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Hüseyin...
Ayşe Acar

10 Ekim 680 (Hicri 10 Muharrem 61) günü Hz. Hüseyin 
son hazırlıklarını yaptı ve Yezid’in ordusuna yaklaşarak 
onlara hitap etmek istedi. Ancak bu çok veciz konuşma 
gözleri dönmüş azgınlardan oluşan orduyu etkilemedi. 
 
Hz. Hüseyin atını sürerek iki ordu arasında bir yerde 
durdu ve Yezid’in ordusuna hitaben şöyle dedi: “Ey Kufe 
halkı, benim kim olduğumu ve sonra da vicdanınızın sesini 
dinleyiniz. Ben Peygamberin torunu değil miyim? Benim 
katlim size helâl olur mu? Peygamberin hadisini ne çabuk 
unuttunuz. O, bizler için ‘Siz ehlibeytin seyitlerisiniz’ 
diye buyurmuştu. Bunu bilmiyor musunuz? Ben o büyük 
Peygamberin kızının oğlu, vasisi ve amcazadesi olan 
zatın oğlu değil miyim? Şayet bu hadisi unuttu iseniz, 
içinizde bunu size hatırlatacak kimseler vardır. Benden 
ne istiyorsunuz? Medine’de Resulullah’ın Ravza-i 
Mübarekesi’nin yanında kendi halimde yaşarken beni 
orada bırakmadınız. Mekke’de itikâfa çekilmeme müsaade 
etmediniz. Davetnameler göndererek, ricalar ederek, 
yalvararak beni buraya kadar çağırdınız. Ben sizin bu 
davetiniz üzerine buralara kadar geldim. Şimdi beni 
öldürmek istiyorsunuz. Bu akıbete müstahak olmak için ben 
sizlere ne yaptım? İçinizden birisini mi öldürdüm? Yoksa 
birinizin malını mı gasp ettim? Eğer beni istemiyorsanız 
bırakınız gideyim. Bu ne gaddarlık ve bu ne hilekârlıktır!”  
 
Hz. Hüseyin’in bu hitabı sonrasındaki gelişmeleri Fuzûlî 
şöyle nakleder: 

“Cemaat bir ağızdan yaptıklarını inkâra kalkıştılar. Hz. 
İmam, mektupları onların önüne koyup böylece inkâra 
mecal bırakmadıktan sonra mektupları ateşte yaktırdı. O 
zaman Ömer b. Sa’d gelip “Ey Hüseyin! Bu hikâyelerden 
bir sonuç çıkmaz,” dedi. “Ya Yezid’e biat edersin yahut 
da ölümü göze alırsın!” Bu sözleri söyledikten sonra eline 
bir ok alıp “Ey Kufe halkı, şahit olun ve Ubeydullah b. 
Ziyad huzurunda da şahitlik edin ki, Hz. Hüseyin’le savaşa 
tutuşan ilk defa ben oldum,” dedi.
 
Bunları söyleyerek o oku Hz. Hüseyin’e doğru fırlattı. Hz. 
Hüseyin, “Ey fakir arkadaşlar ve benim için canlarını 
ortaya koyan insanlar!” dedi. “Kavgaya kendinizi 

hazırlayın ki kanların döküleceği zamandır.”  
 
Dengesiz bir şekilde başlayan savaşta Hz. Hüseyin’in 
23 süvari ve 40 piyadeden oluşan askerleri öğle üzeri 
olduğunda iyice azalmış durumdaydı. Hz. Hüseyin de bu 
az sayıda susuz ve bitkin insanla yaya olarak savaşıyordu. 
Sonunda Şimr’in emriyle her yandan hücum edilerek Hz. 
Hüseyin şehit edildi. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin’in 
vücudunda otuz üç ok, otuz dört kılıç ve kargı yarası vardı 
(10 Muharrem 61). Hz. Hüseyin ile 72 evladı bir aradaydı.”

 
“Düştü Hüseyin atından Sahray-ı Kerbelâ’ya,

Cibril var haber ver Sultan-ı Enbiyaya…”

Cibril, Sultan-ı Enbiya’ya Hüseyin’in şahadetini 
bildirmiştir. Hüseyin küçük bir çocuktur bu ilâhi emir 
geldiğinde. 10 Muharrem’de Kerbelâ çölünde bu ilâhi emir 
açığa çıkmıştır: 

“Lâlem böyle buyurdum 
Kutlu idim uyurdum 
Elimle evimi yıktım 

Tutmadım ele buyurdum 
 

Aslım dara bağlıdır 
Sıtkım Hakka bağlıdır 
Vakitsiz gül açılmaz 

Gül zamanına bağlıdır…”

Şah Hatayi

Gül zamanına bağlıdır, gül zarına bağlıdır, gül Zat’ına 
bağlıdır…

Hz. Muhammed, gözümün nuru dediği, omzunda 
taşıdığı torunu Hz. Hüseyin’in şehid edileceğini Cebrail 
vasıtasıyla biliyordu. Yani bu Hakk’ın bir emriydi; Lehv-i 
Mahfuz’da yazılıydı. Hüseyin kurban olma makamına lâyık 
görülmüştü. Bu, Ehli Beyt’e niyaz edenler açısından yüksek 
bir eşik ve bir iman sınavıdır ki bu sınav her birimiz için 
bugün hâlâ devam etmektedir. 

Kurban kelimesi ‘kurbiyet’ten gelir; anlamı ‘yakın 
olmak’tır. Biz bir sevdiğimize, ‘sana kurban olayım’ 
derken ‘sana yakın olayım’, ‘sana öyle yakın olayım ki 
sende eriyeyim, sen ve ben bir bütün olalım’ deriz. Öyle bir 
yakınlık bu… Hatta ‘ben olmayayım, ben sende var olayım’ 
demektir bu. ‘Ben olmayan’, ‘ben sandığım yıkılsın’, ‘ben 
sende var olayım’, ‘ben, ben olayım’ demektir bu. Tevrat’ta 
Hz. Musa Rabbi ile karşılaşıp O’nun emirlerini aldıktan 
sonra Rabbine sorar, der ki: “Bana sorarlar senin kim 
olduğunu, onlara ne diyeyim?” Şöyle cevap alır: “Onlara 
de ki; beni, ‘Ben olan Ben’ gönderdi.”

Alevi geleneği şöyle diyor: İnsan Hakk’ta Hakk 
insanda… Yani yalnızca insan Hakk’ta ya da yalnızca 
Hakk insanda demiyor. İnsan Hakk’ta Hakk insanda. 
Levh-i Mahfuz’da Hz. Hüseyin’in şahadeti bir emirdir 
ve Hakk’ı simgelemektedir. Hz. Hüseyin, “Ben Hakk’tan 
başkasına niyaz etmem” diyebilecek iradeyi kendinde 
gerçekleştirmiş, ünsiyet-i Hakk yani insan makamını 
inşa etmiş, kurban olmuştur. Burada karşılıklı bir irade 

söz konusudur; Allahın iradesi ile 
insanın iradesi birbirinde buluşmuş 
ve hakikat açığa çıkmıştır. Hakk 
olmasa insan olmazdı. İnsan olmasa 
Hakk bilinmezdi. İmam Hüseyin 
bu vaka ile aynı zamanda Hakk’ın 
bilinmesini gerçekleştirmiştir.  
Hakk açısından ise bu vaka 
ile insan, yani Hz. Hüseyin 
gerçekleşmiştir. Raziyeten Marziye; 
karşılıklı rıza…

İslam tarihinde Hz. Muhammed 
ile birlikte iki ayrı simge görürüz: 
insan ve beşer. Beşer cehaletle 
açığa çıkar, insan ise vefa ile. 
İnsan makamında Hz. Muhammed, 
beşerde Ebu Cehil oturur. İnsan 

makamında Hz. Ali, beşerde Muaviye. İnsan makamında 
Hz. Hüseyin, beşerde Yezid. İnsan olan, Hakk ile 
buluşandır, sözünde durandır.

İnsan olabilmenin temeli sözde, söz de vefada gerçekleşir. 
İnsan, özüne verdiği sözü tutabilene denir.  Kerbelâ’da 
Hüseyin bâtıla değil Hakk’a biat etmiş, özüne secde etmiş, 
sözünde durmuştur. Kerbelâ vakasının temel konusu 
olan, Hakk’a mı yoksa bâtıla mı biat edileceği konusu 
her an mevcuttur. Kerbelâ çölünden hiç çıkmadık, hem 
kendi içimizde bir çölde Hakk˗bâtıl savaşı vererek, hem 
gözümüzü açtığımızda gördüğümüz dünyada Kerbelâ 
çölündeyiz. Kerbelâ çölünden bir adım dışarı çıkmadık biz. 
İmam Hüseyin hâlâ burada. Çöl vakası devam etmekte. 
Mesele bizim çölde hangi tarafta savaştığımız meselesidir. 
Çölde yalnızca imam Hüseyin ve evlâtları yoktur, çölde 
Yezid’in çocukları da vardır. 

Bu bir ‘iman’ sınavıdır. İman, yani ‘emin olmak’ 
burada eşikten ˗ama eşiğe basmadan˗ adım atmayı 
sağlar. Eşik ‘söz’dür, ‘niyet’tir, ‘tohum’dur, ‘olasılık’tır, 
‘potansiyel’dir. İnsan olabilme niyeti, potansiyeli bir 
tohumdur. Her beşer bu niyet, söz, tohum, olasılık üzerine 
doğar. Tohuma, eşiğe basılmaz, eşikten atlanır, adım atılırsa 
insan olma şehrine girilir. Bu şehir Hz. Muhammed’dir, 
şehrin kapısı ise Hz. Ali’dir. Bu, bir tohumun çiçek açma 
serüvenidir. Beşerin insan olma macerası her birimizde, 
ama her defasında biricik olarak gerçekleşebilmektedir.

Bu macerada kendi iradesi ile insan tohumuna çiçek açtıran 
her bir bireye Hüseyin denmektedir. Hz. Hüseyin ve 
Kerbelâ olayı tarihî bir vaka olmakla birlikte kendi içimizde 
yaşadığımız insanlık serüvenimizin birer aşamasıdır.

“Can ü ten oldukça benden derd ü gam eksik değil,  
Çıksa can Hakk olsa ten, ne can gerek ne ten bana.”

Fuzûlî

Kerbelâ, Matem-i Muharrem, dünyanın pek çok 
coğrafyasında tarihsel bir vaka olarak büyük bir önem 
taşımaktadır. Irak, İran, Pakistan, Afganistan, Hindistan, 
Balkanlar, Kırgızistan, Azerbaycan, Suriye gibi pek 
çok ülkede Muharrem ayı bu vakanın gerçekleştiği 10 
Muharrem gününün sızısına bağlanarak insanların bir araya 
gelip Hüseyin’i andıkları ve onun için gözyaşı döktükleri 
günlerdir. Anadolu’da da Aleviler Hüseyin için gözyaşı 
dökerler. Muharrem matemi Alevilerde 12 gün sürmektedir. 
12 İmamlara atıfta bulunulur. 12 gün oruç tutulur, hiç su 
içilmez; Hüseyin ve evlâtları Kerbelâ’da susuz bırakılmıştır. 
12 gün boyunca Cem Evleri’nde 12 hizmet yerine ‘matem 
erkânı’ yürütülür. Çerağ uyandırılır, sohbetler yürütülür, 
Hüseyin aşkına mersiyeler okunur, gözyaşı dökülür ve 
çerağ dinlendirilir. 

Bu yıl yürütülen matem erkânında biz gençlerden sohbet 
hizmeti talep edilmesi üzerine arkadaşlarımızdan İzzet 
Erş, Elif Ersoy ve Sadık Acar ile geleneğin kaynağından 
‘himmet ve destur’ alarak Kartal, Ümraniye ve Gazi 
Cem Evleri’nde hizmet etme onuruna eriştik. Canlarla 
buluşmanın coşkusu bizlere çok şey kattı. Sevgili İzzet 
Erş’in Ümraniye Cem Evi’nde yürüttüğü sohbetin kısa bir 
bölümünü sizlerle paylaşmak istiyoruz:

(devamı 2. sayfada)
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Kültür
zeminle orantılıdır. 
O zemin milletin 

karakteridir.

M. K. Atatürk

Söz ola...
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(1. sayfanın devamı)

Canlar merhaba,

Bu akşam sizlerle beraber olmak bizim için çok heyecan 
verici. Muharrem’in kendisi heyecan verici ve sizinle 
birlikte olmak da o heyecanı katlıyor. Yolda gelirken Elif’le 
hep konuştuk, ne anlatacağız biz diye. Heyecanımız vardı 
içimizde. Dedemizle karşılaşınca dedik ki biz buraya 
herhalde anlatmaya değil, dedemizi dinlemeye geldik. Sağ 
olsun.

Biz bu konuda uzman değiliz, anlattıklarımız asla 
dedemizin kelâmının önüne geçemez ama kendi 
zevkimizden, kendi anlayışımızdan paylaşmak için 
geldik. İnşallah Hakk olsun.

Muharrem ayındayız. ‘Muharrem’ kelime olarak 
‘haram’dan gelir, mukaddes bir aya niçin haram 
denir? Çünkü o ayda, muharrem ayında hepimiz oruç 
tutup kendimizi ‘mahrum’ ederiz. Bu mahrumiyetten 
dolayı bu aya Muharrem denmiştir. Bütün 
peygamberler bu ayda oruç tutmuştur. Hz. Musa, Hz. 
İsa, Nuh Neciyullah; bu peygamberlerin hepsi oruç 
tutmuştur. Allah-u Teâlâ bu peygamberlere büyük 
ihsanlar, büyük ikramlarda bulunmuştur Muharrem 
ayı içerisinde, ilk on gün içerisinde, aşureye kadar 
olan zaman içerisinde. Kuran-ı Kerim bu on gün 
için selâm eder ve and eder Fecr suresinde, der ki: 
“Aşureye and olsun, on güne and olsun.” Bu on gün 
aşurenin on günüdür bizim için. Nedir bu ikramlar? 
Hz. Musa kendi canlarıyla, kendi kardeşleriyle beraber bir 
zulüm görmekteyken, Allah’ın emriyle o zulümden çıkması 
söylenmiştir. Rabbi demiştir ki al bütün canları, bütün 
kardeşleri ve çık. Eziyet gördüğün Mısır vilayetinden çık 
diye buyurulmuştur. O da kendisine verilen emre uymuş ve 
Mısır diyarından çıkmıştır.

Bu yolculukları sırasında Kızıldeniz’e kadar gelmişler, 
Kızıldeniz’e geldiklerinde artık yolun kendilerine daha 
fazla izin vermeyeceğini görünce, Firavun’un ve ordusunun 
da arkalarında olduğunu bildiklerinden ne yapacaklarını 
şaşırmışlardır. Musa Aleyhisselam demiş ki: “Eğer Allah 
bize ‘çık’ dediyse yolumuzu da açacaktır.” Allah’ın takdiri 
ile Kızıldeniz ikiye ayrılmış, Musa ve beraberindeki bütün 
canlılar bu Kızıldeniz’den geçip yollarına devam etmişler 
ve bu aşure gününde olmuştur.

Ondan sonra Nuh Necibullah vardır. Kendisine yine 
Allah’ın emriyle bir gemi yapması söylenmiştir. Nuh 
Aleyhisselam’ın kendi yaşadığı dönemde çok fazla 
zulme batmışlar, Hakk’tan çok fazla yüz çevirmişlerdir. 
Bunun üzerine, Allah’ın emri ile Nuh’a o yerden gitmesi 
söylenmiştir. Nasıl olacak deyince, Allah demiş ki: “Bir 
tufan gelecek ve bütün bu diyarlar su altında kalacak. 
Ancak sen ve seninle beraber gemiye binenler bu tufandan 
kurtulacaktır.” Nuh gemisini yapar ve Kuran-ı Kerim’in 
buyurduğu üzere hayvanlarla beraber gemiye biner. Kırk 
gün tufandan sonra Cudi Dağı’na konar. Tufan çekilmeye 
başlar, dağ ortaya çıkar ve gemi oraya oturur. Bu da 
Muharrem ayının onuncu gününde olmuştur.

Yunus Aleyhisselam vardır, bilirsiniz, balığın karnında 
kalmıştır. Balığın karnından kurtulması yine Allah’ın 
takdiriyle aşure gününde olmuştur.

Âdem Aleyhisselam, onu da Kuran-ı Kerim’den biliriz, 
Allah’ın emirlerine, buyruklarına başkaldırmıştır. Kendi 
bildiğini, kendisi için doğru kabul ettiğini Allah-u Teâlâ’nın 
kendisine bildirdiğinden daha üstün tutmuştur ve bu onu 
günaha sürüklemiştir. Tevbe etmiştir günahından ve tevbesi 
yine aşure gününde kabul buyurulmuştur.

Güzel Yusuf, Yusuf Aleyhisselam, Hz. Yakub’un 
oğullarından Yusuf, o kadar güzelmiş ki kardeşleri onu 
çok kıskanırmış. Babaları Yakub’un gözünde hepsinden 

daha güzel ve daha önemli bir konumda dururmuş, o 
güzelliğinden dolayı. Kardeşleri onu öyle kıskanmışlar ki 
bir gün babaları ile beraber değillerken, bütün kardeşler 
hep beraberlerken, onu bir kuyuya atmışlar. Bir müddet 
kuyunun içinde kaldıktan sonra haykırışlarına Allah-u Teâlâ 
cevap vermiş ve onu o kuyudan kurtarmıştır. Kuyudan 
kurtulduğu gün aşure günüdür.

İsa Aleyhisselam’ın doğumunda da aşurenin önemi 
ortaya çıkıyor. Cebrail, Hz. Meryem’e gelip kulağına 
fısıldamış: “Sana iman dolu bir oğul verilecek.” “Ama,” 
demiş Meryem, “ben evli değilim, nasıl olacak bu?” Daha 
bunu söylerken, Allah’ın kudreti Cebrail Aleyhisselam’la 
beraber Hz. Meryem’i hamile bırakmış, anlatılan öyküye 
göre, İncil-i Şerif’in bildirdiğine göre. Ve biz biliyoruz ki 
–dedelerimizden bildiğimiz üzere– Hz. İsa’nın, Ruhullah 
İsa’nın doğumu aşure günüdür. Bütün ricalarının ve 
isteklerinin karşılıklı olarak Allah katına yükseltilmesi, rücû 
etmesi, semâya alınması yine aşure gününde olmuştur.

Hz. Davut Allah’ın hasretiyle, O’na olan özlemiyle 
yakarırken Allah’ın onun bu yakarışlarını duymasını çok 
istemiş ve bunun için aşk ile niyaz etmiştir. Bu niyazına 
cevap yine bir aşure günü olmuş ve kurtulmak istediği 
günahlarından ettiği tevbeler aşure gününde kabul 
buyurulmuştur.

Hz. İbrahim’in arayışı vardı, Hakk’ı arıyordu. Bana kendini 
göster, bana yüzünü göster diyordu Allah’a. Kuran’dan 
bildiğimiz gibi güneşe baktı, aya baktı, o zamanki 
inançların hepsine baktı. Allah’ı aradı, ama Allah’tan 
kendisine şu nida gelinceye kadar onu bulamadı: “Dön ve 
kendi özüne niyaz et.” İbrahim Aleyhisselam kendi özüne 
dönüp kendi özüne baktığında Hakk’ı orada buldu ve 
bulduktan sonra kendisine oğlu İsmail verildi. Ve İsmail’in 
doğduğu gün yine aşure günüdür.

Oğlunun hasretiyle ağlamaktan gözleri kapanan Yakub 
Aleyhisselam, Yusuf kuyudan çıktıktan ve uzun yıllar 
Mısır velayetinde kaldıktan sonra onun geri dönmesini 
beklemiştir. Ama geri dönene kadar çok uzun yıllar güzel 
oğlu Yusuf’un hasretiyle yıllarca ağlamış, ağladıktan sonra 
gözleri kapanmıştır. Yusuf’un geri dönmesiyle Yakub’un 
gözleri yine açılır, açıldığı gün yine aşure günüdür.

Kendi yaşadığı dönemde varlıklı, ailesi, çocukları, 
torunlarıyla mutlu, zengin ve sağlıklı olan Hz. Eyüp 
Aleyhisselam bütün elindeki varlıkları, her türlü zenginliği, 
ailesini, çocukları olan canlarını, dostlarını, her şeyini 
kaybetmiş. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de üstüne 
sağlığını da kaybetmiş, birçok hastalıktan muzdarip olmuş. 
Bu hastalıklardan kurtulmak için şifa istemiş ve Allah’a 
niyaz etmiş, bu niyazlarına cevap yine aşure gününde 
gelmiş ve şifa bulmuş.

Bu on ikram, Allah’ın Muharrem’in aşure gününde on 
peygambere verdiği bu ikram, bizim için mutluluktur. 
İçimizde mutluluk olarak biz bunu taşıyoruz. Ama 
orucumuz aynı zamanda bir yas orucudur çünkü yine 
Muharrem’in aşuresinde, Ali’nin oğlu Hüseyin ve 
yanındaki 72 can Yezid eliyle düşmüştür. Dostum Sadık 
ile beraber geçenlerde bir canla konuşuyorduk, dendi ki: 
“Tamam, Hüseyin’i öldürdüler, gözümüzden iki damla 
yaş akmalı, buna da bir şey demiyoruz ama bunlar yeterli 
değil.” Biz Sadık’la şaşırdık, çünkü Hüseyin demek güzel 
demek, Ali’nin oğlu Hüseyin demek. Ali’nin kelime anlamı 
biliyorsunuz ‘yüce’ demektir, yüce olan Allah’ın güzelliği 
demektir. 72 can demek, yine dedelerimizden, deyişlerden 
bildiğimiz gibi, 72 millet demektir. Allah’ın güzelliği, yüce 
Allah’ın güzelliği bu 72 millette âyân olmuştur. Yezid bu 
güzellikten yüz çevirmiştir. Hüseyin hepimizin içinde, 

Yezid de hepimizin içinde. Hüseyin’e gözyaşı dökmezsek, 
biz Yezid’in tarafına düşmüş oluruz. Ali’nin oğlu Hüseyin’e 
gözyaşı dökme günüdür aşure.

Kelime anlamı nedir aşurenin? ‘On’ demek, sayı olarak on. 
Kelime anlamı ‘on’dur aşurenin; Muharrem ayının onuncu 
günü olduğu için, bu mucizelerin ve bu yas meselesinin 

hepsi Muharrem ayının onuncu gününde olduğundan dolayı 
adına ‘aşure’ deniyor. On neyi temsil eder? Bütün batınî 
inançlarda, Alevilikte de, Yahudilikte de, Hıristiyanlıkta da, 
İslamda da on sayısı tamamlanmayı gösterir, bütünlenmeyi. 
Eksiklerden âzâde olmayı gösterir.

Musa Aleyhisselam’ın öyküsü zahiren gerçek 
bir öyküdür. Kızıldeniz’e kadar gelmiştir, denizi 
geçememiştir. Allah’ın izniyle deniz yarılmış ve oradan 
geçmiştir. Bu aynı zamanda Nuh’un da başına gelmiş, 
Âdem’in de başına gelmiş, her biri ayın onunda, on 
ile sembolize edilen aşure gününde bu mucizelere 
kavuşmuşlardır. Sembolik, remzî olarak denir ki 
Allah’ın Nuh’un gemisini üzerinde yüzdürdüğü derya 
‘ilim deryası’ idi. İlimde derinleşmişti ve o kadar 
derinlere gitmişti ki ilimden çıkamaz olmuştu. Hâlbuki 
o hep ilmin değil irfanın duasındaydı ve bu dualarına 
cevap olarak Allah onun ilmini ikmâl etmiş ve irfana 
yükseltmiştir denir. 

Âdem Peygamberin tevbesinin kabulü de aşure 
günündedir. Söylendiğine göre, hitabın bize 
söylediğine göre, Âdem’in Allah’ın sözünü değil 
Havva’nın sözünü dinlemesinden dolayı başına bir 

ceza gelmiştir ki bu ceza aslında Havva ananın kendisinden 
değil Havva ana ile temsil edilen nefsin işlerinden dolayı 
Âdem Peygamberin başına gelmiştir. Ancak Âdem 
nefsini iradesi altına alınca tevbesi ikmâl oldu denir. Her 
bir peygamber için, bu ikramların bulunulduğu her bir 
peygamber için muhakkak bir şeyler tamamlanmıştır.

Bu tamamlananların hepsi uzun uzun anlatılabilir. 
Örneğin, Eyüp Aleyhisselam’ın rahatsızlıklarının ve 
vücudunda çıkan hastalıkların aslında vesveseler olduğu, 
içindeki kendiyle yaptığı sorgulamaların, dertlerin yine 
aslında Hakk’ı arayışıyla ilgili olduğu ve bu arayışların 
aşure gününde, aşurede tamamlandığı, tamam olduğu ve 
tamamlanınca vesveselerinden de kurtulduğu söyleniyor. 
Dolayısıyla, aşure, adını andığımız yüce peygamberlerin 
başlarına gelen hadiseler, aslında tarihin içerisinde 
olmuş bitmişin de ötesinde her birimizin içerisinde olan, 
hepimizin tamamlanmasını arzu ettiğimiz, dualarını 
ettiğimiz hadiseler.

* * *

Kartal, Ümraniye ve Gazi Cem Evleri’nde başlayan bu 
hizmet 2012 yılında İstanbul, Anadolu ve Avrupa’daki Cem 
Evleri’nde canların talebi üzerine devam edecektir. 
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Düşünce ve Dil 

Metin Bobaroğlu 
 
 
Bütün sanat olguları içinde dışlaşan ve sonra bunların ekol, 
okul, disiplin olmalarını sağlayan, onları tarihsel sürece 
entegre eden dışlaşmalar aslında insanın kendisindeki 
dışlaşmalardır. İnsan kendisini dışlaştırıyor ve bu 
dışlaştırdıklarından izlenimler alıyor; yani duyu diyen de 
haklıydı, duygu diyen de, bilinç diyen de, ama bunların 
ayırımları nedir? Biz bu ayırımların içinde yaşamı 
nitelerken giderek onu kategorize ediyoruz. Şu düzeyde, bu 
düzeyde veya şu biçim altında, bu biçim altında derken biz 
aslında ne yapıyoruz? Bir bakıma parçalanıyoruz; bir 
bakıma yaşamı parçalıyoruz, onu kategorize ediyoruz. 
Bunu yaşamın kendisi yapıyor mu bilmiyoruz, ama 
yaşamın ne yaptığını anlamak için biz bunları bilincimizde 
yapıyoruz. Dolayısıyla, bilincimizde yani yaşam üzerine 
düşünmelerimizde ne yapıyorsak nehrin yatağına çekilip 
nehre bakıyoruz. O zaman yaşamı anlayabilir miyiz? Bu, 
yaşamı gözlemektir. Dışına çıkmak demek soyutlamak 
demek; soyutlamak demek soyutlanmak demek. Bütün olay 
ve olgularda herhangi bir şeyi soyutlamaya yöneldiğinizde 
düşünceye gidersiniz; soyutlama sizi düşünceye götürür. 
Peki, düşüncenin kendisi nedir, nerede görülür? 
Düşünceden söz edebilmem için onu da gösterebilmem 
gerekir; vardır diyebilmem için algılayabilmem gerekir. O 
zaman algıda düşünce nedir? 
 
Algıda düşünce diye baktığım zaman nasıl nesnelerin, 
olguların algıda oluşlarından söz ediyorsam, o zaman 
düşüncenin de algıda olmasından söz etme biçimim aynıdır 
ama yönleri farklıdır. Birisi var olanlardan gelmektedir, 
diğeri var olmayan olarak var olmayı istemektedir. 
Düşüncenin yönü böyle bir yön. Peki, onu duyularımın 
önüne koyarken nasıl koyuyorum? Ya sesle koyuyorum, ya 
işaretlerle koyuyorum; genel anlamda dille koyuyorum, 
simgelerle. Bu soyutlamalar sonuçta dilin kendisinde, 
özdeğinde, dil özdeğinde biçimleniyor. Dil özdeğinin 
doğrudan doğruya düşüncenin kendi hareketleriyle gerçek 
bir ilgisi var mı? Eğer gerçek bir ilgisi olsaydı o zaman 
Çince düşünen ve Çince kavramları olan bir insanın Türkçe 
düşünen ve Türkçe kavramları olan bir insanla aynı şeyi 
anlaması olanaksız olurdu. Temsiller, yani semboller, sesler 
–hepsi sembol tabii– düşüncenin kendisi için birer 
örtüdürler ama aynı zamanda birer açkıdırlar da. Hem 
örterler hem açarlar. O halde bizim orada örtülü olmamız 
oradaki simge bağlamını bilmiyor olmamızdan kaynaklanır. 
Simge bağlamını bilmiyorsak örtülüyüz. Simge bağlamını 
bildiğimiz anda aynı dil bize açık olur, anlamlar bize 
açılıverir. Karşımıza bilmediğimiz dilden konuşan birisi 
geldiği zaman  –ki tarihte de barbar denmiştir, yani 
konuştuğu anlaşılmayan– böyle birinin simge bağlamı yani 
dil çözgüsü bize açılınca onun anlamları da açılmaya başlar.  
 
Dönüp nesnel gerçekliğin, yaşam denen olgunun da böyle 
olup olmadığını sorgulayabilir miyiz? Acaba yaşam da bize 
kendini örtüyor mu ve onun simge bağlamını bilmediğimiz 
için bize kapalı mı? Onun simge bağlamına ulaşırsak acaba 

kendini bize açacak olan bir şey olabilir mi? Bu alegorik bir 
şey, bunu bir kural edinemeyiz, bu böyledir diyemeyiz. 
Buna bilim diyemeyiz ama sanat diyebiliriz; böyle bir 
özgürlüğümüz var, bilimde böyle bir özgürlüğümüz yok. 
Böyle birtakım alegorik, simgesel düşünmelerle yaşamın 
bize kendini açması ya da örtmesiyle ilgili bir soru 
sorabiliriz. 
 
“Nehrin dışına çıkarak baktığımızda” dediğimiz zaman 
bunlar soyutlamalardır, yani düşüncelerden başka bir şey 
değildir. Nehrin dışına, yaşamın dışına çıkmak, yaşamın 
içinde olup yaşamın dışına çıkmak düşünmektir. Bu, 
düşünmenin kendi faaliyeti midir yoksa düşüncenin 
temsilleri midir? Düşüncenin kendi faaliyeti hareket olarak, 
devim hatta devinim olarak –hâlden hâle geçişi 
düşünürsek– yaşamın belki de ta kendisidir çünkü 
düşünmek harekettir; yaşamla örtüşen, o akışkanlıkla 
örtüşen. Tabii hâlâ alegori ve belli kabuller üzerinden 
konuşuyoruz, bir ispata yönelik işimiz yok hâlâ çünkü 
mantıkla uğraşmıyoruz, sezmeye çalışıyoruz. Düşünce 
hareketse, yaşam hareketse özünde bir birlik var demektir; 
hareket kavramında birlik var. Ama düşünceye geldiğimiz 
zaman, yaşamı yatağından seyrediyoruz. Bu nedir? Bu, 
düşüncenin doğrudan doğruya kendisi değil, onun 
temsilleridir. O zaman düşünmeyle temsilleri arasında ilgi 
ve ilişki nedir? Nasıl oluyor da düşünce kendi hareketlerini 
temsillerinde gösteriyor? Dil temsilinde, ses temsilinde, 
simgesel yazım temsilinde, jest-mimik temsilinde ve 
sanatsal dil temsilinde kendisini gösteriyor, ama o hiçbir 
zaman düşüncenin doğrudan doğruya kendisi değil; 
düşünce hiçbir zaman o değil, o temsildekiler değil ama 
düşünce kendini onlar olmaksızın ifade edemiyor. Onlar 
düşüncenin suretleri fakat sireti değil; anlamı değil. 
 
Betimlemeyi bulduk değil mi? “Betimleme nedir?”i 
keşfetmeye başladık. Bunlar muallâk şeyler değil; hayatın 
içinde yapıyoruz fakat çocukluktan beri biz bunları 
öğrendiğimiz ve kullandığımız için kullanımlarımızın 
farkında değiliz. Farkındalık meselesi hareket olarak 
düşünce ve onun temsilleri, onun yansımaları, aynadaki 
görüntüler gibidir. Dil bir özdektir ama aynı zamanda 
aynadır, yani düşünce hareketleri bu özdekte, bu dil 
görüntülerinde bize açılırlar ya da örtülürler. Eğer simge 
bağlamını bilmediğim bir şeye bakarsam benim düşüncem 
o aynadan kendi üzerine dönemez ve kendisini o aynada 
seyredemez; orada soğurulur, o simgelerde soğurulur. Bu 
hiyeroglif olabilir; Japon yazısı, Çin yazısı benim için 
böyledir. Ben Çin yazısını izlerken aklım matlaşır; bir resmi 
seyretmeye başlarım, resimsel bir seyir başlar; anlamsal bir 
seyir, kavrama seyri olmaz. O zaman o simgeler, anlamı 
benim için örtmüşlerdir; simge bağlamından dolayı, simge 
bağlamının bana açılmamasından dolayı. Örtmüşse o zaman 
simge dış görünüşüyle birlikte bilincimin önündedir ve 
düşüncem ona bağlanıp kalmıştır. Yani nehrin yatağına 
çıkmışım ben; akışın dışına çıktım. Akışın dışına gerçekte 
çıktım mı? Hayır, çünkü yaşamın yadsınması diye bir 
olguya tanık değiliz. Yaşam dönüşür, yani enerjinin 
dönüşümleri vardır. Burada sorun yaşamın kendi olgusal 
dönüşümleri ve varoluşlarının biçimden biçime geçişleriyle 
ilgili bir şey değil, onu ortadan kaldırmıyor bu söylediğimiz 
ama hem yaşamın içinde akarken hem de yaşamın 

kenarında, dışında sanki. Dış derken burada meta 
anlamında bir dış. Meta-fizik, Meta-füzis. Doğanın ötesi; 
dışı değil aslında, ötesi. Öte nedir? Öte diye bir âlem var 
mı? Yok. Yaşamın dışında başka bir âlem, bir yaşam âlemi 
varsa entegre olur yaşama, onu kapsar. O zaman yaşamın 
dışı olmaz. Peki, ötesi ne demek? 
 
Dil-düşünce diyalektiğinde düşünce bir harekettir; zatında, 
kendiliğinde bir harekettir. Bu hareketin yansımasında 
kendisini izliyorum. Gayet basit; örneğin, kalem 
düşüncenin zatıdır, düşünmenin değil. Düşünmenin zatı 
tözsel değildir, bilinçtir. Düşüncemizi düşünmemizin önüne 
koyacaksak hemen yazmaya başlayacağız. O zaman okuma 
yani düşünme, yazma yani onun dışlaşması yansıma olarak 
aynı şeydir. Benim düşünmelerim kâğıda kalemle işlenecek 
olduğunda kalemin ucu bir nokta olarak yani düşünmenin 
kaynağı olarak başlar, sonra da birtakım suretler çizmeye 
başlar. İşte, düşünmenin hareket olarak kendisi budur. 
Nokta devim olarak devimdir, hareket olarak hareket, yani 
hareketsizlik çünkü devim olarak devim, kendinde kendini 
gösteremediği için, kendisini açımlamadığı için, hâlden 
hâle geçmediği için hareketin inkârı olarak harekettir; 
devimin inkârı olarak devimdir, yani bir soyutlamadır. 
Bakın, yaşamın dışına çıkıverdik; nokta. Yaşamın zatına 
giderek dışına çıkmak; ilke. 
 
Burada düşüncelerimi ben yazdım; bunlar kendileri hareket 
olarak, hareketin devimleri olarak gösteriliyorlar ama 
hareketin kendisi var mı burada? Yok. Dondurulmuş 
düşünceler; yaşamı yok bunların; bunlar yaşamıyorlar. 
Bunlar yaşamdan çıktılar ama bu simgeler yaşamıyorlar. 
Yaşamı örtüyorlar ama aynı zamanda yaşamı açıyorlar. 
Şimdi ben bunları okuduğumda, yani onların simge 
bağlamına açıldığımda, onlar yaşamıyor gene; yaşamayı 
tetikliyorlar ve yaşam onlar üzerinden kendisinde 
gerçekleşmeye başlıyor ama onlar yapmıyor bunu. Aslında 
yaşamın kendisi yaşamın sureti olarak orada duruyor; 
yaşamayan yaşam olarak, yaşamın bir simgesel bağlamı 
olarak. Kendisi yaşam değil, yaşamın içinden çıkartıldı; 
yaşamın temsili.  
 
İnsan, düşüncesinde bunu tasarlayamıyor ama düşüncesinin 
önüne konmuş olduğunda tasarlayabilir. Dolayısıyla, 
yazının kendisi sanat, sanat eseri. Düşüncemiz bu yazıyı 
yaparken, ilişkisinde yazıyı üretirken, kendi devimlerini 
dışlaştırırken, kendindeki özlemler, duygular, arayışlar, 
ümitler yani anlamlar dünyası, istekler, şikâyetler, itirazlar, 
korkular, her şey… bütün bunları sözcüklere emanet ediyor; 
birtakım kıvrımlı kıvrımlı şeylere emanet ediyor ve onlar 
artık onu temsil ediyor. Temsilciler meclisi ama bu 
temsilciler meclisi heykeller gibi; nurdan heykeller. Temsil 
ediyorlar sadece, ama çok ilginç, bu heykellere 
dokunduğunuzda başlıyorlar çalışmaya, başlıyorlar 
konuşmaya; ilginizi kesiyorsunuz, duruyorlar. Dolayısıyla, 
yaşamın dışına çıkartıyor bizi ve yaşamın içinde 
yapabiliyoruz bunu, böyle bir olanaklılığımız var. İnsanın 
soyutlama yetisi kendisine bakabilme olanağını sağlayan 
bir ayna, çünkü yaşam her şeyi kuşatmış olarak yaşamdır. 
 
* AAV “Yaşama Anlam Verme Sanatı” başlıklı toplantı 
kayıtlarından derlenmiştir: 17 Kasım 2006.
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Dil ve İnsan
Gökçen Taviloğlu

İnsan, kimliğini kullandığı dil ile kazanır ve yine onu dille 
ifade eder. En yüksek ifade şekillerinden biri şiirdir. Daha 
önce hiç kendimizi o şekilde ifade etmemiş olsak bile, 
okuduğumuz bir şiirin tıpkı bizi ifade ettiğini düşünebiliriz. 
Bazı şiirlerde kendimizi buluruz. Her ne kadar bir şairin 
şiirsel ifadesinde kendimizi bulsak da, orada anlatılan bize 
göre biz değil, şaire göre bizizdir. 

Eğer kişi, topluluk içindeyken ya da biriyle karşılıklı 
diyalog halindeyken kendini yeterince ifade edemediğini 
düşünüyorsa, bu onun yeterince kendini tanımamasından 
ileri gelir. “Düşüncelerimi ya da duygularımı dile 
getiremiyorum” demek, “ne düşündüğümü ya da ne 
yaşadığımı tam olarak bilemiyorum” demektir. Bilinç ilk 
olarak dile yansıyacağı için, bilincinde olduğumuz her türlü 
duygu ve düşünce de dile gelecektir.

Kendini yeterince ifade edemediği için başkalarının 
ifadelerinde kendini bulan kişilerin farkında olmadıkları 
bir tehlike vardır. Kimliğimizin başkası tarafından 
belirlenmesine bir kez izin verirsek ileride onların bizi 
tanımlamak istedikleri kimliğe de onlar tarafından 
rahatça büründürülebiliriz. Eğer biz başkaları tarafından 
anlaşılmışsak ama onları ve onların niyetlerini 
anlayamamışsak, onlar tarafından yönlendirilmemiz çok 
kolay olacaktır.
 
Bugün ne yazık ki insanlığın bir bölümünün duygu ve 
düşünceleri, daha yüksek bilinçler tarafından çok net 
olarak anlaşılmış ve üniversiteler, filmler, reklamlar, 
sanatsal ifadeler ve hatta farklı felsefeler yoluyla, kendi 
çıkarları doğrultusunda yönlendirilmiştir. Böylelikle 
insanlığın önemli bir bölümünün tarihi, kültürü ve 
gelenekleri yıpratılmış, manevi değerleri sarsılarak maddi 
boyunduruklar altına alınmaları kolaylaştırılmıştır.
 
Dili yani bilinci özgür olmayanlar, istekleri dışında 
kendilerine ait olmayan fikir ve düşüncelerin köleleri 
olmuşlardır. Kendi dilini kendisi üretemeyen toplumlar, 
başka toplumların düşünce ve fikirlerine boyun eğmek 
zorundadırlar. Dil, insanın özgürlüğüdür. Düşünce 
özgürlüğü, kişinin bir konu hakkında istediği gibi 
düşünmesi değil, farklı düşünebilmesidir. Fikri, irfanı, 
vicdanı hür nesillerin yetişmesi, dilimizin özgürleşmesine 
bağlıdır. Dil, anlamanın ve anlatmanın birliğinden doğar. 
Ne kadar farklı insanla anlaşabiliyorsak, o kadar 
zengin bir dile sahibiz demektir.

Bilincimizden kendi emeğimizle doğurduğumuz 
dille, çocukluğumuzda hiç emek sarf etmeden 
kalıplar halinde öğrenip ezbere kullandığımız 
gündelik dil arasında önemli bir fark vardır. Dili 
özgürce kullanma hakkımız, ona harcadığımız 
emekte saklıdır; başkalarının inşa ettiği bir dil 
üzerinde hak iddia edersek eğer, bizim hâkim 
olamadığımız bir dil bize hâkim olacak ve 
bilincimize hükmedecektir.

Kavram zenginliği olmayan bilinçler, sınırlı 
kavramlara hapsedilmiş sınırlı düşüncelere 
sahiptirler. Hâlbuki bilinç, bir konuyu düşünürken 
o konunun kendisi olur; neyi düşünüyorsa o olur. 
Öyleyse ne düşündüğümüz önemlidir, çünkü ne 
olacağımızı belirleyecektir. Eğer biz dilimize 
hâkimsek düşüncelerimize, düşüncelerimize 
hâkimsek ne olacağımıza, ne olacağımıza karar 
verebiliyorsak da kaderimize hükmedebiliriz.

Kimliğimiz kaderimizdir. Tüm insanların kimliği, 
yani kaderi ortaktır. O da dünya hayatında kemâlatın 
insan tarafından deneyimlenerek yaşanmasıdır. Ama 
insanlar bu kaderi yaşamak yerine, kendi iradeleriyle 
tayin edecekleri başka kaderleri yaşamakta 
özgürdürler. Bilincimizin kaderi, dil kalemiyle ve 
sonradan yazılır. Bu anlamda önceden yazılmış bir 
kader yoktur.

Tabii ki biz daha doğmadan önce genlerimize 
yazılmış olan fiziksel kaderimizden ve 
karakterimizden bahsetmiyorum. Bilincin kaderi, 
fiziksel kaderimizden bağımsız olarak inşa 
edilir. Nerede doğduğumuz, hangi kültür içinde 
yetiştiğimiz, fiziksel özelliklerimiz, dilimiz, 
dinimiz, kiminle evlendiğimiz, fakirliğimiz ya da 
zenginliğimiz bilincimizin kaderini belirlemez. 
Bilincin kemâlatı aidiyetle değil, vâhidiyetle 
kazanılır.

Kişi, hiçbir kültürü ve inancı dışlamadığı, ama aynı 
zamanda bunlardan birine ait olmak yoluyla da kendisini 
sınırlamadığı bir durumda, artık tek başına bir ümmettir. Ve 
tüm farklılıkları cem eden ortak bir dile sahiptir. Bu ortak 
dil, sohbet dilidir. Ama öncelikle kavramsal dili ele alırsak, 
onun hangi durumlarda yetersiz kaldığını ve sohbet dilinin 
nerede önem kazandığını görebiliriz.
 
Diyaloglardan doğan anlaşma, sadece kavramların 
anlamlarının bilinmesiyle sağlanamaz. Kavramlar 
bilincimizin inşası için ön şarttır ama anlayışla 
desteklenmedikçe yeterli değildir. Anlayıştan kastettiğim 
kavramların anlamlarının bilinmesi değil, anlamlarını 
bildiğimiz kavramları, insanların hangi durum içindeyken 
kullandığını anlayabilmemizdir. 

Bazı durumlarda kavramların hangi haleti ruhiye 
içinde kullanıldıkları, içerdikleri anlamlardan çok daha 
önemli olabilir. Ve kendisine katılmasak bile, sırf içinde 
bulunduğu durum sebebiyle, o kişinin söylediklerine 
hak verebiliriz. Bu hakkın verilmesi anlayıştan doğar. 
Dil, bu türden bir anlayışı da yani hâlden anlamayı da 
beraberinde getirmediği sürece, kavramlara en üst düzeyde 
hâkim olmak, bizim insanları kalpleriyle değil, sadece 
kavramlarıyla değerlendirmemize yol açar. Kavramların 
bu şekilde kullanılması sadece rasyoya hitap eder. Rasyo 
ile dile getirilenin bilincimizde bizi özgürleştirecek şekilde 
deneyimlenmesiyle, yani yeniden üretilmesiyle mânâ 
ortaya çıkar. Kavramın mânâyla buluşması, bize rasyoda 
olduğundan daha yüksek bir anlayış kazandırır.

Nasreddin Hoca’nın bir hikâyesi dil ustalarının anlama, 
anlatma ve anlayıştaki farklılığını hoş bir şekilde gözler 
önüne serer. Bir gün aralarında tartışma çıkan iki kişi o 
devrin kadısı olan Nasreddin Hoca’ya gelir. Hoca içlerinden 
birinin şikâyetini dinledikten sonra ona “Haklısın” 
diyerek diğerini dinlemeye koyulur, onu da dinleyen Hoca 
konuşmanın sonunda yine “Haklısın” deyince bunu duyan 
Hoca’nın eşi, “Yahu ikisine de haklısın dedin, hiç öyle şey 
olur mu?” diye sorar. Hoca hanımına dönerek, “Hanım, sen 
de haklısın,” der.

Anlatımın ve anlamanın içinde anlayışı da barındıran 
yegâne dil, sohbet dilidir. Bu dile kavramsal dilden geçilir. 
 
Dilimiz kimliğimiz olduğu için dilin, yani ‘ben’in 
eksikliği bildiğimiz hayvansal hayattır. Hayatımızı 
idame ettirebilmek için ne gerekiyorsa yapmamız, tıpkı 
hayvanlardaki içgüdü gibi, fiziksel devamlılığımızı 

sürdürmek içindir. Bundan farklı olarak, fiziksel 
devamlılığımızı sürdürmemiz sadece ‘ben’in anlaşılması 
ve yaşanması içinse, o zaman hayvansal içgüdü aşılmış 
demektir. Yani bilinç bedenin değil, mânânın devamlılığına 
adanmıştır. Adanmış olduğumuz mânâysa evrende 
yoktur. Doğayla ilgili bilimsel araştırmalarda da mânâya 
rastlayamayız. 

Bilim sadece bize yağmurun ne olduğunu ve nasıl olduğunu 
açıklar. Yağmurun rahmet olduğunu, bize ne yağmurun 
kendisi ne de bilim söyler. Mânâ doğaya insan tarafından 
bahşedilir. Daha doğrusu doğaya mânâ atfetmek bizi insan 
yapar ve hayvandan farklı kılar. Yoksa yağmur yağdığında 
hayvanlar da gökyüzünden bir şey yağdığını bilirler ve 
ondan içmek ya da yıkanmak suretiyle faydalanırlar. İnsan 
ise hayvandan farklı olarak yağmurdan çok daha geniş 
faydalar elde edebilir. Ama eğer yağmuru sadece fiziksel 
bir fayda olarak ele alırsak, yağmurun bizde hayvanlardan 
farklı bir etkisi olmuyor demektir. Fayda açısından değil 
de kavramsal açıdan ele alırsak, yağmur kavramının bizde 
yarattığı etki, zihnimizde oluşturduğu imgedir. Oysa insan 
zihni imgelerle doldurulamayacak denli büyüktür. Geriye 
kalan boşluğu imgesi olmayan soyutlar doldurur. Gerçi 
soyutların da bir imgesi vardır. O da mitolojidir.

Mitolojiyle bilinçlere sunulan; kavramların bürünmüş 
olduğu tipolojilerin ruhları, yani dirimliliğidir. Mitoloji 
doğada şekillenir. Doğayla insanın birlikteliği kültürü 
ve değerleri üretir. Mitoloji nesilden nesile dil ile 
aktarıldığından zengin bir mitoloji, zengin bir dil gerektirir. 
Mitoloji kendi dilini yani mânâ dilini kendi içinde barındırır 
ve bu özelliğiyle avamın kullandığı dilden ayrılır. Dilin 
mânâ üretecek şekilde yeniden yorumlanması olan 
hermeneutik, ilk olarak mitoloji devrinde Hermes ile 
başlamış olup günümüze kadar devam etmiştir. Mitolojinin 
hiç yorumlanmadan düz bir şekilde anlaşılması, onu masal 
yapar. Nitekim günümüzde mitolojiyi geçmiş zaman 
masalı olarak değerlendiren felsefeler vardır. Bu tür bir 
değerlendirme, mitolojiye bağlı olarak gelişmiş olan 
kültürde ve dilde kopukluklara neden olur ve kavramları 
ruhsuz bırakır.

Kavramsal dil tek başına olduğunda güzel düşünceler ve 
fikirler üretebilir, ama mânâ üretemez. Mânâyı üreten dil, 
sohbet dilidir. Aslında sohbet dili ‘Ben Olan Ben’in dilidir. 
Ve o herkeste, anlamın ve anlayışın kendisidir. İnsanlarda 
çeşit çeşit olan idraklerin hepsi, ‘Ben Olan Ben’in farklı 
aşamalarından ibarettir. Ancak tüm insanların içinde her 
çeşit idrakin bir arada bulunduğu bir alan olduğundan, o 
alana temas edenler herkesle anlaşabilecekleri ortak bir 

dille dillenirler. İnsanlık tarihi, insanlara bu ortak 
dilden haber vermeye gelen habercilerle doludur.
 
‘Ben Olan Ben’ kendinden haber vermekle, 
aslında bize bizden haber vermektedir. O, sohbeti 
dil kalemiyle gönüllere yazar. Böylece artık kendi 
gönlümüzden haber alırız. Kendi dışımızda ne bir 
haber kalır, ne de bir haberci. Kendi kitabımız olan 
gönlümüzü okudukça, zannettiğimiz gibi kâinatın 
sadece madde ve enerjiyle değil, aynı zamanda bir 
araya getirilmesi gereken harflerle de dolu olduğunu 
görürüz. O harflerin eksiksiz olarak, en güzel 
anlamı oluşturacak şekilde bir araya gelmiş hâli 
insandır. İnsanın kendini bilmesi, insan bilinciyle 
kâinatın anlam kazanmasıdır. Hayatın anlamı, kendi 
anlamımızda saklıdır.

Kendi anlamımızsa dilimizde anlamlanır. Kavramlar 
yoluyla kendi üzerimize düşünmek, yani felsefi 
düşünce dilimizi geliştirmenin en iyi yoludur. Dilin 
en kusursuz hâli, felsefi düşüncenin yanında bilimsel 
tutum ve sanatsal duyarlılığı da içeren sohbet dilidir. 
Sohbet dili, farklı lisanlarda aynı anlamı dile getiren 
ortak bir dildir. Ortak bir dil oluşu sebebiyle de 
dünya insanlarının birbirini anlamasında en etkili 
olacak dildir. 

Bu anlamda Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın tüm 
dünya insanları arasında barış ve özgürlüğü inşa 
edecek olan, disiplinlerarası ortak bir dil kullanıyor 
olması, sadece ülkemiz için değil, dünya için de 
çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Böylesi üstün 
bir hizmetten yararlanma olanağı bulduğum için 
kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve en başta 
vakfımızın kurucusu ve sohbetleriyle bizleri 
aydınlatan sevgili Metin Bobaroğlu’na, sonra da 
vakıftaki çalışmalarıyla bu güzel sohbetlerden 
ve gelen konuklarımızdan en iyi şekilde 
faydalanmamızı sağlayan herkese cân-ı gönülden 
teşekkür ediyorum...

gokcentaviloglu@gmail.com
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Tarih Yazımının 
Çeşitleri*
G.F.W. Hegel

Üç tarih yazımı tarzını birbirinden ayırt ediyorum:
1) Kaynaktan Tarih
2) Düşünce Dolaylı (reflektierte) Tarih
3) Felsefi Tarih

1) Kaynaktan Tarih

Hemen örnek verecek olursam, örneğin Herodotos, 
Thukydides ve benzerlerini söylemek istiyorum, yani 
betimledikleri eylemleri, verileri ve durumları kendileri 
yaşamış, onların içinde yaşamlarını sonuna kadar 
sürdürmüş, kendi varlıklarıyla bu verilerin ve onların 
tininin bir parçası olmuş, bu eylemler ve verilere ilişkin 
bir bildiri kaleme almış, şimdiye değin salt olmuş bitmiş 
ve dışsal olarak kalmış şeyleri tinsel tasarımın alanına 
yerleştirmiş ve bu alan adına işlemiş, böylece ilk önce iç 
ve dış duyu için düpedüz varolan bir tasarımı, zihinsel 
herhangi bir şeyi dönüşüme uğratmış tarih yazarlarını 
göz önünde bulunduruyorum. Nasıl kendi dilini bir 
yapıtaşı gibi kullanmasına, edindiği bilgilere de çok şey 
borçlu olmasına karşın yine de asıl yapıt şaire aitse, tıpkı 
bunun gibi bu tür tarih yazarı da gerçekte çoktan olmuş 
bitmiş, öznel, rastlantısal anılara karışmış ve yalnızca 
unutmaya yargılı bellekte saklanmış şeylerden bir bütün 
yaratır, onları Mnemosyne’nin tapınağına yerleştirerek 
ölümsüzleştirir. 

Bir halkın asıl nesnel tarihi ilk olarak bir tarih bilimine 
sahip olmasıyla başlar. Konuşmak, insanlar arasında 
eylem, hem de özlü ve etkili eylem yerine geçer. Halkın 
içinde yapılan konuşmalar, halktan halka, halklar ve 
prensler üzerine yapılan konuşmalar, birer eylem olarak 
tarihin, özellikle daha eski tarihin öz konusudur. Bu 
insanlar bu konuşmalarda kendi halklarının, kendi 
kişiliklerinin ilkelerini, kendi törel ve tinsel ilişki ve 
doğalarının olduğu kadar kendi politik ilişkilerinin 
bilincini, kendi amaçlarının ve eyleyiş tarzlarının 
ilkelerini dile dökmektedirler. Ulusların tözsel tarihi, 
yani tini incelenmek, bu ulusların içinde onlarla birlikte 
yaşamak, yaşamış olmak istenirse, o zaman böyle 
kaynaktan gelen tarih yazarları ayrıntılı bir biçimde 

incelenmeli, uzun uzun okunmalıdır.

2) Düşünce Dolaylı Tarih

Bu tür tarihin serimi, yazarın kendi zamanının ötesine 
geçmektedir. İstenen, yalnızca zamanında canlı bulunanı 
değil, ele alınan konu neyse onu, yani tüm geçmişi tinde 
bulunan bir şey olarak sergilemektedir. Burada aslolan, 
tarihçinin kendi tininden ayrı bir tinsel içerik taşıyan 
malzemeyi işlemesidir. Genellikle bir halkın, ülkenin ya 
da genel olarak bütün dünyanın tüm tarihinin özeti istenir. 
Bu tür tarih kitapları temel, resmi tarih yazarlarından, 
öykülerden ve tek tek bilgilerden yapılan zorunlu 
derlemelerdir. Kaynak, görü ve görünün dili değildir; 
doğrudan doğruya tanıklık özelliği yoktur. 

Eğer tarih yazarı o zamanların tinini anlatmak istiyorsa, 
kendi tinini bastırmak ödevidir. Böylece Livius Roma’nın 
eski krallarını, eski zamanların konsül ve komutanlarını, 
kendi zamanının usta bir avukatının konuşabileceği 
gibi konuşturur, bu da sahici antik zamandan kalmış 
söylencelerle tam bir karşıtlık oluşturur. 

Dünya tarihinin uzun dönemlerini ya da tüm yayılımını 
topluca göz önünde bulundurmak isteyen böyle bir 
tarihte, gerçekliğin bireysel seriminden az ya da çok 
vazgeçilmesi, soyutlamalara gidilmesi, özet çıkarılması, 
kısaltılması şarttır. Tarihin bu tarz yazımı cansızdır; böyle 
anlatılar, soyut tasarımlar konuyu kurulaştırır. 

Birinci tür düşünce dolaylı tarih bizi hemen ikinci bir tür 
düşünce dolaylı tarihe vardırır: Bu da pragmatik tarihtir. 
Aslında bunun adı yoktur; tarih yazımının genellikle 
göz önünde bulundurduğu şey söz konusudur: Geçmişte 
yaşananların incelemeye dayalı bir tasarımını vermek. 
Pragmatik tarih yazarının en kötü yanı, kişileri güden 

nedenleri, hiçbir kavrama dayanmaksızın tikel eğilim 
ve tutkularla açıklayan, olgunun kendisindeki dürtüsel 
etkinliği görmeyen küçük ruhbilimsel kafa yapısıdır. 
Her bir dönem, her bir halk öyle kendine özgü koşullar 
içindedir, öyle bireysel bir durum gösterir ki ancak o 
durumun içinde o duruma göre karar verilmesi gerekir ve 
ancak böyle karar verilebilir. Her halkın konumu ayrıdır, 
neyin haklı neyin haksız olduğuna karar vermek için ise 
başvurulacak ilk yer tarih değildir. 

Düşünce dolaylı tarihin üçüncü tarzı eleştirel olanıdır. 
Tarihin kendisi değil, tarihin tarihi, tarihsel öykülerin 
yargılanması, onların doğruluk ve inanılabilirliğinin 
araştırılması söz konusudur. 

Düşünce dolaylı tarihin son türü de özel tarihtir. Özel 
tarih, bir halkın zengin yaşamının tüm bağlamı içinden 
genel bir bakış noktasını çekip çıkardığı için (örneğin 
sanat, tüze ve din tarihi) parça parça, tikel bir şey olarak 
gözükür. Gerçi soyutlayıcıdır, ama bu bakış noktaları 
genel olduğu için aynı zamanda felsefi dünya tarihine 
geçişi sağlar. 

3) Felsefi Dünya Tarihi

Üçüncü tür tarih olan felsefi dünya tarihi, bu son tür 
düşünce dolaylı tarih çalışmasına bağlanır; ancak öyle 
bir biçimde ki, genel bakış noktası artık öteki bakış 
noktalarından soyut ve tikel bir biçimde ayırt edilmez. 
Felsefi dünya tarihinin bakış noktası soyut bir genellikte 
değildir; tersine somuttur, olduğu gibidir. Çünkü o, 
sonrasız olarak kendinde olan ve kendisi için geçmiş diye 
bir şeyin olmadığı tindir ya da ide’dir. İde, gerçekten 
halkların ve dünyanın kılavuzudur; tin ise olayları 
yönlendirmiş olan ve yönlendiren, buyrukları akla dayalı 
istencidir onun. 

Bilinçleri bulanık halklar ya da onların bulanık tarihi, 
tarih biliminin konusu olmaz, en azından felsefi dünya 
tarihinin konusu değildir, çünkü onun amacı tarihteki 
ide’nin bilgisidir. Yani kendi ilkelerini bilincin ışığına, 
kendilerinin ne olduğunu, ne yaptıklarını bilmenin ışığına 
getirmiş halkların tinleri söz konusudur burada.

*Hegel’in ‘Tarihte Akıl’ isimli kitabından alıntıdır. 

elifersoy20@gmail.com

Bulut Teknolojisi
(Cloud Computing)

Bulut Teknolojisi bağımsız platformlarda herhangi bir 
kuruluma gerek olmadan web tabanlı uygulamalar ile 
kullanıcılara yazılım kaynaklarını sunan bir teknolojidir. 
 
Bulut teknolojisi bilişimin geleceği olarak görülüyor. 
Özellikle mevcut cihazlarda kullanıcılar her geçen gün 
daha fazla kişisel veri saklamak istediği için barındırma 
kapasitesi büyük sorun oluyor ve cihazların özellikleri, 
kapasiteleri gittikçe artıyor. Bilgisayar, notebook, netbook 
ve taşınabilir akıllı cihazların teknoloji ve kapasitesinin 
artmasıyla elbette fiyatlar da artıyor. Bulut teknolojisi 

burada bir çözüm olarak devreye giriyor ve en düşük 
kapasiteli cihazla bile istediğimiz yerden istediğimiz zaman 
her tür bilgiye, kişisel veriye ulaşmayı sağlıyor. 
 
Bulut teknolojisinde verilerimiz kendi cihazlarımızda değil 
hizmeti aldığımız firmanın sunucularında saklanıyor ve 
internet bağlantısı ile erişilebilir halde oluyor. Aslında bu 
teknolojiye hiç yabancı değiliz. Hali hazırda kullandığımız 
e-mail hizmetleri (Hotmail, Gmail, vb.) ve Youtube, 
Facebook gibi siteler şu an aynı şekilde kişisel verilerimizi 
kendi sunucuları üstünde saklıyorlar ve internet üzerinden 
erişim veriyorlar. 
 
 
Bulutta Veri Miktarı Artıyor 
 
Cisco tarafından hazırlanan 
Küresel Bulut Endeksi’ne göre, 
2015’e kadar küresel veri merkezi 
trafiğinin 4.8 zettabayt’a çıkacağı 
ve küresel bulut trafiğinin tüm 
veri merkezi trafiğinin üçte birini aşacağı tahmin ediliyor. 
 
2014 itibariyle veri merkezlerindeki bilişim trafiğinin
% 50’sinden fazlasının bulut tabanlı olacağının belirtildiği 
rapora göre, küresel bulut bilişim trafiğinin 12 kat 
büyümesi ve 2010’da 130 eksabayt olan yıllık trafiğin, 
% 66’lık yıllık bileşik büyüme oranıyla 2015’te yılda 1.6 
zettabayta ulaşması bekleniyor.  
 
Bir zettabayt bir seksilyon bayta ya da bir trilyon gigabayta 
eşit; dolayısıyla 1.6 zettabayt şunlara eşit:
• 22 trilyon saatlik müzik yayını
• İnternette webcam ile 5 trilyon saatlik konferans 
görüşmesi
• 1.6 trilyon saatlik çevrimiçi yüksek tanımlı (HD) video 
yayını

Bulutun en büyük bileşeni olan küresel veri merkezi 
trafiğinin 2015’e kadar dört kat artacağı ve yılda toplam 
4.8 zettabayt’a ulaşacağı tahmin ediliyor. Hali hazırda 
toplam veri merkezi trafiğinin % 11’ini oluşturduğu tahmin 
edilen bulut trafiğinin, 2015’te % 33’e kadar artacağı 
öngörülüyor. Bulut, geleceğin bilgi teknolojileri ile video 
ve içeriği için kritik bir unsur haline geliyor. 
 
 
Windows şifrelerini Bulut’ta saklayacak 
 
Microsoft, Windows 8 kullanıcılarının şifre güvenliğini 
sağlama amacıyla Windows şifrelerini Bulut’ta saklamayı 
planlıyor. Bu sayede şifrenizi unuttuğunuzda veya 
bilgisayarınız başkalarının eline geçtiğinde çaresiz 
kalmayacaksınız. 
 
Bu çözümle, tarayıcı tarzı bir şifre yöneticisi yazılımıyla 
birlikte geliyor. IE10 tarayıcısında web sitelerine ait 
kullanıcı adı ve şifrelerin saklandığı gibi, Windows 8 de 
programlara ait şifre bilgilerini bir API ile doğrudan bulut 
üzerinde saklayacak. Bunun için Windows Live kullanıcı 
hesabınızla giriş yapmanız yeterli olacak. Belirleyeceğiniz 
güvenli bilgisayarla da bu şifreler gerçek zamanlı olarak 
eşitlenebilecek. 
 
Microsoft yetkililerinden verilen bilgilere göre Windows 
Live ID şifresi ile şifre yönetimi daha da kolaylaşacak. 
Örneğin, cihaz üzerinde bir şifreyi unutursanız ya 
işlemlere baştan başlamanız ya da bir şifre kırıcı 
program kullanmanız gerekecek. Fakat bulut üzerindeki 
şifrenizi diğer bir bilgisayardan sıfırlayabilecek, şifreniz 
çalındığında başka bir güvenlik verisi ile (cep telefonu 
numaranız gibi) geri alabileceksiniz. Windows ayrıca 
çalışan en son şifrenizi de bellekte sizin için saklayacak.

denizdemirdoven@gmail.com

BİLİM Özetleyerek Alıntılayan: Elif Ersoy

TEKNOLOJİ Derleyen: Deniz Demirdöven
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Avrupa Kültüründe 
Kusursuz Dil 
Arayışı
Umberto Eco

Yayınevi: Literatür Yayıncılık
319 sayfa

Tanrı, kendisine meydan okuyarak, 
göğe erişecek bir kule yapmaya kalkışan insanları 
cezalandırır: Babil Kulesi’ni yıkar ve kulenin 
yapımına dek ortak bir dili konuşan insanları farklı 
diller konuşmaya mahkûm eder. Roma’nın dilsel ve 
siyasal birliğinin çökmeye yüz tuttuğu, Latince’nin 
yerini Avrupa’da bugün de konuşulan dillerin almaya 
başladığı yüzyıllarda Avrupa kültürü Babil Kulesi 
olgusunu yeniden düşünür ve kendisine şu soruyu 
sorar: “Dillerin çoğalması ve farklılaşmasına, 
Âdem’in Dili’ni yeniden bularak ya da onu ‘Kusursuz 
Dil’ olarak yeniden kurarak çözüm getirilemez mi?”

Umberto Eco, her zaman olduğu gibi, yepyeni 
keşifler yapmamızı; dil, kültür, tarih, uluslararası 
ilişkiler, iletişim gibi birçok konuya yeni bir gözle 
bakmamızı sağlayarak bize bu arayışın öyküsünü 
anlatıyor. (Arka Kapak)

Beş Ahlâk Yazısı
Umberto Eco
Yayınevi: Can Yayınları / Çağdaş 
Dünya Yazarları Dizisi
110 sayfa

Umberto Eco, ahlâksal hesaplaşma 
niteliği taşıyan beş yazısını Beş 
Ahlâk Yazısı adı altında toplamış. Kitabın ilk yazısı, 
‘Savaşı Düşünmek’; Körfez Savaşı’ndan yola 
çıkarak, geleneksel savaşlarla modern savaşların bir 
karşılaştırılması ve modern savaşı anlama çabası. 
‘Ebedi Faşizm’; Mussolini İtalya’sında faşizmi 
yaşayan çocuk Eco’nun anılarından faşizmin 
‘edebi’ niteliklerini çözümlemeye geçen yetişkin 
Eco’nun neredeyse değişmez faşist belirtileri 
ortaya koyuşu. Üçüncü yazı ‘Basın Hakkında’; 
İtalya basınının 1950’lerden bu yana geçirdiği 
dönüşümü ele alan, ama basına ilişkin genel 
değerlendirmeler içeren bir yazı. Dördüncü yazı, 
‘Öteki Sahneye Girdiğinde’; herhangi bir dinsel 
inanç sistemine bağlı olmaksızın bir insanın nasıl 
bir ahlâk yaratabileceğinin araştırılması. Kısacası, 
Türkiye açısından son derece güncel bir konu olan 
‘lâik ahlâk’ın temellendirilmesi çabası. Ve son yazı 
‘Göçler, Hoşgörü ve Hoşgörülemezlik’; 2000 yılının 
en temel uluslararası sorunu göç olgusunu, Batı-Doğu 
toplumları arasındaki geleceğe yönelik ilişkilerin 
nasıl bir gidiş göstereceğini düşünme çabası. Türk 
toplumunu da yakından ilgilendiren beş sorun, beş 
ahlâksal hesaplaşma. (Arka Kapak)

Dağdan Aşağıya İnmek 
İyileştirici Bir İnsanlık Doğuyor 

James O’Dea 
“Sözde ortalama insan” mitini bir kez daha ve kesin 
olarak çözümleyelim: Her insan biricik bir yaratıdır. 
Sizin nitelikleriniz başka hiç kimsede yoktur. Sizin 
deneyimleriniz başka hiç kimsede bulunmaz. Yeryüzü 
üzerinde başka hiç kimsede sizin özgün bakış açınız 
olamaz. 
 
Sizin biricik deneyiminiz kolektif evrim sürecimiz için altın 
değerindedir. Sizin öğrendikleriniz tüm varoluşun evrensel 
alanında ve Doğa’nın büyük aynasında yansır. Kişisel bir 
yaşam yaşadığınız kadar aynı zamanda tüm evrim sürecinin 
bir hologramı ve Yaşam’ın yok edilemez arşivinin de bir 
parçası olduğunuzdan emin olun. Her şey anlamını bulmak 
üzere elekten geçirilir ve her şeyin kolektif geleceğimizin 
belirmekte olan tasarımlarını şekillendirmek için bir sebebi 
vardır. 
 
Her birimiz için kendi yaşam deneyimlerimiz, başkasının 
değil sadece bizim tırmanabileceğimiz dik bir tepedir. 
Kazandığımız her bir kişisel deneyimin kutsal tepesinden 
aşağıya tüm öğrendiklerimize, hangi anlayışları 
edindiğimize ve paylaşabileceğimiz hangi hikmetleri elde 
ettiğimize bakarız. Fakat dönebilirsek görürüz ki üzerinde 
durduğumuz tepeler, kolektif deneyimimiz olan o kocaman 
dağın yanında ancak dağ eteği sayılır. Ancak o dağa 
tırmandığımız zaman kolektif çabamızın mirasını görürüz: 
beceriksiz, düşe kalka ancak pırıl pırıl ilerleyişimizi. İşte, 
eğer hikâyenin bütününü görmek istiyorsak gitmemiz 
gereken yer bu dağdır. 
 
Oradan baktığında sayısız tepeyi, vadiyi, akarsuyu tek 
bir manzara içinde dokuyan bütün ilişki modellerini 
görebilirsin. Oradan yukarıdan baktığında, arkasında ve 
önünde yatanın tek bir geniş tasarımın parçası olduğunu 
anlarsın. 
 
Benim tırmandığım kendi kişisel dağ eteğim bir acılar 
ve kutlamalar yoluydu. Annem bana kız kardeşimin on 
birinci yaş günündeki ölümünün arifesinde hamile kalmış. 
Annem güzel kızının kaybıyla yas tutarken, ben tıpkı bir 
gizem gibi, onun rahminde saklıymışım. Zamanla hamile 
olduğunu fark ettiğinde, çektiği ızdırap benim hücresel 
hafızama çoktan kaydedilmiş ve ben kaybının acısına 
Yaşam’ın cevabı olarak şekillenmişim. Yeterince sonra, 
yani doğduğum zaman, annem yeni yaşamı kutlamanın 
zamanı geldiğinin işaretini vermiş. 
 
Her birimizin yaşamı insanlığın daha büyük hikâyesinin 
kodladığı birer parçadır. Benim yaşamımdaki kodlar 
kayıptan tekrar kazanmaya, acı çekmekten kutlamaya 
ve yaralanmaktan iyileşmeye doğru açılan hareketlerdi. 
Yaşamım beni alıp derinlemesine bu konulara götürdü. 
Gaddarlığa ve savaşa, kan dökmeye ve zalimliğe şahitlik 
ettirildim. Yıllardır her gün insanları işkenceden kurtarmak 
için çalıştım ve gezegendeki başını alıp gitmiş insan hakları 
ihlâllerini sona erdirmek için aracılık yaptım. Ancak “Nasıl 
oldu da birbirimize böylesi korkunç şeyleri yapabilecek 
kadar yaralandık? Bu yaraları nasıl iyileştirebiliriz” 
sorusunu cevaplamak için daha da derine gitmeye 
çağırıldım.  
 
İşkence ve taciz kurbanlarıyla, soykırımdan ve 
katliamlardan kurtulanlarla konuşmak için zaman harcadım. 
Suçlular ve kurbanlarla beraber aynı halkada oturdum, 
daima yaraların nerede başladığına odaklandım. Bu, 
acılarımızdan oluşan kolektif deneyimlerimizin dağına 
tırmanış da benim kendi seyahatimdi. Canda ve psişede 
açılan bu yaraların nesilden nesile nasıl aktarıldığı, 
kültürlerin içine nasıl işlediği, inanç sistemlerinde nasıl 
“öteki” olarak çerçevelendiği, ekonomi ve politikanın 
bünyesinde nasıl acımasızlaştığı konusunda bakış açısına 
ihtiyacım vardı. Bu gerçekliklerin yoğun gölgeleriyle 
yüzleştiğimde dikkatimin bu sonu gelmeyecek gibi gözüken 
vahşetten daha başka bir yöne kilitlendiğini gördüm. 
İnsanların bu yaraları nasıl iyileştirdiklerini görmeye 
başladım. 
 
Ne var ki hiçbir şey beni işkencecilerini affeden, hatta 
etnik vahşetin cinnetinde aile üyelerini katletmiş olan 
katilleri affeden insanlarla deneyimlediğim görüşmede 
hissettiğim haşyete hazırlayamadı. Hiçbir şey beni insan 
hakları tacizcileri ile yaptığım görüşmede kutsalın kendini 
açtığı deneyim için hazırlayamadı. Zalimlik salt yaratıcı 
bir gönül almaya ve topluluğun barışmasına örnek olmaya 
dönüşmüştü. Ve sanki ben, insanlığın açılmakta olan 
öyküsünün bu zor saatlerinde, görülmesi gerekenleri 
görmek üzere işte o dağa çağırılmış gibiydim. 

 
Terörün ve travmanın ortasında duran bir insandı: doğası 
öç almanın ve tepkisel vahşi cezalandırmanın ötesine 
evrilmiş bir insan. İlk önceleri insanlığın bu dışavurumunu 
olağanüstü bir anomali olarak algılamaya hevesliydim. 
Ancak işim beni dünyanın mahvolmuş yerlerine götürmeye 
devam etti ve ben bu iyileştiriciliğin tekrar tekrar ortaya 
çıktığını gördüm. Onu, vahşetin cephesinde barış içinde 
yaşayan bilge ihtiyarların ve aydınlık yüzlü çocukların var 
oluşlarında gördüm. Onu, acılarının karşılıklığında diğerini 
rahatlatmak için uğraşan matemli ailelerde gördüm. Onu, 
soykırımdan kurtulmuş oldukları halde kendilerini etnik 
nefretin yaralarını iyileştirmeye adayanlarda gördüm. Onu, 
hakikatin dönüştürücü ışığını, barışmayı ve affetmeyi 
deneyimleyen tacizcilerin örneklerinde gördüm. 
 
Evrenin beni yeni bir insanlığın doğumuna şahitlik 
etmem için çağırdığını anladım. Gördüm ki bu iyileştirme 
kapasitesi dünyaya geliyor çünkü ona çok ama çok 
ihtiyacımız olduğu bir zamandayız. 
 
Bu evrilmekte olan kapasitenin altında yatan örgünün yeni 
bilim tarafından desteklendiğini görüyorum. Yeni bilim, 
gerçekten iyi hissedebilmemizin yolunun ilişkilerimizi 
sağaltmaktan, sevmekten, kendimizi karşımızdakinin yerine 
koymaktan, minnettarlık ve affetmekten geçtiğini söylüyor. 
Hızlanan küresel bağlanırlığın engelleri nasıl yıktığını, 
ayrılık ve kültürel üstünlük miti ile nasıl yüzleştiğini 
de görüyorum. Her tür hâkimiyet şeklinin başarısızlıkla 
sonuçlanmaya mahkûm olduğunu görüyorum, çünkü 
bu öykü bütünün bütünü iyileştirmesi üzerine kurulu. 
İyileştirmek, aslında, bütünlüğü onarmak demek. 
 
Sistemde bütünsel bir yön değişikliğinin yaşandığı bir şafak 
vaktindeyiz, öyle ki hırsın ve güdümlemenin bir virüs gibi 
yayılarak meydan okumasına bu erken bağışıklık yanıtı ile 
karşılık verildiğine şahit oluyoruz.  
 
Bu öyle bir yön değişikliği ki tüm insanlığı kapsayacak 
düzeyde uyanan bilincin içinde vicdan yeniden 
tutuşturulacak. Bu öyle bir vicdan ki artık doğruyu 
kanıtlamak için yanlışa ihtiyacı olmayacak, ancak aydınlık 
kapsayıcılığı sayesinde tüm yaraların iyileştirilebileceğini 
teyit edecek. Bu öyle bir vicdan ki ahlâkî pusulası, 
bağlantımızın ve birbirimize bağımlılığımızın derin 
bağlarını oluşturma ve dışa vurma özgürlüğü üzerinde 
temellenen şefkatli bir adaleti ve sosyal düzeni işaret 
ediyor.  
 
Ve ben dağdan aşağıya iniyorum, kalbimde bir şarkı ve 
tarif edilemez bir minnettarlık ile. Gözlerinizin içine, 
her birinizin gözlerinin içine bakmak arzusu ile. Görmek 
istiyorum; yüce Ana’nın söylediklerini duyabiliyor 
musunuz benim duyduğum gibi: “Gözyaşlarını sil, çünkü 
Barış çocuğuna hamile kaldım,” diyor. “Şifacıların ırkını 
dünyaya getirdim. Yeni bir insan ırkı doğurdum. Seyret 
ve bu yeni Dünya Kavmini kutla. Tüm yaraları, haset 
ve nefreti sona erdirecek irfanı bulmak için çok acılı ve 
kayıplı bir yoldan gelen bu kavmi kutla. Kutla, çünkü acı 
ve tatlı birbirine karışarak, kaderi yeni bir dünya uygarlığı 
yaratmak olan bölünmez bilincin iyileştirici merhemine 
dönüştü. Bil ki bu yeni uygarlıktaki adabın ayırıcı özelliği 
‘sevinç’ olacak.”

İngilizce’den Çeviren: Arzu Cengil
 
James O’Dea’nin 2012’nin Doğumu ve Ötesi: Bilincin 
Evrimi Çağına Doğru İnsanlığın Büyük Yönelişi (Shift 
Yayınları) adlı kitapta yayınlanacak olan denemesi izinli 
olarak bültenimizde yayınlanmıştır. Yazarın 2012 yılının 
Mayıs ayında yine Shift Yayınları’ndan Barış’ı Ekmek adlı 
yeni kitabı piyasaya çıkacaktır.

Kendisi ve çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi
www.jamesodea.com adresinden edinebilirsiniz.

BİZİM SAHAF
Hazırlayan: Ayşe Doğu
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Bak bu dünya alanı, çarşı pazar.
Tâlipler hep dolaşır bir şeyler arar.
Kimi alışverişten bezer mi? Bezer.
Kimisi de cehlinden azar mı? Azar.

Evyen kişi bilmez ki aradığını.
Boş yere bilgisizce gezer mi? Gezer.
Yere düşmüş bir bağcık pazar içinde,
Kimse bilmez halini aldırmaz geçer.
Gelen basar üstüne ezer mi? Ezer.

Hep Âşıklar yüzünü sürmüştür yere,
Yüzün sürenin başı erişir Arşa.
Ehli irfan secdesi Sırrı Mutlaka,

Bakma madde gözüyle toprağa taşa,
Hak zuhuru yerde olmuştur zuhura.

İrfanı olan delil ister mi Nura.
Bilelim bu bağcığın gerçek halini.

Suret’te bir bağcık mânâda bir bağdır.
Bağcıktan murat olan bir ehli candır.
Bil gayrı sen ey gönül Cüzdeki külü.
O bağcıktır bağlayan bir demet gülü.

Mart 1998 Kuzguncuk

Işıl Göksu EkeİÇİMİZDEKİ SANATÇI

Asisi’li Aziz Francis (1181–1226)

Asisi’li Francis, her biri birer dua niteliğindeki sözlerini pek 
çoğumuzun ezbere bildiği bir Hıristiyan azizi. 12. yüzyılda 
yaşayan ve İbni Arabî’nin çağdaşı olan Francis, zengin bir 
kumaş tüccarının oğlu olarak İtalya’da doğar, ancak aynı 
Arabî gibi bir gün tüm dünyası değişir. Tüm sahip olduklarını 
bırakarak soranlara İsa’nın “Kuşağınıza altın, gümüş, ya da 
bakır para koymayın. Yolculuk için ne torba, ne yedek mintan, ne 
çarık, ne de değnek alın. Çünkü işçi yiyeceğini hak eder.” (Matta 
10:9) ayetini hatırlatarak, kendisinin yoksulluk ile evlendiğini 
söyler. “Unutma, bu dünyayı terk ederken beraberinde 
aldıklarını değil, yalnızca verdiklerini götürebilirsin,” Aziz 
Francis’in ünlü sözlerinden biridir. 

Fransisken mezhebini hayattayken kuran Francis, havarileri 
ile İsa gibi kasaba kasaba dolaşırken dans eder, şarkılar söyler. 
İşçilerle tarlalarda çalışır, cüzamlılara hemşirelik yapar, kuşları 
ve hayvanları sağaltır, fakirler için dilenir. “Sadaka, İsa’nın 
fakirler yoluyla üzerimize koyduğu vergidir, İsa’nın mirasıdır ve 
haktır,” der. Samanlıklarda, mağaralarda, kilise sundurmalarında 
uyur. İnsanların söyledikleri ile değil, eylemleriyle etki 
edebileceklerini savunur: “Önce gerekli olanı yapmayı 
dene, sonra olanaklı olanı ve bir de bakmışsın ki imkânsızı 
yapıyorsun.” “Sürekli Tanrı kelâmını vaaz et ama sadece çok 
gerekli olduğunda kelimeleri kullan,”der. Zira “Bazı insanların 
bugün duyacakları belki de tek vaaz işlediğin amellerdir.” 
“Bizler yaraları iyileştirmek, bütünden kopmuş olanları tekrar 
birleştirmek ve yollarını kaybedenleri evlerine getirmek üzere 
çağırıldık.” 

“Ben kutsal olmayan her şeydim. Eğer Tanrı benden 
işleyebiliyorsa, herkesten işler,”diyen Francis, konuşmalarında 
İsa ile beraber ruhta yürümekten ve yaşamı gerçekten 
yaşamaktan bahseder: “İsa bizimle beraber yürümekten sevinir, 
söze gelen hakikât olarak sevinir, yaşanan yaşam, yanan ışık, 
sevmek olarak sevgi, kalplere verilen sevinç, yayılan barış 
olarak bizimle beraber sevinir.”

En çok anlaşmazlık ve bölünmelerden hoşlanmaz, o yüzden 
de dilinden barışı düşürmez. 
“Dudakların barıştan söz ettiği 
sırada kalbinin konuştuğundan 
daha fazla barışla dolu olmasına 
dikkat et,” der. Tanrı’nın 
hizmetkârı olarak görevinin 
insanların kalplerini yükseltmek ve 
o kalplere manevi sevinç vermek 
olduğunu söyler. “Kimseyi düşman 
diye çağırma, onların her biri 
aslında sana iyilik etmektedir ve 
hiçbiri sana zarar veremez. Sana 
kendinden başka düşman yoktur.” 

En ünlü duası da yine barış 
getirmek üzerinedir:

“Rabbim, beni barışının aracı kıl; 
nefretin olduğu yerde sevgi, 
incitmenin olduğu yerde bağışlama, 
şüphenin olduğu yerde iman, 
çaresizliğin olduğu yerde umut, 
karanlığın olduğu yerde aydınlık 
ve kederin olduğu yerde sevinç tohumlarını ekmeme izin ver.
Ey İlahî Usta,
teselliye muhtaç olmaktan çok teselli etmeyi, 
anlaşılmaktan çok anlamayı, 
sevilmekten çok sevmeyi nasip eyle
Çünkü verdiğimizde alırız, 
affettiğimizde affediliriz. 
Ve ancak (kendimizde) öldüğümüzde sonsuz hayata doğarız. 
Amen”

Kelimenin tam mânâsıyla gerçek bir mistik olan Aziz Francis 
için tüm dünya ve çevresi her bir basamağını çıktığında 
Tanrı’ya biraz daha yaklaştığı parlak bir merdiven gibidir. Ve 
yaşadığı çağı aşan düşünceleri ve söyledikleriyle hâlâ kalbimize 
dokunabilmekte, hayatlarımıza etki edebilmektedir. Ta 12. 
yüzyıldan bize seslenir: “Sen kendini kurtuluşa erdir, böylece 
toplum(unu) da kurtarmış olursun.” 

Ve son olarak hepimizin bildiği en ünlü duası:
“Rabbim, bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenme gücü 
Değiştirebileceğim şeyleri değiştirme cesareti
Ve ikisinin arasındaki farkı anlamam için hikmet ver.”

HAKİKATTEN DAMLALAR
Hazırlayan: Arzu Cengil

Bizden Haberler
Selin Erş

• Sevgili dostumuz yönetmen Ahmet 
Yazman’ın hazırladığı Göbeklitepe filminin 
DVD’si iki cd’li özel versiyon şeklinde Türkçe 
ve İngilizce olarak çıktı! Yazman, izleyiciyi 
bu tapınaklarda bulunan sembollerle dolu 
bir mitoloji ve alternatif tarih yolculuğuna 
çıkarıyor. Yüksek bilincin izleri, evrenin 

döngüleri, Kundalini’nin yüceliği Hindistan’dan Mısır’a, 
Paskalya Adası’ndan Tibet’e uzanan öykülerle aydınlanıyor. 
Ayrıca, sevgili Ayşe Acar ve Metin Bobaroğlu’nun 
Göbeklitepe için yaptıkları ‘Aşure Özel’ sohbeti de bu 
DVD’lerin içinde! DVD’leri D&R, DVD 
market ya da www.idefix.com’dan temin 
edebilirsiniz.

• Bültenimizin yayın kurulu üyesi sevgili 
Deniz Tipigil başarılı bir bel fıtığı 
ameliyatı geçirdi. Bugünlerde istirahat 
eden Deniz’i çok yakında aramızda 
yeniden görmeyi umuyor, kendisine 
geçmiş olsun diyoruz.

• 20 Aralık 2011 Salı akşamı vakıf 
toplantımızın konuğu yazar Ahmet Turgut 
idi. Turgut, son kitabı Aşkın Şehidi adlı 
romanını yazma süreci üzerinden ‘Edebiyatta 
Kutsalın Dili’ hakkında yaptığı konuşmayı 
bizlerle paylaştı.

• Dostumuz Kaan Demirdöven’in yeni 
kitabı Mecnun Delirmedi raflardaki yerini 
aldı. Yazarın, ‘Doğu-Batı üleşmesi üzerine 
dekonstrüktif bir temaşa’ olarak nitelendirdiği 
kitap ‘Bir Aşk Öyküsü Sonesi’ olarak tanıtılıyor. 

Değerli dostumuz Mehmet Refik Kaya’nın 29 Aralık 
Perşembe akşamı Altunizade Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirdiği ‘Ruhnüvaz Konseri’ Klasik Türk 
Müziğinden hoşlanan müzikseverleri biraraya getirdi. 
Konserde birçok değerli saz sanatçısı Kaya’ya icraları ile 
eşlik etti.
 
Vakıf toplantılarında gitarıyla kulaklarımızın pasını 
silen sevgili dostumuz Sadi Yücebaş’ın web sitesi 
yayınlandı: www.sadigitar.com. Sitenin tasarımı teknoloji 
köşesindeki yazılarından takip ettiğimiz dostumuz 
Deniz Demirdöven’e ait. Sevgili Sadi’ye hayırlı olsun 
dileklerimizi sunuyoruz.

bulten@anadoluaydinlanma.org

İÇTEN DOĞUŞLAR
Osman Yılmaz Altav
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Partner Yoga 
Eşli Yoga 
İnternet ufkumuzu açtı, sınırlarımızı genişletti, 
özgürleştirdi. Hiç gitmediğimiz yerleri görebilme, hiç 
bilmediğimiz insanları tanıma fırsatı, sınırsız bilgiye 
ulaşabilme imkânı sağladı, insanlık gelişimi için çok 
önemli bir devrim oldu.

Teknoloji sayesinde iletişimin çok kolaylaştığı bu 
dönemde, telefon ve bilgisayar başında binlerce 
arkadaşa sahip olabiliriz artık. Onların neler 
yaptıklarını öğrenebiliriz. Yaptıklarına, yazdıklarına 
yorumlar yapabiliriz, yazılanları, yapılanları anında 
öğrenip beğenebiliriz, tartışabiliriz, şikâyet edebiliriz, 
fotoğraflarımızı, videolarımızı sınırsız insanla 
paylaşabiliriz.

Çok kısa bir süre içinde her şey inanılmaz derecede 
hızlandı. Yaklaşık 10 sene öncesinde sahip olduğumuz 
analog fotoğraf makinemizle çektiğimiz resimlerin 
baskısını kaç kişiye gösterebilirdik? Eskiden resimleri 
elimize alarak yanımızda oturan bir arkadaşımızla 
paylaştığımız o an eşsiz, başka hiç kimseyle aynı 
hislerle yaşayamayacağımız bir andı.

Oysa şimdi sahip olduğumuz bu insanlarla ne kadar 
yakın olabiliyoruz? Kurabildiğimiz iletişim ne 
kadar derin olabiliyor? Bu iletişime duygularımızı, 
hareketlerimizi, mimiklerimizi katabiliyor muyuz? 
Ne kadar samimi olabiliyoruz? Ne kadar güvenip 
korkusuzca teslim olabiliyoruz? Dokunabiliyor muyuz? 
Gerginliği ya da sevgi dolu sıcaklığı hissedebiliyor 
muyuz? Nefes alışlarını duyabiliyor muyuz? Gözlerine 
baktığımızda hissettiklerini anlayabiliyor muyuz? Acı 
çektiğinde destek olup, başarısında mutluluğumuzu 
içten bir şekilde ifade edebiliyor muyuz?

Gelişmelerden uzak durmamalıyız tabii ki,  ama insan 
olarak sahip olduğumuz yetileri kaybetmeden; dostum, 
arkadaşım, sevgilim, eşim dediklerimize zaman 
ayırarak, mutlu olduğunda beraberce kahkaha atmayı, 
sıcacık dudaklarımızla öpebilmeyi, ağladığında şefkatle 
gözyaşlarını silmeyi, endişelendiğinde elini tutmayı, 
korktuğunda sımsıkı sarılabilmeyi unutmadan.

Sahip olduğumuz en değerli şey olan zamanımızdan en 
az 5 dakika sevdiklerimize verelim, zihnimizde başka 
yerde olmadan tamamıyla onunla beraber olalım. Elini 
tutalım, gözlerinin içine bakalım, sarılalım, öpelim.

Bu yazdıklarım kolay gibi görünmesine rağmen 
çoğunlukla yapmıyoruz, erteliyoruz. Bu konuda 
disiplin kazanabilmek için bir yöntem olan eşli yogadan 
yararlanabilirsiniz. Pozlardan bir tanesini aşağıda 
anlatıyorum:

Yoga eşimizle arkalı önlü yerde oturalım. Aramızda 
yarım bacak boyu kadar mesafe olsun, arkada 
oturan dizlerini kırarak öndeki eşinin sırtına, kürek 
kemiklerinin altına ayaklarını yerleştirsin, önde oturan 
rahat bir bağdaş kursun ve arkaya doğru kollarını 
uzatıp birbirlerinin bileklerinden sıkıca kavrasınlar. 
Arkada oturan, oturduğu yerden kaymadan yavaş yavaş, 
nazikçe bacaklarını düz hale getirmeye başlasın ve 
önde oturanın sırtına doğru bastırsın, ayak parmaklarını 
kürek kemiklerinin içine ve yukarıya doğru bastırarak 
kaydırsın. Bu sayede önde oturanın göğüs kafesi 
genişleyip açılmaya başlar, kalçaların yerden 
kalkmamasına ve kaymamasına dikkat edin. Bu poz ile 
göğüs kafesindeki kaslar esneyip, akciğerlerin nefes 
alma kapasitesi artar, omuz ve kol eklemleri açılır ve sırt 
kasları rahatlar. 

Pozu yaparken önde oturan kişinin size güvenmesini, 
kendini size teslim edebilmesini sağlayın, sınırlarını 
hissetmeyi araştırın, o sınırları geçmeyin, nefeslerini 
dinleyin. Acı mı hissediyor, rahatlıyor mu sorup 
öğrenin. Birkaç nefes pozda kalın ve kolları, bacakları 
yavaş yavaş gevşetin. Sonra bir kez daha tekrarlayın. 

Kendi başınıza yaptığınız fiziksel pozları, eşli yoga 
yaparken biraz daha derinleştirme şansınız olur, 
dokunmak ruhsal ve duygusal olarak gelişmenizi 
sağlar. Ellerinizle bedendeki gerginlikleri, gevşemeyi 
hissedebilme duyarlılığınız artar. Eşler arasında 
güven ve iletişimi geliştirir. Merhamet, şefkat, 
sevecenlik duygularını çoğaltır, ilişkilerinizde daha da 
yakınlaşabilmeyi öğretir.

nilcvk@gmail.com

Kiraz Sapı

Kiraz sapı, bitkisel bir mucize olarak eskiden beri tıpta 
yaygın olarak kullanılan bir bitkisel şifa kaynağıdır. En 
önemli özelliği, böbreklerde biriken zararlı maddelerin 
atılmasına yardımcı olmasıdır. Küçük boyutlardaki idrar 
yolu taşlarının ve kumlarının düşürülmesinde etkilidir. 
Vücuttaki şişkinlik ve ödemin atılmasında önemli rol oynar. 
Ürik asit ve ürat tuzlarının vücuttan atılmasını sağladığı için 
böbrek rahatsızlıkları, romatizma ve gut hastalıkları, eklem 
kireçlenmesi ve damar sertliğinin tedavisinde kullanılan 
kirazın sapları idrar söktürücü olduğu gibi bronşit 
tedavisinde de kullanılır. Kiraz, sadece meyvesiyle değil, 
kökleri, kerestesi, kabukları, zamkı, yaprakları, çiçekleri, 
çekirdeği ve meyve sapları da kullanılabilen çok yönlü bir 
bitkidir.

Gölgede iyice kurutulan kiraz sapları demleme yöntemiyle 
kullanılabilir. 
 
 

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

Kâğıtta Levrek
Birsen Çelik

Malzemeler:
Yağlı kâğıt
Kişi adedine göre Levrek ya da Çupra
Zeytinyağı
Karabiber, tuz
İsteğe göre defne yaprağı ve sarımsak

Yapılışı:
Bir kâseye her bir balık için 3 yemek kaşığı 
zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığının ucuyla 
karabiber (1/4 çay kaşığı kadar) ekleyip sosumuzu 
hazırlıyoruz. Dileyenler toz biber yerine balık başına 
4-5 adet tane karabiber de kullanabilir.

Ayıklatıp her iki sırtına da çizikler attırdığımız 
balıklarımızı evde kendimiz tekrardan bir yıkayıp, 
balığımızı tamamen kapatacak büyüklükte kestiğimiz 
yağlı kâğıdın ortasına yerleştiriyoruz (kâğıdın 
kaygan yüzüne yerleştirmek önemli, aksi takdirde 
piştikten sonra kâğıda yapışıyor ve çıkarmakta 
zorlanabilirsiniz). Sosumuzu elimizle balığın her 
yanına buluyoruz, balığın içine ise yemek kaşığı 
ile döküyoruz ve balığı kâğıt açılmayacak, hava 
almayacak şekilde bohça sarar gibi iyice sarıyoruz. 
Fırın tepsisine dizip, tepsiye başka bir şey koymadan, 
önceden ısıtılmış 240 derece fırında 40 dakika pişirip 
servis yapıyoruz.

Önemli not: 
Kâğıdı açarken balığın 
kâğıtta kalan suyunu 
da servis ediniz, asıl 
lezzeti suyundadır. 
Dilerseniz pişirmeden 
evvel balığın içine 
2 adet defne yaprağı 
ve sarımsak ilave 
edebilirsiniz. 

Afiyet olsun…

ŞAH BAZAAR

SAĞLIK Nilgün Çevik Gürel

Hatice Çoban Uzun

ÖNEMLİ DUYURU!

Düşünüyorum Bülten Yayın Kurulu 
olarak, bize adres bilgilerini ileten 
tüm üye ve katılımcılarımızın bülten 
gönderimlerini her ay istisnasız 
olarak gerçekleştirdiğimizden, 
adrese ulaşmayan gönderimler 

hakkındaki soru ve şikayetleriniz 
için bölgenizdeki sorumlu PTT 
ofisiyle irtibata geçip, bültenin 
adresinize neden gelmediğini 
öğrenebilirsiniz. İlgi ve desteğiniz 
için şimdiden teşekkür ederiz...

AAV Yayın Kurulu


