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Milli benliğini
bilmeyen milletler
başka milletlere

yem olurlar.

M. K. Atatürk

Söz ola...

Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz.
Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile

insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin,
fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.

Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz.
Cumhuriyeti biz kurduk,

onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
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Hicret: İnsanın İçsel Göçü
 

Hicret: bulunulan mahâli terk sûretiyle yeni bir mahâle göç 
etmek.

Hz. Muhammed ve kendisine inzâl olan kelâm-ı ilâhîye biât 
eden müminler, Mekkeli müşriklerin baskılarına daha fazla 
dayanamayarak 622 yılında Medine’ye göç etmişlerdir. Her ne 
kadar Hz. Peygamber, “Ey Mekke, sen Allah katında yeryüzünün 
en hayırlı ve bana en sevimli yerisin; eğer çıkmak zorunda 
bırakılmasaydım, senden ayrılmazdım,” demişse de, durum ve 
şartların gereği olarak bu göç kaçınılmazdı.

Bu hicret hâdisesi geleneksel anlatımın simgesel ifadelerine de 
bağlı kalarak şöyle anlatılmaktadır:

Müşriklerin zulümleri yüzünden Mekke’de Müslümanlar 
barınamaz hâle gelmişlerdi. Bu sebeple Peygamber, “Sizin hicret 
edeceğiniz yerin iki kara taşlık arasında hurmalık bir yer olduğu 
bana gösterildi...” diyerek Müslümanların Medine’ye hicretlerine 
izin verdi.

Mekke’nin fethine kadar geçen süre içinde, imanları uğruna, 
evlerini, mal ve mülklerini, âilelerini, akrabalarını, bütün 
varsıllıklarını Mekke’de bırakarak Peygamberin izniyle 
Medine’ye göç eden Mekkeli müminlere “Muhâcirler”, 
Medine’de muhâcirleri misâfir eden, onlara bütün imkânları ile 
yardımcı olan Medineli müminlere ise “Ensâr” denilmiştir.

Müminler âileleri ile birlikte gizli gizli Mekke’den ayrılıp 
Medine’ye gittiler. Ensâr tarafından Medine civârındaki “Avâlî” 
denilen köylere yerleştirildiler.

Kısa zamanda, Mekkeli müminlerin hemen hepsi Medine’ye göç 
etti. Yalnızca Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ali’yi Rasûlullah Mekke’de 
alıkoymuştu. Ebû Bekir hicret için izin istediğinde kendisine: 
“Acele etme, Allah sana hayırlı bir arkadaş verecek...” diyerek 
hicretini geciktirmişti. Mekke’de inançları yüzünden aileleri 
tarafından hapsedilmiş olanlar ile köle ve câriyelerden başka 
mümin kalmamıştı.

Müslümanlık Medine’de yayılmaya başlayınca, müşriklerin 
korktukları olmuştu. Üstelik Mekke’deki Müslümanlar da 
Medine’ye göç etmişlerdi. Şimdi Muhammed de Medine’ye 
gider, Müslümanların başına geçerse, Şam ticâret yolu 
Mekkelilere kapanabilirdi. Mekke müşrikleri Müslümanlara 
kötü davranmışlar, işkence ve hakarette bulunmuşlardı. Bunlar 
Medinelilerle birleşip kuvvetlendikten sonra kendilerinden öç 
alabilirlerdi. Durumun ciddiyetini anlayan Kureyş müşrikleri, 
Mekke’de yalnız kalan Peygambere ne yapmak gerektiğini 
kararlaştırmak için toplandılar. Tehlikesinin önlenmesiyle ilgili 
çeşitli fikirler ileri sürdüler.

Ebû Cehil, “Kureyş’in bütün kollarından birer temsilci seçelim. 
Bunlar aynı anda hücûm edip Muhammed’i bir hamlede 
öldürsünler. Kimin darbesiyle öldüğü belli olmasın. Böylece 
kanı bütün Kureyş kabîlesine dağılsın, Hâşimîler bütün Kureyş 
kollarına karşı çıkamayacaklarından kan davasına kalkışamazlar. 
Çaresiz kan pahasına râzı olurlar. Bu iş böylece kapanır,” 
dedi. Ebû Cehil’in teklifi ittifakla kabûl edildi. Hemen Kureyş 
kollarında 40 yeminli kişi seçip toplantıyı bitirdiler.

Müşriklerin bu plânını Cebrâil Peygambere haber verdi. “Bu 
gece, her zaman yatmakta olduğun yatağında yatmayacaksın, 
evini terkedeceksin...” dedi. Böylece kendisine de hicret için izin 
verildi. Bunun üzerine Peygamber Hz. Ali’yi çağırdı.

“Ben Medine’ye gidiyorum. Sen bu gece benim yatağımda yat, 
hırkamı üstüne ört. Müşrikler beni yatıyor sansınlar, onlara bir 
şey sezdirme. Sabahleyin şu emânetleri sâhiplerine ver. Ondan 
sonra sen de hemen gel,” dedi.

Ortalık kararınca, Kureyş’in cânileri evin etrâfını sardılar. 
Sabahleyin evinden çıkarken hep birden saldırıp öldüreceklerdi. 
Hz. Ali, Rasûlullah’ın yatağına yattı. Hz. Peygamber eline bir 
avuç kum alıp evini çeviren müşriklerin üzerine saçtı. Saçılan 
kum taneleri cânilerden herbirine isâbet etmiş, hepsi de derin bir 
uykuya dalmışlardı. Rasûlullah “Yâ-Sîn Sûresi”nin başından:

“Biz onların önlerine ve arkalarına birer sed çektik, böylece 
gözlerini perdeledik. Onlar artık elbette görmezler” anlamındaki 
9’uncu âyete kadar olan kısmı okuyarak, aralarından geçip gitti. 
Müşrikler Hz. Muhammed’in yatağında yattığını sanıyorlardı. 
Sabahleyin, yatakta yatanın Ali olduğunu görünce, ne 
yapacaklarını şaşırdılar; hiddetlerinden çıldıracak hâle geldiler. 
Hemen her tarafı aramaya koyuldular. Mekke’yi alt üst ettiler. 
Fakat Hz. Peygamber yoktu.

Muhammed’i bulana 100 deve verilecek diye ilân ettiler. Bu haber 
duyulunca, ne kadar mâceracı, cânî, katil varsa, hepsi etrâfa 
yayıldı. Mekke’de ve Mekke dışında, harıl harıl Hz. Peygamber’i 
arıyorlardı.

Rasûlullah, gece evinden ayrıldıktan sonra Kâbe’yi tavâf etti. 
“Ey Mekke, sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı ve bana en 
sevimli yerisin; eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım, senden 

ayrılmazdım,” dedi. Ertesi gün öğle sıcağında Hz. Ebû Bekir’in 
evine vardı. Allah’ın emri ile, berâber hicret edeceklerini bildirdi.

Gece olunca, her ikisi evin arka penceresinden çıktılar. 
Ayakkabılarını çıkarıp ayaklarının uçlarına basarak ıssız 
yollardan Mekke’nin güneyine doğru ilerlediler. Sevr Dağı’nın 
tepesindeki mağaraya vardılar. Kureyş’in araması bitinceye 
kadar üç gün bu mağarada gizlendiler.

Ebû Bekir’in oğlu Abdullah, geceleri mağaraya gelip Mekke’de 
olup biteni anlatıyor, ortalık ağarmadan gene Mekke’ye 
dönüyordu. Kölesi Âmr b. Füheyre de koyunlarını otlatırken 
akşamları Sevr dağına götürüp onlara süt veriyordu.

Peygamberi ve Ebû Bekir’i arayanlar, iz sürerek Sevr’deki 
mağaranın ağzına kadar geldiler. Ayak sesleri ve konuşmaları 
içeriden duyuluyordu. Hz. Ebû Bekir, başını kaldırdığı zaman 
onların ayaklarını görmüş ve heyecanla, “Yâ Rasûlallah, eğilip 
baksalar, bizi görecekler,” deyince Peygamber, “Korkma, 
Allah’ın yardımı bizimledir,” buyurdu.

Tâkipçiler Sevr Dağı’na henüz çıkmadan, bir örümcek 
mağaranın ağzına ağ örmüş, bir çift beyaz güvercin yuva 
yapıp yumurtlamıştı. Bu durumda Kureyşliler mağaranın içine 
bakmanın ahmaklık olacağını düşünerek bırakıp gittiler.

Peygamberin yola çıktığı Medine’de duyulmuştu. Bu yüzden 
Medineliler, onu karşılamak üzere her sabah şehir dışına çıkıp 
bekliyorlardı. 23 Eylül 622 günü yine öğleye kadar beklemişler, 
sıcak bastırınca ümitlerini kesip dönmüşlerdi. Bu esnâda bir iş 
için evinin yüksek kulesinden etrafı seyreden bir Yahûdî, beyazlar 
giyinmiş bir kafilenin uzaktan gelmekte olduğunu gördü ve 
yüksek sesle, “İşte yolunu beklediğiniz geliyor!” diye haykırdı. 
Medineliler bir bayram sevinci içinde yollara döküldüler.

Hz. Muhammed ve ilk müminlerin Mekke’den Medine’ye 
hicretleri böyle gerçekleşmiştir. Ancak Muhammed isminin 
şuur-u Muhammedîyeyi de gösterdiği düşünüldüğünde, bu 
göçün kendini arayan her ferdin kendi içsel yolculuğu olduğunu 
da söylemek yanlış olmayacaktır. Niyetim bu hicret meselesini 
Rabbimin ihsân ettiği anlayış ve ancak onun lütfu olan ilimden 
hisseme düşen idrâk ile kanaatimi dile getirmektir.

Mekke ve Medine insanın varoluşunun iki temelini 
göstermektedir. Bu iki temel hem fizyolojik, hem de ontolojik 
olarak geçerli temellerdir. Anne rahminde şekillenmeye başlayan 
bebek, ilk olarak beyin, kalp ve bu iki organı birbirine bağlayan 
damarlardan ibarettir. Bunlar Mekke ve Medine şehirleridir. 
Ancak ana rahmindeki bebeğin his ve idrâki uyanmadığından, 
yani bu şehirlerin ahâlisi olan melekeler daha oluşmadığından, 
Mekke ve Medine başlangıçta henüz ıssızdır ve boştur. (Tohu ve 
Bohu. Tevrât-ı Şerîf Tekvin 1:2)

Mekke bir organ olarak beyine, meleke olarak aklî edimlere 
denk düşer. Mekke aklın, ilmin, tahayyülün mahâlidir. Hikmet 
orada gerçekleşir. Medine ise kalptir. Anlayışın bütünselliği, aşk 
ve zevkin mahâlidir. İslâm denilen içsel huzur ve barış orada 
tahakkuk etmektedir.

Yine de kalpten maksad bir organ değil, ancak aklın ve kalbin 
faaliyet alanı olan sağ ve sol beyin küreleridir. Bu maksatla 
Peygamber, “Sizin hicret edeceğiniz yerin iki kara taşlık arasında 
hurmalık bir yer olduğu bana gösterildi,” buyurmuştur. Bu 
simgeselliğin tasavvufi yorumu tâliplere açıktır. Ancak kara taşın 
insan gözünü temsil ettiği açıkça ifade buyrulan bir simgedir.

Doğum ve sonrasında kalbin akla olan üstünlüğü nedeniyle, her 
bebeğin İslâm üzere doğduğu söylenir. Bu söz ile ifade edilmek 
istenen hakikat, bebeğin henüz duyusal bir yeteneği olmadığından 
idrâksiz bir bütünlük içinde olmasıdır.

Çocuğun gelişimiyle beraber aklî faaliyetler, kalbî bütünlüğün 
önüne geçer ve karakter oluşmaya başlar. Karakter, öznenin “ben 
bilinci”, ben olmayan nesne ve öteki özne ile ayrımında kurulur. 
Bu ayrım ile bebeklikteki dolaysız biriciklik, kendini ikiliğin 
olumlu bilincine yükseltir. Ve bununla özne kendi gerçekliğini 
bulma ve kendisini bina etme fırsatını yakalar. Öte yandan artık 
fark âlemine açılır ve yine kendi elinin emeği ile “ben” ve “öteki” 
ayrımı ile mücadele etmek durumunda kalır. Bu mücadeledeki 
muvaffakiyeti yeniden başlangıçtaki biricikliğine tam idrâk ile 
yükselmesi olacaktır.

Mekke’deki müşrikler bu ayrılığı gösterirler. Müşrik kelimesinin 
anlamı şirk, ayrılık, ikilik içinde bulunan demektir. Müşrikler 
kendi aralarında bir anlaşmazlık içinde değildirler, ancak 
onların düşmanlığı hicret vakâsında Muhammed ismiyle remz 
edilen tevhid bilinci ile ilgilidir. Tevhid, şuurda ayrılığın yittiği 
tecellî mahâlidir. Bu da müşriklerin ticaretlerinin, yani kendi 
sınırlı doğaları içindeki edimlerinin sonu anlamına gelmektedir. 
Buradaki son müşriklerin tikel doğalarının ortak bir ilkeye 
yükselmesi anlamını taşımaktadır. Aynı nedenle “Muhammed’in 
Allah’ı” dendiğinde kastedilen hakikat tevhid bilincinin birlik 
ilkesidir.

Müşrikler sahip olduklarını korumak niyeti ile müminlere 
saldırırlarken, müminlerin (Muhâcirler) evlerini, mallarını, 
ailelerini, akrabalarını ve diğer tüm varsıllıklarını bırakarak 
Medine’ye göçleri soyutla(n)ma yoluyla şuurun yükselmesi, 

kendi içine dönmesi ile ilgilidir. Dolayısıyla, Medine’ye göç 
eden Muhâcirler de imanları olan eminliklerinden önce Mekkeli 
müşriklerdendi. Bu da kalbî anlayışa yükselecek olanın yine akıl 
olduğunu göstermek içindir.

Medine’de muhâcirleri karşılayan Ensâr ise ferâsettir, sezgidir. 
Eğer öznede bütünselliğin sezgisi olmasa Mekke’den getirdiği 
ilim cem olup tevhide yükselemez. Bu ilmin tevhîde yükselmesi 
ilm-i ledûn ile gösterilmektedir. İlm-i ledûnün simgesi süttür, zira 
bu ilim en ufak bir lekeyi dahi kabul etmediğinden, sadece aklî 
değil aynı zamanda ahlâksaldır. Sevr Mağarasına gizlenildiğinde 
geceleri koyun çobanı olan Amr bin Füheyre tarafından getirilen 
süt, bu ilmin hem bâtınî, hem varlıksal, hem de ilâhî olduğunu 
göstermektedir. Tasavvufî gelenekte bekr saflığı, gece bâtını, süt 
ilm-i ledûnü, koyun çobanı nübüvvet-i ilâhiyyeyi veya mürşid-i 
kâmili işaret etmektedir.

Hicret esnasında Mekke sessizce terk edildiğinden geride yalnız 
hapisteki köleleri bırakmak zorunda kaldılar. Bu köleler bilincin 
aydınlık olmayan yüzündeki nesnel bağlardır. İradî olarak bilinçli 
bir biçimde bütün bağlardan azâde olunabilir, ancak hicret 
gerçekleşip kalp Medinesindeki mutlak aydınlanma ile Medine-i 
Münevvere’ye ulaşılıncaya kadar, nefs İslâm olmuş sayılmaz. 
Bilincin karanlığında kalan bağlar, gizli arzuları yönetmeye 
devam eder.

Peygamberin hicret edeceği gecede kendisini öldürmeye gelen 
Kureyş Kabîlesine mensup 40 câniden bahsedilir. Kureyş 
kabîlesi, Peygamberin soyunun dayandığı kabîledir. Kendi 
kabîlesinden maksad, sülûk içindeki her tâlibin seyrinin yine 
kendi iç yolculuğu olduğu yönünde yorumlanabilir. Câni ise can 
alan anlamına gelir. Ebû Cehil (cehaletin babası) ile simgelenen 
nefsin en kaba hâli ile Muhammed yani insanın kemâli arasındaki 
40 merhaleye gönderme yapmaktadır. Dolayısıyla, insanın 
kendi kemâline engel olan nefsinin teslim alınmış her mertebesi, 
cânilerin elinden kurtulmuş ve Muhammed’in izni ile Mekke’den 
Medine’ye göç edebilen bir mümin grubuna işaret eder. Niyâzî-i 
Mısrî bu hususta şöyle buyurmuştur:

Habsüm bugün kırk erbâîn, Oldu tamam Deccâl laîn,
Kıldı beni Rabbim emîn, Ya sen beni, ya ben seni.

Kimse kalmayıp sadece Peygamberin kendisi ile beraber Ali ve 
Ebu Bekir’in kalması, saflaşma ve soyutlanmanın işaretidir. Nefsî 
arzuları simgeleyen câniler kâmili katletmek sûretiyle onu can 
evinden vurmak istediklerinde, onun yerinde Hz. Ali’yi buldular. 
Ali, Allah’ın yüceliğini ifade eden Ğâli ismini göstermektedir. 
Mânâsı, Muhammed’in yatağında bir beşeriyet ararlarken, 
Allah’ın Teâlâ sıf’atıyla karşılaştıklarında kendilerine uyku 
gelmiştir. Bu uyku gaflet uykusudur, zîra nefs kemâli görmeye 
yetenekli değildir.

Aynı nedenle nefsî büyüklük, insanın kendi kemâline olan seyre 
engeldir. Sevr mağarasında Ebu Bekir’in, “Yâ Rasûlallah, eğilip 
baksalar bizi görecekler,” demesinin ardından Peygamberin 
kendilerini göremeyeceklerini söylemesi bundandır; zîra nefs 
gururludur, eğilmez.

Mağaranın ağzına örümceğin yaptığı yuva aklın önündeki 
hicaptır. Kurtulmalarına vesile olan örümceğin ağı Ankebut 
Sûresinde şöye anılmaktadır: “Allah’tan başka veliler edinenler, 
bir ev edinen örümceğe benzerler. Evlerin en gevşeği örümcek 
evidir, keşke bilselerdi.”(Kur’an-ı Kerîm, Ankebut Sûresi 41) 
Mânâsı, Allah akl-ı küllî denilen bütünsel akıldır, Allah’ın dostu 
olmak ise akl-ı külli ile ülfet etmektir. Cüzzi aklın ulaştığı tikel 
bilgiler tümelin doğasını kavrayamayacağından, onun kendi 
varlığını dayandırdığı bilgi kadîm değil, fânidir. Ve fânî olan, 
küllîde yiter. (Kur’an-ı Kerîm, Rahman Sûresi 26)

Tasavvuf terminolojisinde kuş mânânın, rûhun, muhabbetin 
simgesidir. Beyaz güvercin ise Rûh-ül Kudüs’ü simgeler. 
Mağarada yuva yapan iki güvercin de Hz. Peygamber ve Ebû 
Bekir’dir. Güvercinlerin yumurtlaması, yumurtanın içinden 
doğacak olanı, kalb-i selîm olan İslâmı gösterir. Müşrikler İslâmı 
basîret gözü ile göremezler, zîra İslâmın mahâli şirkin kalktığı 
yerde, müminin kalbindedir. Oraya ahmaklar giremezler veya 
ahmaklık rûhtan yüz çevirmektir.

Medine’ye girişinde Muhammed’i gören ve müminlere gelişini 
bildiren bir Yahûdidir. Bunun mânâsı ise kalbin tevhidî şuura 
rücû etmesinin habercisinin hidâyet nûru olduğudur. Allah’ın 
Hâdî ismi şöyle zikredilmiştir: “Biz böylece külliyen nebîlere 
düşmanı suçlarından var ettik. Yol gösterici (Hâdî) ve yardımcı 
(nasîr) olarak Rabbin yeter.” (Kur’ân-ı Kerîm, Furkân Sûresi 31) 
Bu hîdâyet müminin kalbine şöyle seslenmiştir: “İşte, yolunu 
beklediğiniz geliyor.”

Yahûdi ne “Muhammed”, ne de “nebî” geliyor demiştir. O kalbe 
sadece “Yolunu beklediğiniz geliyor,” demiştir. Medine’nin 
beklediği barıştır. Ona ister Muhammed densin, ister nebi, ister 
resûl. Müminin kalbine gelen selâmettir.

Bundan sonra müminlerin Mekke’yi fetihleri vardır. Mekke’deki 
Kâbe’nin fethi, irşâd ve hizmettir. Ancak bu bahis hicretten 
sonradır. Kanaatimce hicret bahsi burada ikmâl olur.

izzeters80@gmail.com

BAŞ YAZI İzzet Erş
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Gizemli Etrüsk Dili
Doç. Dr. Haluk Berkmen

Etrüsk kültürü ve dili üzerine 1927’den beri 
İtalya’nın Floransa kentinde ciddi bilimsel çalışmalar 
yapılmaktadır. L’İnstituto di Studi Etruschi ed Italici 
her yıl Studi Etruschi adlı bir dergi yayınlamakta, en son 
buluşların tartışıldığı kongreler ve bilimsel toplantılar 
düzenlemektedir (1).

Etrüsk halkı hakkında bilinen, İtalya’nın şimdiki Toskana 
bölgesinde yaklaşık M.Ö. 1000 ile M.Ö. 100 yılları 
arasında yaşamış oldukları ve birçok kültür eseri bıraktıktan 
sonra tarih sahnesinden silinip Romalılara karışmış 
olduklarıdır. Etrüsk ülkesi olarak tanımlanabilecek ana 
bölgenin sınırlarını kuzeyde Arno ve doğuda Tiber dereleri, 
batıda Tiran denizi ve güneyde Roma şehri oluşturuyordu. 
Etkin oldukları bölgeler arasında ise, batıda Elba ve 
Korsika adaları, kuzeyde Piacenza, Parma ve Bologna 
şehirleri, kuzey-doğuda Ancona, Ravenna ve Adria şehirleri 
ile güneyde Napoli ile Pompei sayılabilir (2).

Romalıların Etrusci veya Tursci diye adlandırdıkları bu 
halkın İtalya yarımadasına ne zaman ve nasıl geldikleri 
hâlâ kesin bir şekilde bilinmemektedir. Üç olasılık üzerinde 
durulmakta, ancak sadece ikisi destekleyici kanıtlara sahip 
olmaları itibariyle ciddi kabul edilmektedirler. Bunlardan 
biri, Etrüsklerin deniz yoluyla Anadolu yarımadasından 
gelmiş oldukları, diğeri ise kuzeyden –İsviçre Alpleri 
üzerinden– kuzeydoğu Karadeniz bölgelerinden başlayarak 
Trakya’ya ve İtalya’ya yayılmış olduklarıdır. Üçüncü, 
fakat tartışmaya en açık olan olasılık, Etrüsklerin yerli halk 
oldukları ve hiçbir yerden gelmedikleridir.

Birinci görüş tarihçi Heredot tarafından ortaya atılmıştır 
(3). Etrüsk alfabesindeki bazı harflerin bir batı Anadolu 
kültürü olan Lidya alfabesindeki harflere benzemesi ve son 
dönem Etrüsk sanatında İyon sanatına benzer motiflerin 
görülmesi birinci görüşü savunanlara güç vermektedir. 
İkinci görüşe destek olarak, İsviçre’nin Chur şehrinde 
(okunuşu ‘Kur’), kuzey İtalya’nın Val Camonica ile 
Piacenza bölgelerinde erken dönem Etrüsk sanat eserlerine 
ve yazı tarzına rastlanmış olması gösterilebilir. Chur 
müzesinde bulunan yazılı taşlar (steleler) üzerinde Etrüsk 
harfleri ile hemen hemen aynı olan şekiller bulunmakta, 
anlamları halen çözüm beklemektedir. Etrüsk dilinin Hint-
Avrupa dil grubuna ait olmadığı ve ne Yunancaya ne de 
Latinceye benzediği, Ural-Altay dil grubuna ait pek çok 
özelliğe sahip olduğu saptanmış durumdadır. Hem dilleri 
hem de gelenekleri bakımından Etrüsklerin Asya kökenli 
bir halk olduğu görüşü günümüzde gittikçe daha çok 
taraftar toplamaktadır.
 

Osklar ve Etrüskler

Etrüsklerin komşusu 
olan Osklar İtalya 
yarımadasının 
güney bölgelerinde 
yaşıyorlardı. Haritada 
M.Ö. 500’lü yıllardaki 
durumu ve bölgede 
konuşulan dilleri 
görmekteyiz. Osk 
toplumu kuzeyden 
Roma (Latin) 
toplumunun, güneyden 
ise Yunan (Helen) 
toplumunun baskısı altında idiler. Anadolu kıyılarından ve 
Yunanistan üstünden güney İtalya kıyılarına gelen Yunan 
halkı var olabilmek için yerli halktan daha saldırgan olmak 
zorunda idi. Kendilerine yer açmak istiyorlardı. Yerli 
halk olan Osklar ise yerleşik düzenleri içinde gündelik 
yaşamlarına devam ediyorlardı. Aynı genişleme arzusunu 
Osklar ile Etrüskler arasına sıkışmış olan Roma toplumu da 
taşıyordu. Bu hırsla, hızla yayılarak sadece Oskları değil, 
aynı zamanda Etrüskleri de yok ettiler.

Osk adı OKH adının Latinler tarafından yumuşatılmış 
şeklidir. Etrüsk adının da E-TUR-OSK (Tur ve Ok’lar) 
olduğu görüşündeyim. Hem isim benzerliği hem de sanat 
benzerliği, Etrüsklerin ve Oskların Ön-Türk toplulukları 
olduklarını gösteriyor. Zaten, Osk abecesindeki işaretler 
Etrüsk abecesindekilerle hemen hemen aynı olup, her iki 
abecenin kökeni de Ön-Türk damgalarıdır. Şu halde Etrüsk 
milleti aslında OK ve TUR halkından oluşmuş karma bir 
topluluktu. İki toplum arasında beraberlik yerine rekabet 
olduğundan Roma ordularına kolay yem oldular ve tarih 
sahnesinden silindiler. Bu durum kuzey Amerika’ya gelen 

Avrupalı halkın Kızılderilileri yok edişine benzer. Orada da 
yeni gelenler aktif ve saldırgan olmuş, yerli halkın rekabet 
duygularından yararlanmıştır. Aynı durumu Japon adalarına 
Asya kıtasından göç edip gelen Japonların Aynu halkını 
yok edişinde görüyoruz. Aynu dili, Japonca gibi, Asya 
kökenli olup Altay dil grubuna aittir.

Etrüsk alfabesi incelendiğinde iki ayrı dönem göze 
çarpmaktadır. M.Ö. 8. ile 5. yüzyıllar arasında ortaya çıkan 
‘erken şekiller dönemi’ ve M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren 
beliren ‘geç şekiller dönemi’ tanımlanabilir (4, sayfa 296). 
Erken döneme ait şekiller harf haline dönüşmeden önce 
soy, boy, oba veya oymak belirten simgeler olarak hem 
sürü hayvanlarına, hem de insanlara dağlama veya dövme 
metoduyla kakılmıştır. ‘Tamga’ denen ve tam kavram 
içeren Etrüsk yazısındaki harfler/işaretler ile Asya’daki 
taşlara kazılmış Orhon (Türk) yazıtlarının harfleri arasında 
çarpıcı benzerlikler bulunmaktadır. Bu görüşü destekleyen 
iki örneği kendi yorumumla altta sunmakla yetineceğim.

Orhun Yazısı

Etrüsk yazısı 
günümüzde halen 
okunabilmiş 
değildir. Nedeni ise 
şekillerin Yunan 
ve Latin harflerine 
benzemelerinden dolayı 
onları harf olarak 
görmeleri ve o şekilde 
seslendirmeleridir. 
Oysaki Etrüsk yazısı 
bir harf yazısı değildir. Bir hece yazısıdır. Yani her işaret 
bir hece olduğu gibi, üstelik her bir hece anlam içeren bir 
kök sözcüktür. Yazıdaki işaretleri bu bakımdan, harf olarak 
okumaya çalışmak yanılgıya neden olabilir. Yazıdaki erken 
şekiller birer anlamlı ‘damga’ iken, zamanla anlam kaybına 
uğrayarak harflere dönüşmüşlerdir. Aynı durum 38 heceli 
Orhun kitabelerindeki yazı için de söz konusudur.

Orhun abecesinde hece olarak okunan sessiz harfler, ince 
veya kalın seslilerle telaffuz edilir. Yandaki tabloda kalın 
seslilerle (a, ı, o, u) okunanlar 1 ve ince seslilerle (e, i, 
ö, ü) okunanlar 2 ile belirtilmiştir. Örneğin, B1 işareti 
ab, ıb, ob, ub, ba, bı, bo, bu olarak sekiz farklı şekilde 
telaffuz edilebilir. A ile E seslileri için tek bir işaret 
bulunmasının nedeni ise Türkçe ses uyumuna göre aynı 
sözcükte A ile E’nin birlikte bulunmayışından dolayıdır. 
Ayrıca bu işaretlerin birçoğu kök sözcük halen dilimizde 
yaşamaktadırlar. Örneğin, Y1 ‘ay’ olarak okunabilir ve şekli 
de yarım aya benzer. OKH olarak okunan işaret bildiğimiz 
oktur. Keza Ç, uç veya üç olarak okunabilen işaretin 
üç kollu olduğunu görüyoruz. Bu tür ilişkilerin alıntı 
olmadığı, tesadüfen oluşmadığı zaman içinde şuurlu şekilde 
oluşturuldukları görüşündeyim. 

Etrüsk Aynası

Resimde Vulci şehrinde bulunmuş Etrüsk aynasının arka 
yüzü görülüyor. Bir ciğer veya kürek kemiği üzerine 

eğilmiş kanatlı bir yaşlı adam 
görmekteyiz. Sakallı ve kanatlı 
bu kişi fal bakan bir şaman 
olsa gerek. Fal sayesinde saklı 
bilgiler açığa çıkarılırlar. Yani 
falcı saklananı bilen kişidir. 
Yazının Orhun yazısında 
olduğu gibi sağdan sola doğru 
okunması gerekir. Soldan sağa 
doğru okuyan Etrüskologlar bu 
sözü ‘Çalkas’ olarak okumuşlar 
ve özel isim olduğu sonucuna 
varmışlardır (1, sayfa 14). 

Oysaki sağdan sola doğru okunursa Türkçeye uygun bir söz 
olan ‘saklaç’ sözü ortaya çıkar.

Soldaki ilk harf Ön-Türkçe OZ damgasıdır ve hem Yunan 
Sigma, hem de Etrüsk ve Latin S harfini  oluşturmuştur. 
İkinci harf A harfidir ve Etrüsk abecesinden Latin abecesine 
geçmiştir. Üçüncü harf OK damgasıdır. Zamanla K harfine 
dönüşmüştür. Nitekim Etrüsk abecesinde bu işaretin K 
olarak okunduğunu Etrüskologlar da kabul eder. Dördüncü 
damga Orhon abecesindeki kalın L1 harfidir. Son damga 
ise Orhon kitabelerindeki Ç sesini veren damgadır. Böylece 
aynadaki kanatlı şahsın alelâde bir kişi olmadığını ve ruhlar 
dünyasına uçabilen, gelecekten haber getiren bir şaman 
olduğu ve saklı bilgileri açmak yetisine sahip olduğu 
sonucuna varıyoruz. ‘Saklaç’ sözüne gelince, anlamı “saklı 
olanı aç” olup doğrudan şamanın falcılık güçlerine işarettir. 

Bugün dahi Türkçede ‘sakla’ ve ‘aç’ sözcüklerinin varlığı, 
Etrüsk dilinin Ön-Türk dili olduğuna işarettir. ‘Sak’ kök 
sözcüğü gizleyen anlamını taşıyor. Fransızca ‘sac’ sözü 
(okunuşu sak) torba demektir ve içine konan eşyayı gizler. 
Latince ‘saccus’ ve İngilizce ‘sack’ sözcükleri de torba 
demektirler.

Etrüsklerin Asya halkı ile olan ortak olan birçok kültür 
bağları vardı. Ölülerini Kurgan benzeri Tümülüslerde 
gömmeleri, ata bir binek hayvanına verilen önemden çok 
daha fazla önem vermeleri, hatta bazı mezarlarda insan ile 
atın birlikte gömülmüş olması örnek olarak gösterilebilir. 
Bu özelliklerin ve geleneklerin özellikle Erken-Etrüsk 
döneminde yaygın oldukları, Geç-Etrüsk döneminde 
kayboldukları saptanmıştır. Nedeni ise M.Ö. 5. yüzyıl 
boyunca Etrurya’ya doğu Akdeniz ve özellikle batı Anadolu 
bölgelerinden yoğun göçlerin gerçekleşmiş olması ve 
Roma’nın bu tarihten itibaren Etrüsk kültürü üzerindeki 
etkinliğini arttırmış olmasıdır (4).

Etrüsk Zarı

Bu zardaki sözcükleri karşılıklı 
olarak yorumladığımızda güreş 
sırasında uygulanması istenen 
emirler oldukları sonucuna 
ulaşıyoruz (5).

KAL: Yerinde kal ve güreş,
KAÇ: Minderde kaçarak güreş,
ÜST: Güreşe üstte başla,
ALT: Güreşe altta başla,
AÇ:   Güreşe çıplak başla,
Gİ(y): Güreşe giyinik başla.

Hülth (üst) sözündeki H 
sesini veren kare şekil Orhun 
abecesinde bulunmuyor. Nedeni 
ise Orhun Türkçesinde ince H 
sesi yerine K ile H bileşimi olan ve genizden telaffuz edilen 
KH sesinin bulunmasıdır. Nitekim bu ses bazı lehçelerde 
K, bazı lehçelerde H şekline dönüşmüştür. Örnek olarak, 
aslı KHAN olan sözcüğün Han veya Kagan şeklinde 
dönüştüğünü biliyoruz.

Keza M harfine benzeyen ve Ç olarak okunan şeklin aslında 
üç kollu ‘uç’ damgası olduğu Orhun yazısı yorumlanırken 
belirtilmiştir. Bu şeklin bazen yukarı doğru, bazen de aşağı 
doğru, hatta yana doğru çizildiği bilinmektedir. Altta solda 
kendi yorumum olan Etrüsk zarının açılımını ve sağında 
çıplak güreşen iki Etrüsk güreşçisinin resmini görmekteyiz. 
Bu resim orijinal bir Etrüsk mezarının duvarında 
bulunmaktadır (6).

Son olarak Etrüsk dilinden Latinceye geçmiş olan birkaç 
sözcüğü örnek olarak vereyim:

Capedo = Adak kabı, Capena = Roma kapısı, Capsa = Kitap 
kabı, Capis = Kulplu kap, Tutamen = Tutan ve koruyan, Tutela 
= Koruyan bakıcı kadın, Tutor = Koruyan erkek, Tactus = Takan 
veya dokunan, Tarquin = Tarkan (Etrüsk adı ve iki adet Roma 
kral adı), Atavus = Erkek ata, Atavia = Dişi ata, Atlas = Dev bir 
yönetici, Avar = Hasis (varlığına bağlı olan), Turbator = Rahat 
bozan, Turbidus = Kargaşa yaratan, Turbulentus = Karmaşa 
içinde olan, Turma = Atlı birliği (durmayan). 

Kaynaklar:
(1) Les Etrusques, Jean-Paul Thuillier, Galimard 1990. ISBN: 

2–07–0530264.
(2) The Eternal Etruscans, Rick Gore, National Geographic, 

Haziran 1988.
(3) Dictionnaire Illustré Latin Français, Félix Gaffiot, 

Librairie Hachette.
(4) Voices in Stone, Ernst Dobelhofer, Granada 1973, ISBN: 

0–586–08119–4.
(5) The Etruscans, Ellen Macnamara, British Museum 

Publication, sayfa 14.
(6) The Etruscans, Kaynak 5, sayfa 35.
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AYIN KONUĞU: Sedat Sarıbudak Deniz Tipigil

Aslolan şair olmak değil;
kendini okuyan ve başkalarınca 
da okunan şiir olmaktı...

Soru: Önce şairleşme öykünüzden bahsetseniz, dilinizi 
şiirleştiren yolculuğun köşe taşlarını merak ediyorum…

Sedat Sarıbudak: İşim vardı, param vardı, bekârdım, 
etrafımda hoş kadınlar vardı, fizik olarak da hiç fena 
değildim, üstelik ağzım da lâf yapardı, yine de hayat sanki 
hiç o kadar sıkıcı olmamıştı. Kadıköy’deydim. Rakı-Roka-
Balık için akşam henüz o kadar da akşam değildi. Balıkçılar 
Çarşısı’nın hemen yakınında bir sokakta kapısında ‘Sahaf 
Kültür Merkezi’ yazılı 3–4 katlı bir binaya sanki nedensiz 
giriverdim. Katlarda odalar vardı, her odada da birer 
küçük tabela. Roman İşçiliği, Fotoğrafçılık İşçiliği, Tiyatro 
İşçiliği, Şiir İşçiliği, vs. Sadece şiir işçiliğinin çizelgesine 
baktım, diğerlerini es geçtim. Sahi niye öyle yaptım; az çok 
roman okuyordum, şiirde ise Orhan Veli ve Nazım Hikmet’i 
bilirdim, o kadar. Bir iki kitap alıp döndüm. İki gün sonra 
toplantı vardı, toplantıda ünlü ve popüler iki şair konuk 
vardı. Şiir üzerine konuştular, eskilerin ve kendilerinin 
şiirlerini okudular. O gece uyuyamadım, bir şeyler yazmak 
geliyordu içimden. Şiir yazamayacağıma göre günlük tutma 
fikri fena değildi ve kolay olsa gerekti. Sonra, yazılanlara 
baktım. Şiirsel bir tat buldum. Ha deyince şiir yazılabilir 
miydi? Şiir kim, ben kim… Sahi, şiir neydi ki? Bunun 
yanıtını bulmam için çok zaman geçecekti.

Bir sonraki toplantıya erkenden gittim. Arka sıralarda 
bir yere oturdum. Bir hafta içinde geceleri bir şeyler 
çiziktirmiştim. Çok ama çok heyecanlıydım. Niye 
heyecanlıydım ki; kimseyle paylaşamazdım nasılsa. 
Toplantıyı açan kişi -pasör deniyordu ona- yeni 
arkadaşlardan kendi şiirini paylaşmak isteyen olup 
olmadığını sordu. Vallahi ben yapmadım Deniz; ama elim 
havadaydı.

Ne okudum, nasıl okudum, ne zaman okudum, niye 
okudum? Bir anda olup bitivermişti. O gece sabaha kadar 
uyuyamadım. Nasıl da alkışlamışlardı öyle. Evet, o gece 
sıradan bir gece değildi. Üzeri dolunay ve yıldızlarla 
örtünmüş bir köşe taşıydı.

Sahi, yazılanlar ne kadar şiirdi? Üstatların kitaplarını 
karıştırıyordum. Hadi canım, sen de… Benim yazdıklarıma 
da şiir denir miydi? Arkadaş, dost çevremden saklıyordum; 
ilkin Sedat’ı da kaybettik ha, Pala Sedat’ı, Komünist 
Sedat’ı demelerinden... İkinci olarak da yazılanların niteliği 
nedir, içinde bulunduğum hali ve yazılanları bir biçimde 
paylaşmalıydım. Peki, kiminle, kimlerle?

Üniversite yıllarında aynı siyasal hareket içinde tanıdığım 
Feylesof Mustafa vardı -Mustafa Alagöz-  Onun kapısını 
mı çalsaydım? Çekiniyordum; çünkü fazla sert ve aynı 
zamanda dobraydı da. Hüsranla dönebilirdim. Göze alabilir 
miydim?

Aldım yanıma tüm yazılanları ve çaldım kapısını; ne 
olacaksa olsundu. Gece geç vakitlere kadar sohbet ettik. 

Hayret bir şey... Hep motive etti beni. “Devam et!” dedi. 
Bununla da kalmadı, kendisinin de içinde bulunduğu 
bir grupla ilişkiye girdim, ‘Yine Hışt’ sanat-edebiyat 
dergisi çıkartıyorlardı ayda bir. Artık her ay bir şiir 
veriyordum dergiye. Yıl 1996 idi ve hâlâ şiirin ne olduğunu 
bilmiyordum. Aslında pek okumuyordum; okumaktan 
çekiniyordum; çünkü herhangi bir üstadın kitabını 
okuyunca, benim yazdıklarım bana pek hafif geliyordu.

Yine de yazıyordum. Sonraki yılın ilk aylarıydı. Bir 
telefon geldi. Hemen bir Adam Sanat Dergisi almam 
gerektiği söylendi. Dergiyle birlikte ‘1996 Şiir Yıllığı’ 
vardı. Üstatların şiirleriyle birlikte dikkati çeken 24 şiir. 
F.H. Dağlarca, Can Yücel, Cemal Süreya, Hilmi Yavuz, 
vs. İkinci bölümde ise 24 yeni şiir arasında Sedat! Aman 
Yarabbi, olacak şey değil! Kitabı kapattım. Elim ayağım 
titriyor, ateşler içindeyim, kalbim küt küt… Bir daha 
baktım, ismim duruyor; bu nasıl işti Deniz, güzelim, bu 
nasıl işti!

Henüz şiir nedir bilmiyordum. Ve hâlâ bazı ünlü şairlerden 
ve onların şiirlerinden haberim yoktu. Bir yanlışlık 
olmasındı bu işte. Üstelik bir de bir şiirimi basmışlardı 
kitaba örnek olarak. O gece, üzeri kâğıt ve kalem desenli 
bir örtüyle örtülü yeni bir köşe taşına misafir olmuştum. 
Coşmuştum. Sözcüklerle yatıp yine onlarla kalkıyordum. 
Kendime güvenim gelmişti ve artık saklanmıyordum; 
değerliydim artık. Elbette bu durum egomu şişiriyordu. 
Yeni yeni ilişkiler kuruluyordu. Pek keyifliydim.

Soru: Tam bu noktada Anadolu Aydınlanma Vakfı ile ne 
zaman ve nasıl tanıştığınızı, bu tanışıklığın yaşamınızdaki 
etkilerini sorsam?

Sedat Sarıbudak: İki-üç yıl sonra durum farklılaşmaya 
başlamıştı Deniz. Yine bir sıkıntı, yine bir eksiklik ve 
boşluk hissetmeye başladım. İlişkiler artık tatmin etmemeye 
başlamıştı. İşte tam da bu dönemde yine Feylesof Mustafa 
devreye girdi. Yeni ve farklı bir felsefe grubundan, bir 
vakıftan söz ediyor ve beni oraya çağırıyordu. Felsefe mi! 
Aman uzak dursun. Ben yine şiirden kurduğum dünyalar 
içinde yaşayayım. Yaşayamadım Sevgili Deniz. Ve 
Mustafa’nın ısrarına teslim oldum. Sanıyorum 2000’in son 
aylarıydı.

Her hafta şoklardaydım. Bir hafta Yasacı Musa, bir 
sonrakinde Sevgili İsa, daha sonra Güzel Muhammed… 
Ne oluyordu yahu! Bir tepeyi aşar aşmaz başka bir tepe 
beliriyordu. Çöldeydik sanki. Sahi nereye gidiyordu bu 
kervan, kıble neredeydi? Kıblenin ‘kendimi keşfetmek’ 
olduğunu anlamam için hayli zaman geçecekti. Daha 
sonraları, Tao anlatılıyordu. Az çok bilgim vardı, Tao ve 
Taoculuk hakkında. Kervancıbaşı sohbetin sonunda demez 
mi “Tao sizsiniz!” Aman Yarabbi!

Bu Kervancıbaşı’na ısınmaya başlamıştım. Tam 
kavrayamadığım şeylerden bahsetse de öyle bir anlatış tarzı 
vardı ki, insanı ister istemez çekiyordu kendine. Ve doğal 
bir mütevazılıği de sanki hediyesi…

Artık Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki Perşembe 
toplantılarına da katılmaya başlamıştım. Ve hemen her hafta 
benden bir şiir okumam isteniyordu. Bir Perşembe akşamı 
yine davet etti sahneye. Ön sıralarda öğretim görevlileri 
falan oturuyordu. Yanımda taşıdığım Octavio Paz’ın bir 
kitapçığından 8–10 dizelik bir bölüm okudum ve sahneden 
indim. Kervancıbaşı demez mi “Eeee, biz bu şiirden sonra 
ne konuşacağız?” Al sana bir şok daha. Evet, Sevgili Deniz, 
evet! Burası benim ruhumun yeriydi.

Dolanır mı yalanı dolunay, Sevgili Deniz. Eh, o halde ben 
de samimi ve açık olayım. Anadolu Aydınlanma Vakfı iki 
önemli nedenle bağlamıştı kendine beni. İlki entelektüel ve 
hoş kadınlar vardı ve Kervancıbaşı da harika bir adamdı. 
İkinci olarak, ruhen yabancısı olmadığım ve fakat aynı 
zamanda da bilmediğim bir şeylerden bahsediliyordu. 
Daha sonraları aslında beni bana anlattıklarının bilincine 
varacaktım ama buna daha çok zaman vardı. Ve bu 
dönemde de elbette kaprislerim, yerli-yersiz çıkışlarım 
oluyordu. Kervancıbaşı görüyordu; zaman zaman 
görmezden geliyor, zaman zaman ise kısa ve sert dersler 
veriyordu. Her iki halde de ihtiyacım olan şeyler ruhuma 
işliyordu.

Vakfa katıldığım ilk yılın Haziran ayında kapanış yemeğine 
katıldım ve henüz bitmiş olan Prometheus’u orada okudum. 
Pek beğenilmişti. Aslında ne Prometheus’un insanlıktaki 
yeri, ne de bir insandaki karşılığı hakkında net bir bilgim 
vardı. Elbette orada edindiklerimin etkisi kendini ortaya 

koyuyordu. O gece de sadece bir gece değildi; üzeri 
gizemli simge ve sembollerle bezenmiş bir köşe taşının 
misafiriydim; yolcuydum artık, yoldaydım. En azından ben 
böyle hissediyordum.

Okumalarım hızlanmış ve felsefeye de ilgim artmıştı. 
Bilgim, görgüm artıyor, ama yazmakta güçlük çekmeye 
başlıyordum. Hatta yazamıyordum. Nedenini sordum 
Kervancıbaşı’na. Dedi ki: “Eskiden tine geliyordun, 
şimdilerde ise tinden gitmeye başlıyorsun, telâş etme.” Bu 
yanıtı da anlamam için epey bir zaman geçecekti. Ve bu 
süre içinde de Goethe’nin, Rilke’nin, Mısrî’nin, Estetik’te 
Hegel’in vs. kapılarını çalmam gerekecekti. 

Soru: Şiir, şairi ve dili arasındaki ilişkiyi biraz daha 
detaylı anlatsanız bize? 

Sedat Sarıbudak: Yukarılarda da değindiğim gibi şiire 
başladığımda hep sözcüklerle uğraşıyordum. Evet, 
onların hizmetçisi idim ama zaman zaman pek çekilmez 
oluyorlardı. Kaprisin bini bir para… İnan ki küslükler de 
ortaya çıkıyordu; kâh ben, kâh onlardan bazıları, karşılıklı 
tavır bile koyuyorduk. Sonraları Sevgili Deniz, bir şeyler 
olmaya başladı. Sözcüklerin yerini dizeler almaya başladı. 
Sanki yanı başımda bir torba vardı ve o torbada yada o 
alemde sayısız dize ve bir o kadar da olasılık... Bir dize 
yazıldığında, nasıl oluyorsa oluyor, bir sonraki, torbadan 
atlayıp kâğıda sarılıyor! İnan, şaşkınlık ve sevinç içinde 
seyrediyorum, o kadar. İşin mutfağı falan hak getire. 
Bir örnekle anlatayım; Prometheus şiirinde her şey olup 
bittikten çok ama çok sonra, sadece bir sözcük ilâve oldu ve 
bir sözcük de anlamı daha da kuvvetlendirmek için yerini 
bir benzerine bıraktı.

Keşfediyordum Deniz; dili, dilin özünü… Şiirin büyüsü, 
dilin öz kaynağına, o tarif edilemez çeşitlilik ve zenginliğe 
bir davetti. Elbette sonuçta şiir bir dildi, ama aynı zamanda 
ona aşkın, dilin ötesinde bir şeydi. Dil de kendini şiir 
aracılığıyla açıyordu. Burada şunu söyleyebilirim; şiirin bu 
aşkınlığı üzerimdeki örtüyü aralıyor, kendimi keşfetmemi 
kolaylaştırıyordu.

Hiçbir toplantıyı kaçırmamaya özen gösteriyordum. 
Çok hasta olduğum zamanlarda dahi geliyordum. 
Kadim bilgeliğin bu sanatsal aktarımı hayal dünyamı 
genişletiyordu. Aynı zamanda da farklı süreçleri iç içe 
yaşıyordum. Bilirsin, kimi düşünürlerin ortak bir tarih 
tanımı vardır; denir ki: “Tarih, insanın hem oluşturduğu, 
hem de oluştururken de oluştuğu ortamdır.” Bu, tek 
başına bir insan için de geçerliydi. Yapıp-etmelerimiz, 
eylemlerimiz, üretimimiz dönüp kendimizin bir şekil, bir 
duruş almasına neden oluyordu. Kendim için söyleyebilirim 
ki, en azından önceliklerim değişmeye başlamıştı. Süreç 
beni şiirin hakkı için şiir okumaya getirmişti, başka bir şey 
için değil. Yazılırken nasıl Sedat yok idi ise, okunurken 
de yok oluyor, şiir kendini okuyordu. Bu durum bir tespiti 
ortaya çıkartmama yardım etti: Aslolan şair olmak değil; 
kendini okuyan ve başkalarınca da okunan şiir olmaktı. 
Sohbetin başlarında sözünü ettiğim ‘şiirden hayatlar 
kurmak’ paradigması yerini ‘hayatı şiirleştirmek’e 
bırakıyordu.

Soru: Peki, şiir ve imge hakkında neler söylemek 
istersiniz?

Sedat Sarıbudak: Şiirin bizatihi kendisine döndüğümüzde 
imge’yi bizi bekler buluruz. Kendisini şiir dünyasına girer 
girmez tanıdım. Aslında doğamda ona karşı bir sıcaklık, 
bir yatkınlık vardı. Önce arkadaş, sonra da dost oldu bu 
yatkınlık ve imge. İzlemedeydim. Sahi, kimdi, neyin 
nesiydi bu imge? Varlığını hayal gücünden alan ve hiç de 
bir arada olmalarını düşünemediğimiz gerçeklikleri bile 
bir araya getiren bir güçtü. Dile ve hatta diyalektiğe bir 
meydan okumaydı aynı zamanda. Bir araya gelenlerin her 
biri kendi gerçekliklerini koruyordu en vurucu imgelerde. 
Octavio Paz’dan örnek vereyim: Güneşin Ekmeği! Aynı 
zamanda da ‘bir şey’ her an ‘başka bir şey’ olmayı içinde 
barındırıyor. Uzak Doğu bilgeliğinde, bilirsin, “Sen 
kadınsın, sen adamsın, sen gençlik hem bekâretsin, sen 
lacivert bir kuşsun ve kırmızı gözleri olan yeşil kuşsun, 
mevsimler ve deniz sensin.” “O sensin.” Yine Octavio 
Paz’dan bir örnekle devam edeyim. Ne diyordu, “Kayalar 
kuş tüyüdür.” Neye, nasıl itiraz edebiliriz ki! Şaşkınlık 
içindeyiz. Kaya gerçekliğin bir anı, kuş tüyü başka bir anı. 
İşte, imge bu buluşmanın ürünü…

İmgenin anlamı kendisidir, ta kendisi. Anlam, imgenin 
içinde başlar ve orada biter. Kendi üzerimden de bir 
örnek verebilirim: “Yolu uzundu türkülerin.” İşte hani 
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ADSL kullanım 
istatistikleri yayınlandı  
 
ADSL kullanım oranlarında İstanbul, Ankara ve İzmir’i 
Kocaeli, Trabzon, Antalya, Konya, Denizli, Gaziantep ve 
Erzurum izliyor. 
 
Marmara’da İstanbul’dan sonra en fazla ADSL 
kullanımı Kocaeli’nde olurken, bu illeri Bursa ve 
Sakarya takip ediyor. Turizmin yoğun olduğu Akdeniz 
bölgesinde ADSL kullanımında ilk sırayı Antalya alıyor. 
Onun ardından Adana ve Mersin geliyor. İç Anadolu 
Bölgesi’nde ise Ankara’dan sonra Konya, Eskişehir ve 
Kayseri en çok ADSL kullanan iller olurken, Ege’de 
İzmir’i Denizli, Manisa ve Uşak izliyor. Karadeniz 
bölgesinde ADSL’in en yoğun kullanıldığı şehir Trabzon; 
bu ilin ensesinde Samsun ve Zonguldak bulunuyor. 
Güneydoğu Anadolu bölgesinin ticaret ve sanayi 
bakımından en gelişmiş şehri olan Gaziantep, kendi 
bölgesinde ADSL kullanımında açık ara birinci; onu 
Diyarbakır ve Şanlıurfa takip ediyor. Doğu Anadolu’da 
ise ilk sırada Erzurum bulunuyor; ikinci sırayı Van, 
üçüncü sırayı da Malatya alıyor. 

Yonga üretiminde çığır 
açacak “mucize” 

Bu “mucize madde” çok daha hızlı ve güçlü 
işlemcilerin yolunu açmak için hazır! 
 
Manchester Üniversitesi’ndeki araştırmacılar “mucizevi 
madde” olarak adlandırılan grafen’i işlemci üretiminde 
kullanmaya bir adım daha yaklaştılar. 
Bu malzeme ile üretilen yeni yongaya “Big Mac” adı 
verildi. Zira grafen katmanları arasında bor nitrürü yer 

alıyor. Bor nitrürü sayesinde grafen dış etkenlerden 
etkilenmeden normal şeklini koruyabiliyor. Bu yöntem, 
ileride işlemci üretiminde bir çığır açabilir. 
 
Sadece birkaç ay sonra eskiye nazaran çok daha 
iyi karakteristiğe sahip grafen temelli yongalar 
üretebileceklerini bildiren Profesör Andre Geim, 
malzemenin kararlılık ve kalite sorunlarını çözdüklerini 
dile getirdi. 
 
2004’te Manchester 
Üniversitesi’nde 
keşfedilen atom 
inceliğinde iki boyutlu 
grafen, ününü, gücü, 
iletkenliği ve inceliğine 
borçlu. Grafen 
sayesinde süper hızlı 
işlemciler, bükülebilir 
telefonlar, kâğıt 
inceliğinde televizyonlar 
ve ışık hızında internet 
bağlantıları yapılabilecek. Grafen araştırma ağı kuran 
İngiltere bu teknolojiye şimdiden 50 milyon pound 
yatıracağını açıkladı. 

iPhone 4S ile çekilen 
fotoğraflar profesyonel 
makinaları aratmıyor 

iPhone 4S kamerası 8 megapiksel, yani iPhone 4 ‘ün 
kamerasından %60 daha iyi. 
 
Yüksek çözünürlükte ( 3264*2448 ) fotoğraf çekebilme 
imkânı sağlayan iPhone 4S, çok az veya çok fazla ışıkta 

fotoğraf çekerken (flaşı kapalı olmasına rağmen) ışık 
ayarını otomatik yapıyor.  
 
Piyasada bulunan tüm telefonlardan daha hızlı fotoğraf 
çekebilen iPhone 4S, yeni lens teknolojisi ile daha net ve 
güzel fotoğraflar çekebilme imkânı sunuyor. A5 işlemci 
ile birlikte Yüz Tanıma teknolojisini birlikte sunan 
iPhone 4S, fotoğraf çekerken otomatik yüz odaklama ve 
netlik ayarlama imkânına da sahip.

iPhone 4S ekran kilidinde iken acilen fotoğraf çekmeniz 
gerektiğinde, ana ekrandan kamera uygulamasını 
açıp ses arttırma butonuna basarak fotoğraflarınızı 
çekebilirsiniz. Çektiğiniz fotoğrafları kesebilir, kırmızı 
göz ayarını yapabilir ve çevirebilirsiniz. 

E-mail 40 Yaşında! 
 
90’lı yıllarda e-posta göndermek günlük yaşamımıza 

girmeye başladığında, 
nerede o eski günler 
deyip gerçek mektupların 
artık yok olacağından 
endişe duyan bir kesim 
vardı. Bugün o kesim 
dahi her gün e-posta 
gönderiyor. 
 

Yıllar sonra da e-posta göndermeye devam edeceğiz. 
Hayatımızın her döneminde var olacak e-postalar, bugün 
Microsoft ve Google gibi yazılım devleri tarafından 
sunulan pek çok servis sayesinde daha da gelişmiş 
durumda. 
 
Ancak e-postaların geçmişi 90’lara dayanmıyor. Belki 
şaşırtıcı gelebilir ama e-postalar bu ay 40 yaşına girecek. 

denizdemirdoven@gmail.com

yol uzundu da, türküler eşlik etti sağ olsunlar gibi 
açıklama ve yoruma hiç mi hiç ihtiyaçları yoktur 
imgelerin. İmgenin ve şiirin derdi bu değildir. Şiir 
insanı kendisinin dışına çıkartan ve asıl varlığına 
götüren bir farklı enerjetik hal. Tam da burada insan 
artık kendisinin imgesidir, diyebiliyoruz. 

Soru: Şiir tercüme edilebilir mi sizce?

Sedat Sarıbudak: Biraz önce de değindiğim gibi 
imgenin anlatımının bizatihi kendisi olması, 
sanırım bu çeviri işini zorlaştırıyor. Bir meşhur 
türkümüz vardır bilirsin:

“A benim bahtı yârim
Gönülde tahtı yârim
Yüzünde göz izi var
Sana kim baktı yârim”

Yukarıda anlatılanlar aslında bir deneyimin, 
bir hâlin anlatımıdır. Yaklaşılır, evet 
yaklaşılır bu yaklaşım da, bu bir yeniden 
yaratımdır, üretimdir; aslı olamaz diye 
düşünüyorum. Aslında kendi dünyamda da 
bunu örnekleyebilirim. Biten bir şiirin üzerine 
sonradan uğraşmaya, bir yerlerini değiştirmeye 
başladım. Sanki karaciğeri mideyle, kalbi 
akciğerle değiştiriyormuşum gibi... Bir feryat, bir 
figan! Dedi ki bana: “Ben yaratılmış bir canlıyım!” 
Bir de düşün Sevgili Deniz, başka bir dile çevirmeyi.

Nasıl ki her okunuşta yeniden yaratılıyorsa, her 
çeviri de yeniden yaratış olabilir ancak. Sonuçta şiir 
ve imge açıklama ve temsil ile uğraşmaz; o şeyin 
zaten kendisidir; neyi açıklayacak? Gerçekliğin 
yeniden yaratımıdır şiir. 

Bu konuda tekrar kendime döndüğümde, bu kez 
da karşıma hep çocukluğum çıkıyor. Bağ-bahçe, 
sincap-kartal, uzun uzun ağaçlar… Hep oyun, 
hep oyun… Irmakta elimizden kaçan balıkları 
gece rüyalarımızda yakalardık. Böylesi bir 
yaşama ileride imge dünyamı genişletecekti. 
Düşünebiliyor musun, dedem yolda bulduğu 
fare ölüsünü cebinde taşır, getirir, bahçeye 

gömerdi. Hiç aklımdan çıkmayan 
bir şey de, köpeğimiz Garip’in bir 
kaza sonucu ölümü üzerine bir 
mezar kazdık ve ailece dua ettik! 
Evet, üzerimden yazılanlarda doğa 
nesnelerine ve dışımızdaki canlılara 
insani karakterler yüklüyordum. 

Bunu bilinçli yapmıyordum; başka 
türlü anlatamadığım için öyle 
oluyordu. Dağlar kaçışıyor, 
uçurumlar saklanıyordu, 
ormanlarsa saçını başını 
yolmakla meşguller! Ateş 
böceklerinin şaşkın fener alayı 
yol soruyordu balkonlarında 
demlenen akşamsefalarına. 

Ufkunu kaybetmiş acemi bir 
gökkuşağı tam da üzerime 
düşüveriyordu. Kırk yıl düşünsem 
Deniz, kırk yıl düşünsem ben, 
yani şu karşındaki Sedat düşünse 
kırk yıl, “gökyüzüne kuşlar 
konar” dizesini bulamaz. Konar 
mı, konuyor vallahi ve çıtım 
bile çıkmıyor. Cemal Süreya’nın 
dizelerini hatırlamakta fayda var 
şimdi: 

“Ağır ol Bay Düzyazı
Sen uçağa binemezsin”

Kadim bilgeliğin bizatihi kendisi 
zaten bir sanat işiydi! İnsanın 
kendisini yeniden yapılandırması 
sanatı... Hedefin, ereğin, günümüz 
dilinde ‘özgün bireysellik’, 
geleneğimizdeki söylemiyle ‘ferdi 
hikmet’e kavuşmak, onu yaratmak 
olduğu bilinci ruhumu sarmıştı. 
Bunun da aşılması gereken bir tepe 
olduğunu, buradaki ayak izlerinin 
de bellekten silinmesi, unutulması 
gerektiğini, yolculuğun burada da 
bitmediğini öğrenmem için yine 
zaman gerekecekti.

Son dönem yazılanlar aslında kadim bilgeliğin, tasavvufun 
içeriği idi. Kervacıbaşı’nın zevkli sohbeti benim kadeh 
olmamı, onları bünyeme alıp kendi özgünlüğümde farklı 
bir boyutta tekrar ortaya çıkartmamı kolaylaştırıyordu. 
Yani, yazılanlar anlatılanların dil, ritim ve imgeyle yeniden 
sunumuydu, o kadar. Elbette geleneğimizdeki şu sözün de 
hakkı yenmemeliydi: “Kulak dilden evvel gerektir.” 
Benim şansım şiire olan yatkınlığım ve sevdamdı. Genelde 
kadim bilgelik ve özelde tasavvuf, şiirle iç içeydi. Bunu 
iliklerime kadar hissediyordum. Tam da bu noktada Octavio 
Paz’ı dinlemek gerekiyor herhalde. Ne diyordu: “Yoklukla 
yapılan söyleşi, varlığa giriştir şiir.”

Sohbetleri dinlemek ve okumalar ile yazılanlar insanın 
kendini yeniden keşfetmesine neden oluyordu. Peki, bu 
keşifler ne kadar dönüştürücü ve geliştirici idi ki? Bunu tam 
olarak bilmek sanırım mümkün değil. “Bir daha yapmam, 
gerekli dersi çıkarttım” dediğimiz bir noktada bile hüsrana 
uğruyoruz. Üstelik bir de ‘ayna’ varken karşımızda. Demek 
ki diyorum kendimce, yol, yaşamımızın sonuna kadar 
yoldur.

İstersen sohbeti ‘Dilek’ adını verdiğim son yazılanla 
noktalayalım:

Ko, ey sevgili kapının eşiği olayım 
Bas üstüme ki, yerle yeksan olayım 
Gayrı bildim: Hikmetindendir himmetin 
Ne buyurursan ona razı olayım

İster odun gör, ateşlere at beni 
İster adama say, ateşinle ısınayım 
Usta sensin, yont ki kirimi bir şekil alayım 
Dilinden dökülene yetişen kadehlere say beni

Vaktidir, de. Göster kapıyı çıkayım ben benden ki 
Bakıp göreyim olmuş muyum, ham mıyım 
Kadir kıymet bileyim, süreyim izini ustaların 
Nasipse bir iz de kendimden bırakayım

Sonra unutayım gitsin aynayı, yüzü, izi 
Ben çıplak O çıplak. Hakk ile yeksan olayım.

deniztipigil@gmail.com

TEKNOLOJİ Derleyen: Deniz Demirdöven
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Bizden Haberler

• Vakıf kurucu üyelerimizden sevgili Nursen Nacar 
geçtiğimiz günlerde ciddi bir ameliyat geçirdi. 
Başarıyla sonuçlanan ameliyatı için kendisine geçmiş 
olsun dileklerimizi gönderiyor, bir an önce kendisini 
toplantılarımızda, aramızda görmeyi arzu ediyoruz.

• Hale Arpacıoğlu dostumuza geçirdiği trafik kazasından 
dolayı geçmiş olsun diyor, en kısa zamanda sağlığına 
kavuşmasını diliyoruz.

• Tayfun Medeni’nin sahip olduğu Zet Müzik Yapım’ın 
ilk prodüksiyonu SINIR grubuna ait  “GERÇEK 
YENİ BİR ROL” adlı albüm, 19 Ekim 2011 itibariyle 
tüm müzik marketlerde raflardaki yerini aldı. 
Albümün prodüktörü de vakfımızdan tanıdığımız Mert 
Medeni dostumuz. 2009 yılında katıldıkları Rock’n Dark 
müzik yarışmasında kazandıkları Türkiye ikinciliği ile 
adını duyurmaya başlayan SINIR, bu ilk albümleri ile 
dinleyicileriyle buluşmuş oldu.

• Gülizar ve Hulusi Akkanat dostlarımızın torunu oldu! 
Esin ve Özgür Akkanat’ın oğulları Demir 14 Ekim 
2011’de dünyaya geldi. Kendilerini tebrik ediyor, minik 
Demir’e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.

• Vakıf üyelerimizden sevgili İskender Doğan’ın ağabeyi 
İbrahim Bayram Doğan vefat etmiştir. Kendisine 
başsağlığı diliyoruz.

• Verdiği renkli ve zengin konferanslarını zevkle 
dinlediğimiz sevgili İhsan Fazlıoğlu yurtdışındaki 
görevini tamamlayarak Türkiye’ye geri döndü. İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak görev alacak İhsan Bey’i aramızda daha çok 

görmeyi temenni ederek, kendisine hoşgeldiniz diyoruz. 
 
• Fizik alanındaki çalışmalarını gerek vakıf, gerek 
vakıf dışı ortamlarda takip ettiğimiz Haluk Berkmen 
hocamız, çalışmalarını www.halukberkmen.net sitesinde 
bir araya topladı. Bu siteden Haluk Bey’in yazılı, görsel 
çalışmalarına ve sunumlarına ulaşabilirsiniz. 

• Vakıf toplantılarımız 18 Ekim 2011 Salı günü, geçen 
yıllarda olduğu gibi Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde 
tüm hızıyla başladı. 18 ve 25 Ekim’deki ilk iki 
toplantımızın konuşmacısı sevgili İhsan Fazlıoğlu, “Dil: 
Anlatılan mı? Anlaşılan mı?” ve “Dil Anlatır mı? 
Açıklar mı?” başlıklı konuşmalarını bizlerle paylaşarak 
senenin genel konusu olan “Dil ve Dilin Farklı 
Boyutlarda İncelenmesi” üzerine zengin ve kapsamlı 
bir giriş yaptı.  
 
• Doğumlar, vefatlar, evlilikler, başarılar, etkinlikler, 
açılan sergiler ve vakıf üyelerimizle ilgili diğer her 
konuda bizi lütfen haberdar edin.

bulten@anadoluaydinlanma.org

Nursen Nacar

İskender Doğan

Kutsal Topraklarda... 

Derleyen: Berna Öztan
 
22-25 Eylül tarihleri arasında dostumuz Eliko Dönmez’in 
düzenlemiş olduğu İsrail Gezisine 11 kişilik bir grup 
oluşturarak katıldık. 

Tel Aviv havaalanına indikten sonra ilk 
durağımız Kudüs Zeytinlik Dağı oldu. 
Kudüs, tarihsel sürece ev sahipliği yapmış 
bütün peygamberlerin yaşadığı ve üç dinin 
de ortaya çıktığı yer, işte tüm görkemi 
ile karşımızdaydı. Zeytinlik Dağı’ndan 
baktığımızda, karşımızda Mescid-i Aksa, 
Kubbet-üs Sahra ve Kudüs Şehrini; eski 
şehri çevreleyen, Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından yaptırılmış ve eskiden şehre giriş 
kapılarından biri olan Tövbe Kapısı’nı, 
Hıristiyan edebiyatındaki ismi ile Altın 
Kapı’yı (Golden Gate) ve surları gördük. 
Zeytin Dağı Kilisesi (Acılar Kilisesi), Hz. 
İsa’nın ele verilmesinden önce son duasını 
yaptığı kilise yine bizi etkileyen yapılardan 
biri oldu. 

Sonrasında Hz. İsa’nın son yemeğini yediği 
yer, Dormisyon Kilisesi, Ağlama Duvarı, 
Haram-ül Şerif’de (Tapınak Tepesi) bulunan 
Kubbet-üs Sahra, Mescid-i Aksa, Azap Yolu, 
İsa’nın göğe yükseldiğine inanılan Kıyamet 
Kilisesi, Çöl, Hz. Musa’nın mezarı, Ölü 
Deniz, Lut Gölü, Jericho (Eriha) Şehri gibi 
Musevi tarihinde çok önemli yere sahip olan, Tevrat’a göre 
Hz. Musa’nın halkını vaat edilen topraklara kadar getirdiği 
ve hakkın rahmetine yürüdüğü yerleri ziyaret ettik.

Gezimizin devamında, çölün ortasında yer alan dinin 
sadeliğini ve özünü yakalamaya çalışanlar tarafından 
kurulmuş Wadi Qelt’deki St. George Ortodoks Manastırını 
ziyaret ederken günümüz bedevilerinin de yaşamına tanık 
olduk. Hz. İsa’nın doğduğu Bethlehem, Kutsal Doğum 
Kilisesi, Hz. Ömer Camisi, Hayfa, Bahai Tapınakları, Tabor 
Dağı, Ürdün Nehri, Golan Tepeleri, Tiberius Gölü, Yafa 
ziyaret ettiğimiz diğer yerlerdi.

Tüm bu gördüklerimiz her birimizde farklı düşünce ve 
duygular uyandırdı. Grubumuzdan İsrail’e bizlerle beraber 

2. gezisini yapan bir dostumuzun anlatımları sayesinde, bu 
mekânların 25 sene önceki hallerini kendisinden dinleme 
ve karşılaştırma imkânımız oldu. İlk gözlem olarak 25 sene 
önce İsrail’in bir çölü andırmasına rağmen bugün senelerin 
çabası ve emeği ile bir vahaya döndüğünü gördüğünde 
yaşadığı şaşkınlığı bizlerle paylaştı. Kubbet-üs Sahra o 
zamanlar tüm dinlere açık, tüm insanlar tarafından ziyaret 
edilirken, bugün haftada bir gün ziyaretçilere açık diğer 

günler sadece Müslümanlara ait bir ibadethaneye çevrilmesi 
ve o zamanlar Kubbet-üs Sahra’ya girer girmez devasa 
heybeti ile insanı çarpan bina büyüklüğünde kayanın 
tahtalarla çevrilmesi, sorduğumuzda ise uzun yıllardır 
restorasyon yapıldığı açıklaması ile kapalı tutulduğunu 
öğrendiğimiz mekânın etkileyiciliğini kaybetmiş olduğunu 
fark ettiğini üzülerek anlattı. O yıllarda Ürdün nehrinde 
Hz. Yahya’nın Hz. İsa’yı vaftiz ettiği yerde bir platform 
olduğunu ve orada vaftiz edilmek isteyen kişilerin sıraya 
girerek bir din adamının kendilerini vaftiz etmesini 
beklediklerini, şimdi aynı yerin bir mesire yerine dönmüş, 
nehir suyunun kirlenmiş ve aynı vaftiz töreninin daha 
turistik bir seremoniye dönüşerek sadeliğini ve manasını 
nispeten yitirmiş olduğunu ifade etti.

Beklentilerimiz ve yaşadıklarımız kimi zaman birbirinden 

farklıydı. Kimi, gezi süresince sevdiği insanlarla beraber 
olma heyecanı ile çıkmış olduğu yolculukta karşılaştıkları 
başka başka güzel insanlarla anlamlı paylaşımlar yaşamanın 
coşkusunu yaşadığını aktardı. Kimi, zaman ve mekânın 
olmadığı, dinlerin iç içe birbirlerine saygı ve sevgi ile 
kapsadıklarını deneyimlediklerini... Kimi, asırlar boyunca 
insanların ziyaretleri ile adım adım basılan taşların 
cilalanmış parlaklığının içlerini aydınlatırken Kubbet-

üs Sahra’ya girişte Müslümanların 
uyguladıkları ayrımcılığın hüznü ile 
mekânın hatırasının kendilerinde buruk bir 
iz bıraktığını dile getirdi. Kimi, Kudüs’e 
ayak basar basmaz farklı bir ülkede 
değilmiş hissine kapıldığını, senelerdir 
farklı kültürlerle iç içe yaşadığımızdan 
dolayı bu bölgede de aynı yaşantıyı 
görmenin tanıdık bir his uyandırdığını, 
bunun da bir an bile olsa zamanın mekânın 
kalktığı duygusunu yaşattığını dile getirdi. 
Kimi ise, Kudüs’ün büyük bir film 
platosunu andırdığını, Tanrı tarafından 
yaratılan toprak parçasının insanların 
bu topraklar üzerinde yaşadıkları ile 
insanlığa ait hale geldiğini ve yaşananlar 
ile kutsallaştırıldığını duyumsadığını 
dile getirdi. Burada yaşayan tüm 
peygamberlerin yaşantılarına ait her 
olay için bir mabet inşa edilmesi ile 
insanlık için dekorun oluşturulduğunu 
ve yönetmeni ‘bakan’ olan filmin bu 
mekanlarda kendi yaşantısının aksini 
görenler tarafından tekrar tekrar çekildiği 
bir platform olarak algıladığını aktardı. 

Yolculuğa çıkmadan bir süre önce siyasi gerginlik 
oluşmaya başlamıştı. Bizler, tarihi geçmişi dostluklarla 
dolu olan bu iki milletin halklar arası dostluğunun devam 
ettiğine inandığımız için planladığımız yolculuğumuzdan 
vazgeçmeyerek seyahatimizi gerçekleştirme kararı 
aldığımıza sevindik. Gezimiz süresince orada yaşayan 
halklar arasında bir problem olmadığına, günlük hayat 
içinde barış dolu bir ortamda beraberce yaşadıklarına şahit 
olduk. İsrail’de yaşayan Rabbi Froman ve dostumuz Meir’i 
ziyaret ettik ve dostlarımızın selamlarını getirdik. Bize tüm 
seyahatimiz boyunca eşlik eden ve bu anlamlı seyahati daha 
da güzelleştiren Eliko’ya, ekibi Ruti, Yossi ve şoförümüz 
Mahmut’a teşekkür ederek, 4 eşsiz günün mutluluğu 
yüzümüze yansıyarak İsrail’e veda ettik.

berna.oztan@gmail.com

Demir Akkanat

Sınır

İhsan Fazlıoğlu
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BİZİM SAHAF Derleyen: Ayşe Doğu

BİLİM Özetleyerek Çeviren: Elif Ersoy

2011 Nobel Fizik 
Ödülleri ve Evren’in 
Kaderi*
 
“Kimileri dünyanın ateşle sona ereceğini söylüyor, 
Kimileri ise buzla.”  
(Robert Frost, Fire and Ice, 1920) 
 
Evrenin kaderi nedir? Bu yılki Nobel fizik ödülü 
sahipleri Saul Perlmutter, Brian Schmidt ve Adam 
Riess’in teorilerine göre Evren buzlar içerisinde sona 
erecek. Nobel ödüllü araştırmacılar, Süpernovalar[1] 
üzerinde yaptıkları araştırmalarda, Evren’in hızla 
genişlediği sonucuna vardılar. 1998 yılında, iki 
ekibin –başkanlığını Saul Perlmutter’ın yürüttüğü 
Süpernova Kozmoloji Projesi ekibi ile başkanlığını 
Brian Schmidt’in yürüttüğü ve Adam Riess’ın da 
önemli görevler üstlendiği Yüksek-z Süpernova 
Araştırma ekibinin– yaptıkları çalışmalarda 
vardıkları benzer sonuçlar kozmolojinin temellerini 
sarstı. Bu iki araştırma ekibi, yıllardır en uzaktaki 
süpernovaları tespit ederek Evren’in haritasını 
çıkarabilme amacıyla birbirleriyle rekabet içinde 
çalışmaktaydı. İkisi de Evren’in genişlemesinin 
hızını kestiğine dair delillere ulaşacaklarını 
umuyorlardı, fakat buldukları umduklarının tam 
tersi oldu: Evren’in genişlemesi hızlanıyordu. 
 
Kozmolojik Sabit’in Keşfi ve Yadsınması 
 
Uzayda gözlenenler aslında çok önceleri teorik 
hesaplamalarda ileri sürülmüştü.[2] Bugün inanılan bütün 
kozmolojik teoriler Albert Einstein’ın 1915’te yayınladığı 
Genel İzafiyet kuramına bağlıdır ve bu teoriye göre Evren 
büzülmek ya da genişlemek zorundadır. 
 
Evren’in statik olduğunu düşünen Einstein, Evren’i 
ifade eden denklemlerine “kozmolojik sabit[3]” terimini 
eklemiş ve “kozmolojik sabit”in maddenin kütleçekim 
gücüne karşı koyan kütleçekim karşıtı bir güç olduğunu, 

[1]  Süpernova: enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması 
(ç.n.)
[2]   “Einstein, çalışmalarının başında Evren’in denklemsel 
ifadelerini ortaya koymaya çalışırken Evren’in genişleyerek büyüdüğü 
sonucuna varmıştır, fakat vardığı bu sonuç kendisinin “sabit Evren” 
modeline ters düştüğü için formülasyonuna sabit bir terim eklemiş ve 
denklemlerini tekrar oluşturmuştur.” (Metin Arık, Teorik Kozmoloji 
ders notları) (ç.n.) 
[3]  “Kozmolojik Sabit: Genel Görecelik denklemleri, Evren’in 
zamanla kendi üzerine çökmesini önleyecek ve kütle çekiminden 
sonuçlanmayan bir sabit içerir.” (http://tr.wikipedia.org/wiki/
Kozmolojik_sabit) (ç.n.)

bunun da statik bir Evren oluşumuna sebebiyet verdiğini 
ifade etmiştir. Fakat Einstein daha sonraki yıllarında 
kozmolojik sabit için “hayatımda yaptığım en büyük 
hata” ifadesini kullanmıştır. 
 
Permutter, Schmidt ve Piess’in Nobel ödüllü 
çalışmalarına baktığımızda “kozmolojik sabit”in dahice 
bir fikir olduğunu söyleyebiliriz.[4] 
 
Evren, 14 milyar yıl önce gerçekleşen Büyük Patlama 
olayından beri genişlemektedir. Galaksiler kozmik 
genişlemeyle birbirlerinden uzaklaşmaktadırlar. Peki ya 
nereye gitmektedirler? 
 
Süpernovalar: Evrenin Yeni Ölçüleri 

 
Einstein, “kozmolojik 
sabit”i bir kenara koyup 
statik olmayan bir Evren 
fikrine teslim olunca, 
Evren’in geometrik şekli 
ile kaderi arasında bir ilişki 
kurmuştur. [5] 
 
Genel Göreliliğe göre 
Evren “açık”, “kapalı” ya 
da “düz”dür.  
 

Açık Evren: Açık bir Evren’de maddenin kütleçekim 
gücü Evren’in genişlemesini önleyecek derecede kuvvetli 
değildir. Genişleme hiçbir zaman durdurulamaz ve 
sonsuza kadar sürer. Birkaç on milyar yıl içinde de böyle 
bir Evren soğuk bir yer haline gelir. 
 
Kapalı Evren: Kapalı bir Evren’de kütleçekim gücü 
Evren’in genişlemesini durduracak ve tersine çevirecek 
kadar güçlüdür. Böylece Evren’in genişlemesi zamanla 
durur ve Evren çökmeye başlar. Bu çökme Evren 
yeniden tekilliğe ulaşana kadar sürer, neticede ise yüksek 
sıcaklıkta yaşanan şiddetli bir “Büyük Çöküş” ile Evren 
sona erer.  
 
Düz Evren: Çoğu kozmolojist bu modele inanır. Bu 

[4]  “Einstein denklemlerine kozmolojik sabit’i evrenin statik 
olması gerektiğini düşündüğü için eklemişti. Evren’in genişlediğinin 
görülmesiyle “kozmolojik sabit”in gereksiz olduğu düşünüldü. Oysa 
bugün evrenin genişlemesinden sorumlu olduğu düşünülen kara 
enerjiyi açıklayabilmek için kozmolojik sabit’e ihtiyaç duyulduğu ileri 
sürülmektedir.” (Metin Arık, Teorik Kozmoloji ders notları) (ç.n.)
[5]  “Evren’in kaderini belirleyen en önemli etken, içerdiği madde 
yoğunluğudur. Evren’in geometrisini ve kaderini madde yoğunluğu 
belirler çünkü genişlemeyi durduracak başlıca etken kütleçekimidir. 
Bu da, birim hacminde ne kadar madde bulunduğuyla ilgilidir.” (http://
www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/evren/01.html) (ç.n.)

modele göre Evren’in sonu ne soğumaktır ne de yanmak. 
Fakat eğer kozmolojik sabit varsa Evren düz olsa bile 
genişleme hızlanarak devam edecektir. 
 
Şimdiden Sonsuza 
 
Peki Evren’i hızlandıran nedir? Fiziğin henüz sırrına 
vakıf olamadığı “kara enerji”dir. Konuyla ilgili 
öne sürülen çeşitli görüşlerden en basiti Einstein’ın 
“kozmolojik sabit” ile ilgili olanıdır: “Kozmolojik 
sabit”in Evren’in genişlemesini hızlandırdığı öne 
sürülmektedir.  
 
“Kozmolojik sabit” adı üstünde “sabit”tir ve zamanla 
bir değişim göstermez. Madde –ve yerçekimi– Evren’in 
milyarlarca yıldır devam eden genişlemesi sebebiyle 
etkisini kaybettikçe “kara enerji” güç kazanmakta, baskın 
hale gelmektedir.  
 
“Kozmolojik sabit” kaynağını, kuantum fiziğine göre 
hiç de “boş” olmayan “boşluk”tan alıyor olabilir. 
Aslında “boşluk”, maddenin ve karşıt maddenin sanal 
parçalarının, bir an varlık kazanıp bir an yok olduğu 
ve böylece enerjinin meydana çıktığı, fokurdayan bir 
kuantum çorbasıdır. Belki de “kara enerji” tamamıyla 
sabit değildir, zamanla değişim gösterir. Belki de 
bilinmeyen başka bir güç alanı, ara sıra “kara enerji” 
üretmektedir.  
 
Günümüzde Evren’in %75’inin “kara enerji”den 
oluştuğu konusunda hemfikir olunmuştur. Geri kalanı 
maddedir. Fakat galaksileri, yıldızları, insanları ve 
çiçekleri oluşturan “normal madde” oranı Evren’in 
yalnızca %5’idir. Geri kalan madde “kara madde” olarak 
adlandırılır ve henüz bizim için gizemini korumaktadır. 
Uzayın yapısında gömülü olduğu ve evrenin 
genişlemesinden sorumlu olduğu düşünülen “kara enerji” 
evrenin büyük çoğunluğunu kaplamaktadır.  
 
“Kara enerji” gibi “kara madde” de görünmezdir. İkisini 
de yalnızca tesirleriyle bilebilir, fark edebiliriz. 
 
Evren’in %95’i bilim dünyasına örtülüdür ve 2011 Nobel 
fizik ödüllü araştırmacıların elde ettiği bulgular, bilim 
dünyasına, Evren’in nikabını aralamalarında yardımcı 
olmuştur. 

* The Royal Swedish Academy of Sciences (2011) The 
Nobel Prize in Physics 2011 Information for the Public, 
Ekim 2011, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/
laureates/2011/info_publ_phy_11_en.pdf

elifersoy20@gmail.com

Konfüçyüs’e sordular:

- Bir memleketi yönetmeye çağrılsaydınız, yapacağınız ilk 
iş ne olurdu?

Büyük filozof şöyle yanıt verdi:

- Hiç kuşkusuz dili gözden geçirmekle işe başlardım.

Ve dinleyenlerin hayret dolu bakışları karşısında sözlerine 
devam etti:

- Dil kusurlu olursa, sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. 
Düşünce iyi anlatılamazsa, yapılması gereken ödevler 
doğru yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılamazsa, töre ve 
kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa, adalet yanlış yola 
sapar. Adalet yoldan çıkarsa, şaşkınlık içine düşen halk 
ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. İşte bunlar 
içindir ki, hiçbir şey dil kadar önemli değildir.

Sufi Psikolojisi
Kemal Sayar
Yayınevi: Timaş Yayınları
264 sayfa

Sufi psikolojisi üzerine çeşitli yazıları 
bir araya getiren bu kitap, okurlara 
geniş kapsamlı ve zihin açıcı bir 
okuma vaat ediyor. Tasavvufun benlikten kurtulma pratiği 
olarak özetlenebilecek doktrini, günümüz psikoterapileriyle 
karşılaştırıldığında ortaya anlamlı bir sonuç çıkar mı? 
Sufi Psikolojisi’nde okuyacağınız makaleler bu sorunun 
cevabını arıyor.  
 
Belleklerimize musallat olan unutkanlık hastalığını 
aşarak, yüzyıllardır bu toprakları yoğuran, insanımızı 
mayalayan değerleri yeniden keşfe soyunmalıyız. 
Yunus Emre’nin, Hace Bektaşı Veli’nin, Eşrefoğlu 
Rumi’nin, Mevlana Celâleddin’in ve daha pek çok gönül 
adamının yeniden keşfedilmesi gerekiyor. Bu keşif, 
ülkemizin bilim ortamlarında kültürel değerlerimizin 
hiçbir eziklik duymaksızın dolaşıma sokulmasıyla vücut 
bulabilir. Psikoloji kürsülerinde Mevlana’nın özgün 
psikoloji modellerini inceleyen tezler neden yapılmasın? 
Mutsuzluğun tırmandığı bir çağda, Sufi irfanına niçin kulak 
verilmesin? Ruhun bilgeliğine ulaşmak için bilgeliğin 
ruhuna nüfuz etmeliyiz. Sufi Psikolojisi, yeraltındaki bu 
eşsiz hazineyi gün yüzüne çıkaracak bir kılavuz niteliğinde.  

Şeyh ve Arzu
Saffet Murat Tura
Yayınevi: Metis Yayınları
156 sayfa

Metis Ötekini Dinlemek dizisinin 
editörü, Günümüzde Psikoterapi ve 
Freud’dan Lacan’a Psikanaliz kitaplarının yazarı 
psikiyatr Saffet Murat Tura’nın bu kitabı, “Bu dünyada 
esas şaşırtıcı olan varlıktır” sözüyle açılıyor ve “Şeyh ve 
Ayna”, “Bir Ses Gelseydi Eğer”, “Doğmak ve Ölmek”, 
“Deli Dumrul ve Dünyeviliğin Ötesi”, “Türk ve Müslüman 
Olmak”, “Solaris” ve “Üçüncü Sır” yazılarını kapsıyor. 

Şöyle diyor yazar: 
“Şeyh ve Arzu dünyevilik ve uhrevilik, gündeliklik 
ve aşkınlık, inanç ve vicdan, tanrısallık ve ölüm gibi 
psikanalizi olduğu kadar dinsel düşünceyi de yakından 
ilgilendiren sorunlar hakkındaki yazılardan oluşuyor. Bu 
yazıları bir araya getirmemdeki amaç, insanı belli bir 
kültürel oyun içinde sorunsallaştırma, ona bu oyunun 
gündelikliğinin dışından, belli bir mesafeden bakabilme 
isteğidir. Bu yüzden buradaki kavrama çabası kültürel 
kimlik sorunlarından varoluşsal çatışmalara, oradan da 
varlığın mahiyeti sorusuna doğru evriliyor. Bu kitap 
eğer günümüz insanı gibi gündelikliğe teslim olmuş bir 
okurda evren karşısındaki çocuksu hayranlığı yeniden 
uyandırabilmişse, vazifesini yerine getirmiş sayılmalıdır.”

HAKİKATTEN DAMLALAR



8

Dolphin Pose
Ardha Adho Mukha 
Svanasana
Yunus Balığı Pozu

Dizlerin üzerine oturup gözlerimizi kapatarak birkaç 
derin nefes alıp poza başlıyoruz, dizlerin üzerine 
oturmak, ayak bileklerimizi, dizlerimizi, bacaklarımızın 
ön tarafındaki dokuları açıp esnetmeye başlar. 
Nefeslerimizi dinleyerek bilincimizi kendi içimize 
yöneltmeye başlamak, pozları meditatif halde, yüksek 
farkındalıkla yapmamıza yardımcı olur.
 
Ellerimizi dizlerden biraz uzağa yerleştirerek dört 
ayak üzerine (satangasana) geliyoruz, parmaklarımızı 
genişçe açıp, ellerimizi omuzların altına yerleştiriyoruz, 
dizlerimizi de kalçaların altına gelecek şekilde 
yerleşiyoruz. Dört ayak üzerinde omurgamızı yavaş 
yavaş, aşağı yukarı hareketlendirerek ‘kedi pozu’ ile 
ısıtıp açmaya başlıyoruz. Nefes alıp kalçaları yukarı 
kaldırıyoruz, sonra birer birer omurları hareketlendirip 
en son başı yukarı kaldırıyoruz, göğüs kafesi genişliyor. 
Sonra kalçaları yere doğru indirip birer birer omurları 
hareketlendirip çenemizi göğüs kafesine doğru 
yaklaştırıyoruz. Bu kedi hareketi omurgamıza masaj 
yaparak omurların arasını açıp esnetir, omurlarımızı 
hareketli ve esnek tutmaya yarar.

Daha sonra ‘Dolphin poz’ için 
dirseklerimizi omuzların altına, alt 
kolları ve avuçlar yere gelecek 
şekilde yere yerleştiriyoruz. 
Kalçalarımız yukarıda, bel 
çukuru biraz daha içeri 
doğru girecek şekilde 
bedeni öne arkaya doğru 
hareketlendiriyoruz, 
daha sonra sağdan 
sola, soldan sağa 
doğru bedeni 

çeviriyoruz, basit fakat omurlar için çok etkili bir 
harekettir.

Biraz daha etkili bir Dolphin poz yapmak için 
dizlerimizi yukarı doğru kaldırıp, bedeni tahta gibi 
dümdüz yaparak dirseklerin üzerinde bedenimizi öne 
arkaya doğru hareketlendiriyoruz. Bu pozu yaparken 
kolları, üst bedeni, bacakları ve karın kaslarını 
güçlendirip hareketlendiriyoruz, omurlar çok fazla 
etkilenmiyor.

Eğer bedenimizin özellikle arka tarafındaki dokular 
yeteri kadar esnek ise dirseklerin üzerinde kalmaya 
devam ederek, bu sefer ayak tabanlarını yere doğru 
iterek kalçalarımızı yukarı kaldırıp biraz daha etkili bir 
Dolphin poz yapıyoruz. Bedeni yukarıdan aşağı doğru 
hareketlendirerek pozu yapıyoruz. Sırt, kollar, omuzlar, 
bacak arkalarındaki kaslar için daha etkili bir poz haline 
geliyor.

Bu pozlardan sonra ‘sirsanasa’ (baş aşağı duruşu) 
yapmak daha rahat olacaktır.

Pozun Faydaları: Kollarımızdaki, üst sırttaki 
kaslarımızı güçlendirir, omuz eklemini hareketlendirir 
ve omuzun etrafındaki dokuları esnetir. Sırt 
omurlarımızı arkaya doğru hareketlendirip sıkıştırarak 
kasların güçlenmesini sağlar, sırt ağrılarını rahatlatır. 
Stresi ve gerginliği azaltır. Eğer kalçaları yukarı doğru 
kaldırarak dirseklerin üzerinde yaparsanız, bacakların 
arkasındaki kasları dokuları da açıp esnetir. Baş aşağı 
(sirsasana) duruş için omurgamızı hazırlar.

Pozdan çıkarken tekrar dört ayak üzerine gelip, 
dizlerin üzerine oturma pozuna geliyoruz. 

Bir süre gözler kapalı, pozun etkilerini 
hissederek kalıyoruz ya da sırt üstü 

uzanarak ‘savasana’ ceset pozu ile 
bedeni dinlemeye devam ediyoruz.

Eğer omuzlarda ve boyunda 
problem varsa dizler yerde 

kalarak yapılması önerilir.

nilcvk@gmail.com

Kekik 
Kekik, içerdiği maddelerle hücrelerden 
salgılanan serbest radikalleri bağlayarak 
sağlık açısından birçok fayda oluşturmaktadır. 
Kekik, içeriğindeki maddelerle vücutta 
hücre koruma sistemlerini geliştirmesiyle 
antioksidan, kanser oluşumunu 
engellemesiyle antikanserojen, diyabet 
hastalığını engellemesiyle antidiyabetik ve 
vücuttaki kolesterol oranını ayarlamasıyla 
antikolestremik özellikler taşımaktadır.

Bu özellikleri ile kekik, yaşlılığı 
geciktirmekte, tümör oluşumunu 
engellemekte, şeker hastalığına iyi gelmekte 
ve gıdaların bozulmasını doğal yollarla 
engellemektedir. 
 
Bakterilere karşı koruyucu olan kekiği, 
karıncalar da hastalıklardan korunmak 
için yuvalarında bulundururlar. Besinleri 
çürüme ve küflenmeye karşı koruyan 
bu ottan birer avuç baklagil ve hububat 
kavanozlarına koyup uzun süre dayanmalarını 
sağlayabilirsiniz. 
 
Eski Yunanda zihinsel sağlık için bol bol 
kekik çayı içilirdi. Enerji ve dayanıklılığı 

arttırmak için Romalı askerlerin kekik 
banyosu yaptıkları söylenir.  
 
Kekik Yağı: 
 
Öksürük, bronşit ve gripte göğüs 
bölgesine sürülür. Baş ağrısı, karın ağrısı 
çekildiğinde ağrıyan bölgeye bir-iki damla 
sürülmesi yeterlidir. İki-üç damladan fazla 
kullanılmamalıdır. Mide salgısını arttırdığı 
için mide ülseri olanlara ve guatr hastalarına 
önerilmez. Hamilelik döneminde kullanılması 
sakıncalıdır. Düşük tansiyonluların dâhilen 
almaması gerekir. 

Ürün Temini İçin:  Şah Bazaar
Tel: 0216 382 1271 – Hülya & Osman Yaman 
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ŞAH BAZAAR

SAĞLIK Nilgün Çevik Gürel

Hatice Çoban UzunZeytinyağlı 
Dolma 

Birsen Çelik 

Malzemeler:

1 kilo biber dolması veya yaprak, 2 su 
bardağı pirinç, 10 adet orta boy soğan, 
1 su bardağı zeytinyağı, 1 çay kaşığı 
karabiber, 1 tatlı kaşığı nane, 1 kahve 
fincanı kuş üzümü, 1 kahve fincanı 
dolma fıstığı, 1 tatlı kaşığı dolma baharı, 
1 çay kaşığı tarçın, 2 yemek kaşığı toz 
şeker, 1 tatlı kaşığı tuz
 

Yapılışı:

Pirinci iyice yıkayın, sıcak suda yarım 
saat bekletin. Zeytinyağı ile soğanı 
pembeleşene kadar kavurun, içine 
fıstığı koyup kavurun. Pirinci ekleyip 
kavurmaya devam edin, kalan bütün 
malzemeyi içine koyarak tekrar kavurun. 
1 çay bardağı sıcak suyu içine dökün, 
karıştırın. Ocağı kapatın, tencerenin 
kapağını da kapatarak demlenmeye 
bırakın. Yarım saat yeterli olacaktır. 
 
Biber dolması yapılacaksa; biberleri 
temizleyin, yıkayın. Malzemeyi 
karıştırın, biberlerin içine doldurun. 
Biberleri yarıdan biraz fazla doldurun, 
fazla bastırmayın, ağızlarını domatesle 
kapatın. 
 
Yaprak sarma yapılacaksa; yaprakları 
akşamdan normal suya koyun, sabah 

sudan çıkarıp yıkayın. Yıkanmış 
yaprakları sıcak suya koyun, 10 
dakika bekletin, sonra sarmaya 
başlayın. 
 
Malzemeleri tencereye dizin. 
1 su bardağı su ve az miktarda 
zeytinyağı koyun. Kaynadıktan 
sonra altını kısın ve yarım saat 
pişirin. Soğumaya bırakın.

Afiyet olsun.

Bülten Künye

Yayın Adı Düşünüyorum • İmtiyaz Sahibi Şeyma Bobaroğlu
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ekrem Genç

İdare Adresi Bayar Cad Papatya Apt. 22/11 Erenköy İstanbul 0216 382 81 73
Basım Yeri Pınarbaşı Matbaacılık (Hülya Pınarbaşı)

Alemdar Mah. Molla Fenari Sokak Molla Fenari Çıkmazı Birol İş Merkezi 
No:10/1 34110 Cağaloğlu İstanbul Tel.: 0212 511 11 82

Yayın Süresi Aylık • Dili Türkçe • Türü İlmi, Fenni, Edebi • Alanı Yerel

Yazı İşleri Kurulu Arzu Cengil, Ayşe Doğu, Deniz Demirdöven,
Deniz Tipigil, Ekrem Genç, Elif Ersoy, Hatice Uzun Çoban, İzzet Erş,

Nurgül Demirdöven, Selin Erş, Sevgi Genç
E-posta bulten@anadoluaydinlanma.org 

Web www.anadoluaydinlanma.org

Sözümüzde
İma Ne Gezer,  

Ne Gördük
Onu Söyleriz 

Ahmet Kip

Gözlerindendir
yansıması varılmazlığının,

Uzakların kararsızdır,
ürkütür insanı tenhaların,

İndirildi mi kirpikler bir kere upuzun yere,
Bakışsızlığından muhtemel,

anlaşılmaz imaların.

Ne kadar dönüşsüz olsa
o kadar fena oluyor gidişlerin,

Ne kadar gidersen git,
akıldan çıkmıyor örtülü gülüşlerin.

Kasım 1997, İstanbul


