğünün bizim doğabilimimizde
ne anlama geldiğini bilmediğimi söyledim. “Ama
matematiksel çatıyı bilirsen,” diye itiraz etti Wolfgang, “o
zaman verilen her deneyde hareketli gözlemciyle hareketsiz
gözlemcinin neler algılayacaklarını hesaplayabilirsin.
Ayrıca gerçek bir deney, matematiksel hesapların
öngördüğü biçimde sonuçlanacaktır. Daha ne istiyorsun?”

Araştırmacılar, basit bir cep telefonunun ekranından
büyük olmayan bir cam parçasına 50 GB boyutunda veriyi
sığdırmanın bir yolunu buldular.
1000 °C sıcaklığa dayanabilen “cam bellek”, çarpma
ve düşme gibi durumlardan etkilenmiyor. Southampton
Üniversitesi araştırmacılarının cam üzerine veri
kaydetmekte kullandığı yöntem ise, ince bir cam tabakasına
“nanoyapılar” kazımak üzere güçlü bir lazer kullanmak.

Araştırmacılara göre, standart bir CD boyutundaki diske
260 GB boyutunda veriyi sığdırmak mümkün oluyor. Belki
de en önemlisi, bu verileri silmek ve yeniden yazmak da
mümkün. Takıma göre, teknolojinin ticari bir hal alabilmesi
için şu an üzerinde en çok çalışılması gereken, ışığın
kodunun çözülmesi işlemini daha kolay bir hale getirmek.
denizdemirdoven@gmail.com

Bizden Haberler
• Vakfımız katılımcılarından Dilek Yarcan ve Tan
Turan, 15 Ağustos 2011’de Semiramis teknesinde
evlendiler. Dilek
Yarcan’ın nikah
şahidi Ayfer Erdemir,
Tan Turan’ınki ise
Metin Bobaroğlu idi.
Kendilerini tebrik
ediyor, mutluluklar
diliyoruz.
• Gitar konusundaki ustalığını yakından tanıdığımız
genç sanatçı Celil Refik
Kaya, 14 Ağustos Pazar
günü Büyükada Belediye
Binası Etkinlikler
Salonu’nda Latin Amerika
Müziği parçalarını icra
ettiği bir gitar resitali
verdi.
• Vakıf üyelerimizden
dostlarımız Bülent ve
Rezzan Gürkan’ın oğulları
Emir Gürkan’ı askere
uğurladık. Kendisine güzel
bir askerlik dönemi dileriz.
• Bilimsel çalışmalarından ve bültenimizin bilim
köşesine yaptığı katkılarından takip ettiğimiz Doç.
Dr. Haluk Berkmen, yaz boyunca konferanslarına
devam ederek 17 Ağustos 2011’de Büyükada
Kültür Derneği’nde “Kuantum Kuramı”; 23-29
Ağustos 2011’de İzmir Karaburun’da düzenlenen
11. Uluslararası “Disorder Systems: Theory and

Werner Heisenberg

Küçücük bir cam parçası Bilimin Yöntemi Üzerine
üzerine veri yazdılar

Profesör Peter Kazansky ve Martynas Berensa’nın Reg
Hardware’e yaptığı açıklamaya göre, her nanoyapı yaklaşık
bir mikron boyutunda ve 10 nm. kalınlığında, 100-200
nm. aralıklarında “platelet”lerden oluşuyor. Polarize
ışık, yapı içerisinden geçtiğinde ışığın çapı ve yönü gibi
karakteristikler değişiyor. Veri, ışığın depolama yapısına
girdiği hali ile çıktığı hali arasındaki farklara bakılarak
okunuyor.

3D videoların izlenmesi için sadece NVIDIA 3D Vision
destekli bir sürücüye ve HTML5 video akış desteği veren
Mozilla Firefox’a sahip olunması yetiyor. Bu donanım ve
yazılıma sahip olunmasının ardından Youtube’a girerek
istenilen şekilde 3D video izlenebiliyor.

BİLİM

“Benim zorluğum da işte burada,” diye cevap verdim.
“Daha fazla ne istenebileceğini bilmemek, ama bu
matematik çatıyı oluşturan mantık tarafından kendimi
adeta aldatılmış hissediyorum. Belki de kuramı kafamla
değil yüreğimle anladığımı söyleyebilirsin. “Zaman”ın ne
olduğunu fizik öğrenmeden de bilebileceğimi sanıyorum.
Gerek düşüncemiz gerekse eylemlerimiz bu naif zaman
kavramını gerektiriyor. Belki şöyle de formüle edilebilir:
Düşüncemiz zaman kavramının görevini yapmasına,
başka bir deyişle bizim zamanın üstesinden gelebilmemize
dayanıyor. Eğer bu zaman kavramının değiştirilmesi
gerektiğini iddia edersek, yönümüzü bulabilmemiz için
gerekli olan dilimizin ve düşüncemizin kullanılabilir
araçlar olup olmadığını artık bilemeyiz. Newton’da ve
Faraday’da da dikkat çekici unsur, bunların yeni sorular
sormaları ve bunun bir sonucu olarak da yeni açıklayıcı
kavramlar oluşturmalarıdır. “Anlamak” kavramının çok
genel anlamları var. Bunun içine, görüngülerin pek çoğunu
zincirleme ve homojen olarak tanımaya yarayan kavramlara
sahip olmak, tasarımlarda bulunmak durumu da giriyor.”
***
Dünyayla ilişkimiz duyularımızın ötesinde gerçekleşiyor.
Küçük bir çocuk olarak konuşmayı ve düşünmeyi
öğrendiğimizde birbirine bağlı duyusal izlenimleri bir
sözcükle betimlemek olanağını keşfediyoruz; örneğin
“top” sözcüğünde olduğu gibi. Biz “top” sözcüğünü
yetişkinlerden öğreniyoruz ve anlaşılmış olmaktan haz
duyuyoruz. O halde kelimenin ve “top” kavramının
oluşumu, gerçekte son derece karmaşık olan duyusal
izlenimlerin bir araya getirilmesini sağlayan düşünce
ekonomisinin bir sonucudur.
***

Its Applications”
sempozyumunda
“Quantum Philosophy”
başlıklı iki konferans
verdi. Berkmen,
13-19 Eylül 2011
tarihleri arasında
Türkiye Düzensiz
Sistemler Çalışma
Grubu’nun Bodrum Yalıkavak’ta düzenleyeceği IV.
Doğrusal Olmayan Düşünceler ve Uygulamaları
Sempozyumu’nda da “İnsan ve Evren” başlıklı bir
konuşma yapacak. İlgilenenlere duyurulur.

Eğer Amerika kıtasını keşfeden Kristof Kolomb’un
yaptığı en büyük iş nedir diye sorulursa buna şöyle cevap
verilebilir: Yeryüzünün yuvarlaklığından batıyı izleyerek
Hindistan’a varmak için yararlanmak değildi – bunu
daha önce başkaları da düşünmüştü. Ayrıca, Kristof
Kolomb’u başarılı kılan şey, keşif gezisine son derece
itinalı bir şekilde hazırlanması ya da gemisinde uzmanlar
bulundurması da değildi; asıl bu keşif gezisinin en zor yanı,
o güne dek bilinen bir toprağı terk etmek ve eldeki stoklarla
geri dönüşün artık olası olmadığını bilerek batıya doğru
yelken açmaktı. Bir bilim dalında da bilinmeyene yolculuk,
o güne kadarki bilimin dayandığı temeli terk etmek ve
böylece adeta bir boşluğa atlamakla yapılabilir.

• Galata Mevlevihanesi Sema Topluluğu geçtiğimiz
ay Sathya Sai Baba’nın Hindistan’daki Aşram’ında,
Sathya Sai Baba’nın vefatına istinaden dünyanın
farklı yerlerinden gelmiş ziyaretçilerden oluşan
yaklaşık yirmi bin kişiye bir sema gösterisi yaptı.
Vakıf katılımcılarımızdan dostumuz Feyyaz Yalçın bu
ziyarette onlarla birlikte idi ve Sema Gösterisi’nden
önce Anadolu Bilgeliği’nin tarihsel süreci hakkında bir
giriş konuşması yaptı. Bu özel etkinlik hakkında detaylı
bilgi gelecek ay bültenimizde ayrıntılarıyla yer alacak.
• Bir haberimiz de bültenimizle
ilgili! Vakıf çalışmalarına
katkılarıyla tanıdığımız sevgili
dostumuz Elif Ersoy bu ay
itibariyle Düşün-ü-Yorum
Yazı İşleri Kurulu’na katıldı.
Kendisine hoşgeldin diyoruz!
• 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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SAĞLIK

Nilgün Çevik Gürel

Nefes
2. Bölüm
Bu yazıyı okumadan önce derin bir nefes alın ve
tutabildiğiniz kadar tutun. Ne kadar tutabiliyorsunuz?
Belki en fazla bir dakika… Kendi denemelerim 70 saniyeye
kadar çıktı. Sonrasında patlayacak gibi hissetmeye başlarız.
Eksikliği hissedilene kadar kimse takdir etmez ve soluk
alıp vermenin ne kadar değerli olduğunu sadece nefessiz
kaldığımızda anlarız. Oysa biz fark etmeden solunum
sistemimiz hiç aksamadan düzenli olarak kendiliğinden
çalışır. Bu fiziksel işlemde kendi irademizin bir önemi
yoktur. Örneğin nefes almamaya karar verirseniz beden
bunu dinlemez ve siz istemeseniz bile solunum devam
eder. Nefesleri izlemek varoluşumuzdaki benliği hissettirir.
Varoluşumuzun kaynağına ulaşmamıza yardım eder. Bu
yüzdendir ki manevi arayışlarda yol gösteren öğretiler
nefesleri kullanırlar. Örneğin Osho’nun ‘Sırlar’ kitabında
nefesle ilgili yorumlardan biri; “Tantra için dışarı
çıkan her nefes ölümdür, içeri alınan her nefes yeniden
doğuştur. Her nefesle ölür ve yeniden doğarsın.” Taoist
ve Zen gizemcileri ise insanın merkezinin başı değil,
göbek deliği olduğunu söylerler. “Nefes göbeğe gider ve
sonra dışarı çıkıp merkeze gider. O seninle aranda bir
köprüdür. Çocukları incele onlar hep merkezindedirler.
Bu yüzden çok mutludurlar, sevinç ve enerji doludurlar,
hiç yorulmazlar, hep geçmişsiz geleceksiz, şimdiki
zamandadırlar. Merkezindeyken daima bütün olursun.”

ciğerleriniz ve kalbiniz sağlam demektir.
Herkes tarafından bilinen ve nedense uygulamakta
zorluk çekilen birkaç öneride bulunacağım. Birincisi
ağaçların bulunduğu yerlerde bol bol yürüyüş yapın,
çünkü ağaçlar oksijen üreterek havayı temizler. İkincisi
kesinlikle sigara içmeyin, maalesef bedenimiz oksijenle
çalışmaktadır, nikotinle çalışmış olsaydı yaptığınız doğru
olurdu. Temiz havayı bile dolu dolu almakta zorluk
çekerken bedene zarar veren bu dumanı içinize çekmeyin,
eğer sigarayı bırakamıyorsanız bağımlılıklarınızdan
kurtulabilecek psikolojik destekler alın. Bağımlılıklar bizim
özgürlüklerimizi elimizden alırlar, adı üstünde bağlarlar,
özgürleşemeyiz. Oysa özgürleştiğimizde mutlu oluruz.
Üçüncüsü, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden
olabildiğince uzak durun, birçok hastalığın giriş yerinin
akciğerler olduğunu unutmayın.

Eğer akciğerlerinizin durumunu merak ediyorsanız,
doktorların ameliyat öncesi hastalarına yaptıkları bir testi
yapabilirsiniz. İki kat merdiveni hızlı hızlı çıkın, eğer durup
dinlenme ihtiyacı hissetmeden bunu yapabiliyorsanız,

Fransız Soğan
Çorbası
Berfin And
Malzemeler:
• 2 çorba kaşığı sıvı yağ
• 30 gr. tereyağı
• 750 gr. halka şeklinde kıyılmış beyaz
kuru soğan
• 1 çay kaşığı toz şeker
• 2 diş ince kesilmiş sarımsak

2- Sevgili Metin Bobaroğlu sayesinde öğrendiğim
diyafram kası için çok etkili olan bu teknikte
ise; yere sırt üstü uzanıyoruz ve nefes alırken
bacaklarımızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Ayak
tabanları yukarı doğru bakıyor, bacaklar bedenle 90
derecelik bir açı oluşturuyor ve nefesi boşaltırken
“sssss” sesi ile birlikte bacaklar yavaş yavaş yere
doğru iniyor. Nefes tamamen boşalana kadar
bacaklar yere yakın bir yerde kalıyor ve bacakları
tutabilmek için karın kasları güçlenmeye başlıyor.
3- Çok sevdiğim tekniklerden biri de, Sanskritçe
ismi ‘Nadi Sodhana Pranayama’ olan nefes
çalışmasıdır. Rahat bir oturuşa geçiyoruz.
Bağdaş kurarak oturmak omurganın düz
kalabilmesine yardımcı oluyor, ya da sandalye
üzerinde omurgamızı düz tutabilecek bir
pozisyon buluyoruz, bu sayede akciğerler rahat
genişleyebiliyor. Sağ elimizi yumruk yapıp
kapatıyoruz ve başparmağımızı açarak sağ burun
deliğimizi kapatıyoruz, yüzük parmağını açarak sol
burun deliğimizi kapatıyoruz. Sol burun deliğimizi
açıp derin bir nefes alıyoruz ve hemen sol burun
deliğini kapatıyoruz. Sağ burun deliğini açıp
soldan aldığımız havayı sağ taraftan veriyoruz,
daha sonra sağ burun deliğimizden hava alıp, sol
burun deliğimizden veriyoruz. Bu teknik ile ‘nadi’
denilen enerji kanallarını nefesle dengeliyoruz.
Ayrıca sağ ve sol beyin loblarının elektriksel
aktivitelerini etkileyerek iki beyin lobunun eşit
kullanılmasına yardımcı oluyor.

Akciğerler bedendeki tüm akışın ritmini belirler, yoganın
solunum tekniklerine önem verilmesinin bir sebebi de
budur; düzenli ritmik nefeslerle bedeni dengede tutmak.
Şimdi nefesinize odaklanın, nefes ritminizi
değiştirmeden inceleyin. Bedenin alt tarafında hareket
oluyor mu? Büyük bir ihtimalle olmuyor, bunun sebebi
kısa ve sığ nefes alıp vermektir. Akciğer fonksiyonlarını
güçlendirmek için derin ve uzun nefesler alıp vermek
gerekir. Akciğerlerde kas olmadığı için akciğerlerin
genişlemesini etrafındaki kaslar sağlar, kaburga
kemiklerinin arasındaki kaslar (interkostal kaslar), boyun
ve omuzdaki kaslar, diyafram kası... Diyafram kası her
nefes aldığımızda aşağıya doğru şemsiye gibi açılır ve
karın içindeki organları iterek akciğerlere boşluk yaratır,
aynı zamanda vakum görevi görür, akciğerleri aşağıya
doğru çekerek akciğerlerin alt bölümlerinin de havayla
dolmasına yardımcı olur.

1- Yere sırt üstü uzanın, bacaklarınızı dizlerden
bükün, ayaklarınızı kalçalarınıza yakın getirin
ve önceden hazırladığınız yaklaşık 3 ya da 5
kiloluk ağırlığı (bunlar marketten aldığımız pirinç,
mercimek gibi paketler olabilir ya da kum torbası
hazırlayabilirsiniz) karnınızın üstüne yerleştirin.
Nefes alırken karnınızın üstündeki ağırlığın
zorlamadan hafifçe yukarı doğru kalkmasını
sağlayın ve nefesi boşaltırken karın kaslarınızı
pasif bırakın, hava kendiliğinden dışarı çıksın.
Karın kasları diyafram kası ile beraber çalışır, bu
sayede diyafram kasınızı kullanarak nefes almayı
öğrenmeye başlarsınız.

Ve şimdi akciğer kapasitemizi genişletecek, nefes alıp
verişlerimizi rahatlatacak birkaç teknikten bahsedeceğim.
Bu teknikleri her zaman uygulamanız gerekmiyor. Sabah
ve akşam 10 kez yaptığınızda nefes alıp verişlerinizde çok
etkili değişimler olduğunu göreceksiniz.

• 3 çorba kaşığı brandy veya konyak
• 2 çorba kaşığı un
• 1 su bardağı beyaz şarap
• 6 su bardağı et ya da tavuk suyu
• Tuz ve top karabiber
• 1 cm kalınlığında dilimlenmiş 6 dilim
baget ekmek
• 2 su bardağı rendelenmiş gravyer
peyniri
• 2-3 dal taze kekik
Yapılışı:
Tereyağı ve sıvı yağı bir tencereye alın.
Soğan ve toz şekeri ekleyin. Kısık ateşte
35-40 dakika kavurun. Soğanların iyice
kavrulması gerekir. Çorbanın koyu
rengini bu işlem verir. Sarımsağı, konyak
veya brandy’yi ilave edip yüksek ateşte
3 dakika pişirin. Unu da ekleyip iyice
karıştırın. Karıştırırken yavaş yavaş
şarap ve tavuk suyunu ekleyin. Ateşin
ısısını düşürüp 30 dakika daha pişirmeye
devam edin. Tuz ve karabiberi ilave edin.
Ekmekleri dilimleyip tost makinasında
kızartın. Üzerlerini gravyer peyniri ile
kaplayın. Fırının ızgara bölümünde
peynirler eriyene kadar bırakın.
Kâselere çorbayı, tabağın kenarına da
ekmekleri ilave edip servis yapın.
Afiyet olsun.
zberfin.and@gmail.com

Nefes hakkında anlatılanlar sınırsız olmasına rağmen
yapılması gereken şey çok basittir. O yüzden önemli
olan bilmek değil, deneyimlemektir. Zorlamadan kendi
kapasitenizi fark edin ve yavaş yavaş sınırlarınızı geçin.
Zorlamak sizi geliştirmeyeceği gibi zarar verecektir.
nilcvk@gmail.com

ŞAH BAZAAR

Gül Suyu
Gül suyu, gül bitkisinin taç yapraklarının
damıtılmasıyla elde edilen hidrosollerdir.
Parfüm sanayinin gül
yağına olan büyük
ilgisi nedeniyle gül
suyu, ucuz bir yan
ürün durumunda
bulunmaktadır.
Gülün suyu ilk kez
İranlılar tarafından
gülün damıtılmasıyla
elde edildi. Bunun Avrupa’ya yayılmasının
ise İspanya’yı ele geçiren Berberîlerin
sayesinde olduğu sanılmaktadır. Gül
suyu genellikle Batı, Güney ve Doğu
Asya ülkelerinde tüketilir ve çoğu zaman
şekerleme ve hamur işlerini tatlandırmada
kullanılır. Bunlardan en yaygın olan ve
en bilinenleri güllaç ile lokumdur. Ortaya
çıkış yeri olan İran’da gül suyu, çaylara,
dondurmaya ve kurabiyelere de konulur.
Batı dünyasında gül suyu mutfakta
kullanılan bir malzeme olmaktan çok
kozmetik alanında yaygın bir kullanıma
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Hatice Çoban Uzun
sahiptir. Malezya ve Singapur gibi
Uzakdoğu ülkelerinde süt, şeker ve pembe
renk veren gıda boyasıyla karıştırılarak
‘bandung’ adlı içeceğin yapımında
kullanılır. Kâbe’nin temizliği de zemzem
ile karıştırılmış gül suyu ile yapılır.
Osmanlı tıp bilgini İbn-î Sina
ve sonrasındaki hekimler
ferahlatıcı ve dinlendirici
özelliği nedeniyle ruhsal
hastalıkların tedavisinde gül
suyu kullanırdı.
Gül bitkisinden elde edilen
gül suyu; geraniol, rodinol,
eugenol, citronel ve feniletilalkol gibi
ilaçlarda kullanılan bileşenler içerir. Gül
suyu günümüzde de bazı hastalıkların
tedavisinde kullanılır. Boğaz ve bademcik
iltihaplarını gidermede etkili olduğu
bilinen gül suyu ayrıca antiseptikler
arasında yer alır.
Ürün Temini İçin: Şah Bazaar
Tel: 0216 382 1271 – Hülya & Osman
Yaman Şehit Recep Koç Cad. 17/A
Büyükada İstanbul

