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“Aşkın Şehidi
İlk Kerbelâ Romanı”

ve Edebiyatta Kutsalın Dili 
Ahmet Turgut

 

“Edebiyatta kutsalın dili nasıl kurulabilir?” veya daha 
da genel haliyle “Edebiyat nedir?” sorusunu; yazan, 
okuyan herkes kendine göre bir şekilde cevaplandırabilir. 
Kanaatim, zevkim ve anlayabildiğim; edebiyatın 
‘öğrenmek ve öğrendikçe paylaşmak’ olduğudur…  

...Ortadoğulu edebiyatların, özellikle de Türk -İslam 
edebiyatının kutsala girmekte biraz çekingen olduğunu 
gözlemliyoruz. Batı medeniyeti Hz. İsa yahut Hz. 
Musa’yı başkarakter kılarak romanlar yazabilmiş. 
Müslümanlarda bu pek olası değil. Misal; Çağrı filmi 
vardır. Yönetmen Mustafa Akkad çok güzel bir çalışma 
yaptı ama evrensel ölçekte bir film değil bu. Aynı eser 
roman olsaydı, romanda da benzer defolar olacaktı. 
Zira biz Çağrı filminde Hz. Resulullah’ı göremiyoruz. 
Seyircinin göremediği bir başkarakter olası değil. Birkaç 
sahnede kameranın kendisi Peygamber Efendimizmiş 
gibi algılatılıyor o kadar. Aşere-i Mübeşşere’yi de 
göremiyoruz. Zülfikâr’ı görüp Hz. Ali’yi hayalliyoruz 
sadece. Roman olduğu zaman bu görsellikten, görsellikteki 
defolardan sıyrılabilme şansımız bir ölçüde var. Ama 
yine romanda veya bir hikâyede giremeyeceğimiz 
tabusal alanlar mevcut. Oysa yazar olarak siz ısrarla 
bu konuya girmek zorundasınız çünkü modernitenin 
içindesiniz, 21. yüzyıldasınız. Kendi sanat ve kültürünüzü 
oluşturmadığınız müddetçe, düşüncelerinizi kitlelerle 
paylaşamayacaksınız.

Eğitimim inşaat mühendisliği. Her hangi 
bir tasarımda riayet etmem gereken 
ana veya tali noktalar var. Binanın 

kullanım ömrünü, kimlere hizmet 
edeceğini veya 

balkondan 
aşağı bir 

çocuğun düşme olasılığını, buna karşı alınacak 
önlemleri hesaba katmak zorundasınızdır. Aynı refleksle 
elinize kalem aldığınız zaman da birçok şeyi yan yana 
düşünmek durumundasınız.  Üstelik Aşkın Şehidi 
malumunuz, Kerbelâ ile ilgili bir roman. Uğrunda 
asırlardır ithamlaşmaların yapıldığı, birçok çatışmaların 
ana argümanı haline getirilen bir dönemin romanı. 
Müsaadenizle romanın yazım sürecine dönmek istiyorum. 
O günlerdeki halet-i ruhiyeye… Evet, farkındasınız! 
Böylesi kutsal ve netameli bir sahada haddinden fazla 
riskler var ve tüm bu riskleri alt alta düşünmeye başladıkça 
içiniz titriyor, kalemi elden bırakıyor ve diyorsunuz ki: 
“Allah’ım, bugüne kadar kimse buna teşebbüs etmemişse 
bir bildikleri varmış demek…” Beri taraftan o bizim deli 
dolu bir Anadolu yapımız var, “Cahil cesurdur” deriz; 
“Hele bir yola koyulalım. Allah büyük! Kervan yolda 
dizilir.” Bir süre sonra bu motivasyon da yara alıyor. 
Derken imdada yetişenler çıkıyor. Bir takvim yaprağında 
okunan Fuzuli’nin bir beyiti mesela. Der ki: “Vaktin şerefi, 
Hüseyin’i anan dillerde ve gönüllerdedir.”Asırlar sonrasına 
yapılmış büyük bir himmet sanki. Olur da, birileri bir 
yerden sonra tıkanacak olursa bir takvim yaprağında 
bu sözleri görür, belki cesaret bulur diye, söylenmiş 
sanki. Tabii her şeyi ayarlayıp düzene koyan bir üst akıl 
var. Öylesi bir beyit, öylesi bir takvim yaprağına ilişip 
lalettayin bir şekilde karşınıza mı çıkar? 

Kuran-ı Kerim —sektörel dille söylersek— yeryüzünün 
en çok satan kitabıdır. Herhangi bir edebiyatçı kolaycılık 
anlamında best-seller’ı taklit etmek ister. Tabii ki, bu 
bahsettiklerim içerik anlamında değil, usul ve üslup 
babında… 

Kuran-ı Kerim bize “Akletmiyor musunuz, ibret almıyor 
musunuz?” diyerek üsluba dair, ilerleyişe ya da diyalektiğe 
dair de birçok doneler sunuyor. Bir gece, —kendimce— 
edebiyatta kutsalın dili üzerine düşünürken ilk inen 
ayetleri hatırlamıştım. Çok sevgili bir büyüğüm; “Kuran-ı 
Kerim’den nasiplenmek istiyorsan, yoğunlaşıp şunu 
düşün” demişti: “Sanki âyetler ilk defa o an iniyor ve sen 
de ilk muhataplardan birisin.” O dakika zihninizde bir 
şeyler çözülmeye başlıyor. 

Alâk Sûresini hatırlayalım! “Oku yaradan Rabbinin 
adıyla, o insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin 
nihayetsiz kerem sahibidir. İnsana bilmediğini öğretendir. 
Kalemle öğretendir.” Kalemle ilgili tevillerde birçok anlam 
katmanlarına ulaşılabilir ama ben naçizane bir edebiyatçı 
olarak uygun parametreyi yakaladıktan sonra onun peşine 

düşmeliyim. Allah bana kalemle öğretmeyi vaat etmiş. 
Ne büyük bir lütuf! Üstelik kalem erbabınca meşhur bir 
sözdür: “Yazmak, okumakla başlar!” derler.  
Evet! Kalem başında tefekkürdeyken emrin kendisini de 
seçmeye çalışıyorsunuz. Emrin orijinali “Oku!” mudur; 
yoksa “Rabbin adıyla oku!” mu? Yazmanın olmasa bile 
okumanın üslubu burada gizli. 
Rabbin adıyla okurken esmalar ön plana çıkmaya başlıyor. 
Ki âyetin kendisi ‘Yaradan Rab’den, Hâlik’ten’, yani 
okunacak hakikatleri, okuyanı ve okunacak ortamı yaratan 
Allah’tan, hepsini var eden Allah’tan bahsediyor. Sonra 
“Alâk” diyor, ‘Alâk’ nutfe mânâsına geldiği gibi mecazen 
‘alâka’ kelimesine de zemin teşkil etmekte. Yani işin 
içinde sevgi de var. Tekrarında yine okuma buyruğu ve 
yine Rab var. Bu kez ‘Kerim’ olan her şeyi ikram eden 
Allah’ın adıyla okumalısınız. Niyetiniz belli: “Bu çalışma 
esnasında inşallah Rabbimin esmalarıyla okuyacağım. 
İnşallah Rabbim bana bilmediklerimi öğretecek. Sevgi 
olacak, gayret olacak; kelimeyi de yaratanı, kolu da 
yaratanı, zihni de, kalemi de yaratanı unutmadan, inşallah 
Onun emrince, Onun dilediğince bir metin çıktığına şahit 
olacağım.” Bu noktaya ulaşmaya başladığınız zaman 
artık kapılar açılıyor. Rabbimizin bir de ‘Fettah’ ismi var. 
Kapıların önünde bekliyorsunuz, karnınıza ağrılar giriyor. 
Ama Rabbimiz kulunun zannınca. İnanıyorsunuz; o kapı 
açılacak; bugün açılmazsa yarın, belki öbür gün… 

Evet! Sadece bir niyet cümlesi için üç dört gün uğraştığımı 
hatırlıyorum. Aşkın Şehidi romanında Hz. Hüseyin’in 
Ramazan ayı ile bizim Ramazan ayımız örtüşmüştü; 
Hazretle beraber oruç tutuyoruz. Oruç başlarken bir niyet 
cümlesi ortaya çıkartmanız lazım. Öyleyse nasıl niyet 
edeceğim? “Niyet ettim Allah rızası için Ramazan orucu 
tutmaya” cümlesi çok çiğ geliyor. Bunu Ahmet Turgut 
söylüyorsa, İmam Hüseyin’in söylememesi lâzım… Üç–
dört gün uğraştıktan sonra bir cümle geliyor: “Açlığımı 
sevgine, susuzluğumu ilmine adıyorum ya Rab!” Bu 
şekilde oruç tutmaya başlıyor romandaki Hz. Hüseyin 
karakteri ve siz de İmama uyup peşi sıra oruç tutmaya 
başlıyorsunuz. Bu noktada kim kimi yazıyor, ne neyi 
yazıyor, Allah bilir…

Alâk Suresi kalemle öğretildiğini ve bu şekilde 
nihayetsiz açılımlar elde edeceğimizi ve kutsalın diline 
yaklaşabileceğimizin müjdesini verdikten sonra, zihnimde 
başka şeyler bir araya gelmeye başlamıştı. Kuran-ı Kerim 
üslubun yanı sıra içerikte de bize hikâyeler sunuyor.

(devamı 4. sayfada)
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Kişi insan, davranışları 
tutarlı, kendinin olanla 

davranabilecek kadar güçlü, 
kendini bedeninden bile ayırt 
edebilecek kadar bağımsız; 
kendine hesap verebilecek 

kadar sorumlu olan insandır.

Max Scheller

Söz ola...

Soru: Röportajımıza 1979 yılında Mimar Sinan 
Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nü birincilikle kazanma 
öykünüzle başlamak istiyorum; oldukça hareketli ve 
renkli bir çocukluğunuz olduğunu da bilen biri olarak, 
fotoğrafı daha ilk gençliğinizde meslek olarak seçmenize 
zemin olan ilk nedenleri sorsam? 
 
Feyyaz Yalçın: İstanbul’da doğup büyüdüm. Yedi yaşımda 
Stanford Üniversitesi’nden master bursu alan babamla 
birlikte ailecek Amerika’ya gidişimiz, Batı medeniyetiyle 
ilk karşılaşmam oldu. Çocuk aklımla orada gördüğüm 
medeniyeti ve refahı Türkiye için çok dilemiştim.
 
İstanbul’da geçirdiğim ortaokul ve lise çağlarımda Klasik 
Yunan felsefesi, Uzak Doğu öğretileri ve Tasavvuf 
edebiyatı ile tanıştım. Sonrasında Nietzsche’den ve 
Kafka’dan çok etkilendim. 
  
Ailemin iktisat okumamı istemesine rağmen İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi yetenek sınavlarına 
girdim. Çocukluk yıllarımda hasbelkader birçok film 
setinde bulunduğum için büyüyünce sinemacı olmayı 
düşlemiştim. Ancak o yıllarda şahidi olduğum setler 
öylesine düzensiz, daha doğrusu öyle bir kara düzendi ki, 
o şartlarda ekip çalışması gerektiren bir işe soyunmaktan 
vazgeçerek tek başıma başarabileceğim bir dal olan 
fotoğrafçılığın benim için daha doğru bir meslek seçimi 

olduğuna karar verdim. Bu nedenle İDGSA Sinema-
Televizyon bölümünü de kazanmış olduğum halde, fotoğraf 
bölümünü seçtim ve ilk yıl temel sanat atölyelerini zevkle 
sürdürdüm. Fakat kurulalı iki yıl olan fotoğraf bölümü, 
altı yaşımda babamın karanlık odasında başlayan fotoğraf 
maceramın beklentilerini karşılayamadı. 

Sekine Serna Onur
27 Nisan 1973 -
17 Ocak 2012
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BAŞ YAZI İzzet Erş

Anakronik Bir Din Tarihi  

“Ben kimim?” sorusunu kendine sormayı başarabilen her 
samimi talip, içinde bu soruya yanıt bulamadığı ifadelerden 
sıkılır. Bu nedenledir ki dinler tarihi veya daha geniş olarak 
‘ölüm karanlığına karşı aydınlığı arayanların tarihi’, bu 
sorunun muhatabı olan samimi insanların tarihidir. Ve 
aynı samimiyetle yaklaşan her yolcu için tarih, geçmişten 
geleceğe akan bir deniz değil, şimdi ve burada olan 
gerçekliktir. Tam bu nedenle tarihin nerede başlayıp nerede 
bittiği, tarihin öznesine göre şekillenir. Ve her ferdin tarihi, 
kendi öznel tarihi ile yüzleştiği noktada başlar. Ve de zaten 
o kadardır... 
 
İsa, taliplerine dedi: “Ya siz, ben kimim dersiniz?” 
Simun Petrus da ona: “Sen Hay olan Allah’ın Oğlu 
Mesihsin,” dedi. Ve İsa dönerek: “Ne mutlu sana, ey Yunus 
oğlu Simun, çünkü bunu sana açan et ve kan değil, göklerde 
olan babamdır. Ben de sana derim ki: Sen Kayasın ve ben 
iman topluluğumu bu kayanın üzerine kuracağım. ”

Ve bu sözü söylemeyi bitirdikten hemen sonra, imanın 
tecessümü olan İsa Mesih kurtuluş kayasının üzerine çıktı 
ve herkes kayanın üzerine bina olanın Ruhun mabedi 
olduğunu gözleriyle gördü.

Bunun üzerine habibinin emriyle Ali, peygamberin 
omuzları üzerine çıktı. Başta peygamber ona omuzlarının 
üzerine çıkıp Kâbe’nin son merhalesi el-Lah putunu 
kırmasını söylediğinde edep ederek bu isteğini geri 
çevirmişti. İkinci kez tekrarlandığında bunun emir 
makamından söylendiğini anlayarak emrin edebin üzerinde 
olması sebebiyle peygamberin asasını eline alarak hikmet 
ve anlayışın nişanesi mübarek omuzlarına çıktı ve elindeki 
değneği yukarı doğru kaldırdı.

Değneğini fezaya kendi nefsinden değil, ama Allah’ın 
Mısır’dan çıkılması hükmünün bir gereği olarak kaldıran 
Musa, denizin ortadan ikiye yarıldığını gördüğünde 
kavminden daha çok şaşırdı. Rabbinin bu acayip işlerinde 
kendisini kullandığına şaşırarak denizin ortasından kavmi 
ile beraber geçti. “Rab,” dedi en içre sessizliğinde, “suları 
sulardan ayırdı.” Ve kavminin her bir ferdi denizin içinden 
kendisi ile geçtikten sonra Musa asasını indirdi ve onu yere 
bıraktı.

Ve asa bir yılana dönüşerek firavunun yılanlarını yuttu. 
Firavun ve kâhinleri gördüler ki bu iş Musa’nın 
kendisinden değil, iman ettiği Rabbin kudretindendi. Ve 

oradaki herkes firavundan yüz çevirerek Musa’ya nazar 
kıldı. Rabbin iradesini kendisinde gördüklerinden bir an 
yılana bakmadılar. Ve yılan gözden uzaklaşıp saklandı.

Kurnazlığı  ile mâlum mahlûk yerden fısıldayarak 
kadına seslendi: “Rab size bahçenin ortasındaki ağaçtan 
yemeyeceksiniz. Yerseniz mutlaka ölürsünüz dedi mi?” 
Kadın dili ile ikrar verdi. Bunun üzerine yılan dedi: 
“Katiyen ölmezsiniz!” Ve kadın kendisine yılan sûretinde 
görünenin İblis olduğunu bilmedi. Ve ağacın meyvesinden 
aldı. Kendisi yedi ve musahibine de yedirdi. Ve bu 
uyanışları kendilerine derin uyku oldu. Bir daha gözlerini 
uzunca bir zaman açamadılar.

Gözlerini açamamasına sebep semadan inen bir nurun 
ansızın çevresinde parlamasıydı. Ve yere düşüp bir sesin 
kendisine, “Saul, Saul, niçin bana eza ediyorsun?” dediğini 
işitti. O da yönsüz gelen bu sese yüzünü dönmeye çalışarak 
“Kimsin Ya Rab?” diye sordu. Ve ses ona “Ben eza ettiğin 
İsa’yım” diye cevap verdi. Pavlus’un nutku tutulup dili 
lâl oldu. Üç gün gözlerini açamadı ve bir şey yemedi. Ve 
vicdanında kendine defalarca sordu: “Saul, ne için Rabbe 
eza ediyorsun?” 

Ve Tanrı’nın kendisine ne için eza ettiğine anlam 
veremeyen Eyub, kalbinin karanlığında Rabbe isyan etti. 
“Ben ki” dedi, “sana sadık ve iman dolu bir kulum. Bana bu 
yaptığın nedir?” Dünyanın Temellerini Koyan, haşmetiyle 
gürledi: “Bilgisizce sözleriyle takdiri karartan bu adam 
kim? Şimdi kuşağını beline vur, adam gibi; sana sorayım 
da bana anlat. Ben dünyanın temellerini korken, sen 
neredeydin?” 

Bin yıl kadar sessiz kaldıktan sonra, sanki henüz bir gün 
geçmiş ki taze bir sesle cevap verdi Süleyman: “Rab, 
yolunun başlangıcında Kadim işlerinden evvel beni teşkil 
etti. Dünya var olmadan evvel, başlangıçta, ezelden 
ben kıyamda idim. Enginler, suları bol pınarlar yokken 
doğmuştum. Sen dünyayı ve kırları ve dünya toprağının 
başlangıcını daha yapmadan, dağlar daha yerleştirilmeden, 
tepelerden önce ben doğmuştum. Sular emrinden öteye 
geçmesinler diye denize sınır koyduğun zaman...”

O deniz sınırlarını  aşıp dünyayı doldurmaya başladığında 
dahi kimse Allah’ın kâmil kulu Nuh’a iman etmedi. Oysa 
kendisinin niyetinde bir fesat da görmemişlerdi. Ta ki kuru 
tek bir toprak kalmayıncaya ve yaşayan her can ölümü 
tadıncaya kadar Rabbin öfkesi dinmedi. Kırk gün aralıksız 
yağmur yağdı. Ve yaşayan tek bir can bile kalmadı, 
kendisiyle beraber gemide olanlar müstesna. Ölümün 
şuurdan hatıraları silmesi gibi, bütün beşeriyet silindi 

yeryüzünün hatıralarından.”

Gemide olmayanlardan sadece Yunus’un sesi işitildi 
balığın karnından: “Gayrı kimse yok, Ben vardır kendimden 
kendime ancak. Eksiklikten azade...” diye düşündü 
beşeriyetinin karanlığında ulûhiyetiyle nûr gibi parlayarak. 
Balığın karnı karanlıktı ve o karanlığın içinde parladı 
Allah’ın nûru. Basiret gözüyle gördü ve anladı, beşeriyet 
gözüyle görülmeyeni. Ve karanlığa da iman etti, aydınlığı 
kendisine sunduğu için. Ve bütün bunlar, ışığı karanlıktan 
ayrılmasından sadece bir gün önce vâki oldu.
 
Ve karanlıktan aydınlığa çıksın diye İbrahim, kendini 
boşluğa bırakmasını emretti gönlüne taht kuran Rab. Neyi 
varsa elinde kalan ve elinden gitmesin diye sıkıca tuttuğu, 
her şeyi karanlıklara terk edip, kendisine göstereceği 
ışık vadisine inmesini istedi. Dedi ki: “Git kendi içine 
ey Milletin Nur Babası, git. Karanlık yolculuğunda sana 
rehber olarak kendiliğinin nurun yeter!” Eğer bir kez olsun 
geri dönüp baksaydı, geride bıraktıklarına ettiği tamah, 
tercihi olacaktı Rabbinin dostluğuna.

“Hepsi geri döndüler ve dönüp murdar oldular. İyilik eden 
yok! Bir kişi bile!” diye bağırdı Davud, onların döndüğü 
yere değil, ama yüzünü Rabbin makdisine dönerek. Ellerini 
iki yana açtı ve Rabbin önünde raks etmeye başladı. Ve 
bütün krallığı, servi ağaçlarından her çeşit çalgılarla ve 
çenklerle, santurlarla, tefler ve zillerle Rabbin önünde 
sevinçle raks ettiler. Makdisin önünde teflere vurularak 
Rabbe hamd ederken ses yavaşça söndü yüreğinde. Kendi 
sükûnunda yalnız nefesini duydu kendinden yadigâr kalan. 
Bir müddet ve o da kalmadı. Durdu ve dedi: “Bütün nefes 
sahipleri Rabbe hamd etsin, Rabbe hamd edin!” 

Bunun üzerine Muhammed, Allah’ın kendisine verdiğine 
uyarak hamd-i senâ etti kendi kulağının duyacağı kadar bir 
sesle: “Âlemlerin Rabbine hamd olsun.” Ve bu sözü daha 
söylemekte iken yer şiddetle sarsıldı. Ve ne varsa kendisine 
gömülmüş, üzerini rahmetle örttüğü, esirgemeden geri verdi 
ışığa. Bakışının berraklığında hayrı ve şerri yek nazarda 
hak bildi. 

Ve bunların hepsi günlerin en başında, Allah’ın letafet 
ruhunun kesret karanlığının üzerinde süzülmesinin hemen 
ardından oldu. Günlerin ilkinde yarattı yedinci günü. Ve 
daha zevkindeyken gördü her şeyin mertebesinde hak ve 
güzel olduğunu. Bu güzelliğin kendisine bir iltifat olduğunu 
bilerek sessizce bekledi Yusuf kuyunun dibinde, kuyunun 
dibinde olduğunu her zaman birinin bildiğini bilerek...

izzeters80@gmail.com

Bizden Haberler
Selin Erş

• Vakıf katılımcılarımızdan 
Eren ve Burcu Adak’ın 
oğulları Can Adak 13 Ocak 
2012’de dünyaya geldi. 
Kendilerini tebrik ediyor, 
Sevgili Can’a ailesiyle 
birlikte güzel ve sağlıklı bir 
ömür diliyoruz. 

• Sayın Doç. Dr. Haluk Berkmen konferanslarına 
devam ediyor. Berkmen, 8 Ocak 2012 Pazar günü 
Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık’ta 15 günde bir 
Pazar günleri devam edecek olan bir sohbet dizisine 
başladı. ‘Modern Bilimden ve Anadolu Bilgeliğine’ 
başlıklı altında yapılacak bu görsel sohbetlerde, ‘Paralel 
Evrenler’ modeli üzerinde durulacak ve her var olanın 
bir fizik-ötesi çifte sahip olduğu önerilecektir. Bu 
görüşe hem Kuantum kuramı, hem de Görelilik kuramı 
destek vermektedirler. 
Günümüzde büyük ilgi 
çeken, fakat anlaşılması 
oldukça zor olan modern 
bilimlerin felsefi 
açılımlarını herkesin 
anlayabileceği şekilde 
sunmaya gayret eden 
Haluk Berkmen’in bu 
sohbetini kaçırmamanızı 
öneririz. Berkmen, bunun yanı sıra 28 Ocak Cumartesi 
günü 19 Mayıs Kültür Merkezi’nde ‘İnsanlığın Yazıya 
ve Mimariye Geçiş Macerası’  başlığı altında görsel bir 

diziye de başladı. Altı dizi halinde sunulacak olan bu 
görsel macerada insanların çevrelerini ve kendilerini 
tanımaya başlamaları ve tek heceli sözcüklerle 
düşüncelerini ifade etmeleri paylaşılacaktır. İnsanlığın 
türeyişi inançlarından söz edilecek, ilk simgelerden 
örnekler verilecektir.

Berkmen’in sunumları hakkında daha detaylı bilgi için 
http://www.halukberkmen.net/etkinlikler.php internet adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

• Yaptığı müzik 
çalışmalarını 
uzun süredir 
heyecanla 
merak ettiğimiz 
sevgili Deniz 
Tipigil 
dostumuz en 
sonunda sahnede! 2010 yılında H. Barış Kıratlı ve Başak 
Deniz Tipigil tarafından kurulan ‘Deniz’,  ‘Deli Damla’ 
isimli ilk albümlerinin lansmanından önce ilk kez 27 
Şubat Pazartesi akşamı Beyoğlu Hayal Kahvesi’nde 
sahne alacak. Sevgili Deniz, konser boyunca kendi 
bestelerinin yanı sıra, Dianne Reeves’den Pir Sultan 
Abdal’a, Jill Scott’dan Karadeniz türkülerine kadar 
karşımıza her şey çıkabileceğinden dolayı hazırlıklı 
olmamız gerektiğini söylüyor!

• Fantastik sanatın Türkiye’deki ilk temsilcisi olan 
ressam Erol Deneç’in internet sitesi www.eroldenec.com  
yayına başladı. 1941’de İstanbul’da doğan Deneç, 1962 
yılında İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
Anton Lehmden’le çalıştı. 1964–1968 yılları arasında 
Viyana Akademisi’nde eğitim gören sanatçı, 1989 yılında 

Türkiye’ye geri döndü. Şu ana 
kadar 150’den fazla sergi açan 
Deneç, 1968’de Viyana Güzel 
Sanatlar Akademisi Meister 
Ödülü’nü ve 2002’de Evrensel 
Kardeşlikten Dünya Barışına 
Çağrı Ödülü’nü kazanmıştır 
ve eserleri birçok müzede, 
resmi ve özel koleksiyonlarda 
bulunmaktadır.

• Erzincan’da yaşayan 
Kemter Dedemiz ile 
ilgili internet sitesi 
www.kemteryusuf.com 
yayına girdi. Siteden 
Kemter Dede ile ilgili 
yazılara, resimlere, 
videolara ve doğuşlarına 
ulaşabilirsiniz. 

• Dostumuz Ümit Yılmaz 25 Ocak’ta sırtından bir 
ameliyat geçirdi. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. 

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

bulten@anadoluaydinlanma.org

DÜZELTME:
• Geçtiğimiz sayıda  (20. Sayı) İzzet Ers’in yazısında kullanılan 
“Neciullah”, “Necibullah” olmalıdır.
• 19. sayıda Mustafa Alagöz’ün yazısında kullanılan mağara 
alegorisi Sokrat’a değil Platon’a aittir.
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Bu nedenle Berlin’de sinema okumak üzere Almanya’ya 
gitmeye karar verdim. Ön hazırlıklarım sürerken 1980 
darbesi oldu ve ülke sınırları kapandı. Sınırlar açılır açılmaz 
bir arkadaşımla birlikte bulduğumuz ilk uçağa atlayıp 
Roma’ya uçtuk. Oradan trenle Fransa’nın Almanya sınır 
kapısı şehri Strasbourg’a vardık. Orada bir gece kalıp 
sabah yola çıkmayı planlıyorduk. Fakat uyandığımızda o 
sabah itibariyle, Almanya’nın Türklere vize uygulaması 
başlattığını öğrendik. Bunun üzerine planımızı değiştirip 
Paris’e gitmeye karar verdik. 
  
Paris’in hem okuyup hem çalışmak için oldukça pahalı 
bir şehir olduğunu anlayınca tekrar Strasbourg’a döndük. 
Fakat okul giriş sınavları çoktan bitmişti. Büyük uğraşlar 
sonucu École Des Arts Decoratifs de Strasbourg’un 
dekanına ulaştım. Kendisi portfolyomu profesörler 
kuruluna sunmamı önerdi. Sonuç olarak profesörler kurulu 
portfolyomu onayladı ve okula kabul edildim.
 
Ailemin sağlayabildiği sınırlı maddi destek Strasbourg’da 
yaşayabilmem için yeterli değildi. Bu nedenle öğrenimimi 
sürdürebilmek için ve fotoğrafla ilgili işler de karşıma 
çok nadir çıktığından, inşaat işçiliği, boyacılık, tamircilik, 
pazarcılık, halıcılık gibi birçok vasıfsız işçilik yapmak 
zorunda kaldım.
 
Usta-çırak öğretisi uygulanan bu okulda, atölye profesörüm 
Alice Bommer, öğrenciliğim süresince bana hep destek 
oldu. Onunla, Fransızca bilmediğim için İngilizce 
konuşarak kurduğumuz iletişim daha sonraları televizyon 
ve sokaktan  öğrendiğim Fransızca ile sürdü. 
  
Gurbetteyken Mevlana ve Yunus’un eserleriyle tekrar hem 
dem olduğum zaman, tasavvuf felsefesinin, daha önce Batı 
felsefesinde bulduğum her şeyi fazlasıyla barındırdığını 
fark ettim. 
 
Yaklaşık beş yıl süren Fransa maceram, yaşamdan ne 
beklediğimi sorguladığım vakit tamamlandı. Bir günde 
karar verdim ve eşyalarımı arabama yüklediğim gibi karlı 
yolları aşarak İstanbul’a döndüm. 
  
İstanbul’a dönüşümden bir yıl sonra Mevlevi Dedesi Hasan 
Çıkar ile birlikte, Mevlevi öğretisiyle tanıştım. Hemen 
ardından Metin Bobaroğlu ve Muhiddin Gür eşlik ettiler 
tasavvuf yolculuğuma.
 
Soru: Peki İstanbul’a döndükten sonra ilk fotoğraf 
stüdyonuzu, atölyenizi nasıl kurdunuz, kimlerle birlikte 
çalıştınız o dönemde?
 
Feyyaz Yalçın: İstanbul’daki ilk atölyem Nucleus Creative 
Photograph’ı 1985 yılında Taksim’deki bir apartman 
dairesinde kurdum. 
  
1989’da Arhan Kayar’ın bir projesi esnasında Şirin İskit 
sayesinde, Tarlabaşı semtinde eski bir Ermeni Katolik 
Manastırı’nın kilisesini keşfettik. Manastırı bulduğumuzda 
kilisesi marangoz atölyesi olarak kullanılmaktaydı. Binayı 
Ermeni vakfından kiralamış olan Adnan Vurdevir, içindeki 
mekânları zaman zaman dizilere kiraya veriyordu. Bina o 
dönem ayakkabı atölyelerinin bol olduğu bir sokaktaydı. 
Adnan Bey, 6 katlı ve her katı 650 m2 olan binanın bir 
kısmını ayakkabıcılara kiraya vermeye niyetliydi.
 
Çocukluğumdan beri Bauhaus tarzında bir yapı oluşturma 
dileğim vardı. Bu doğrultuda geliştirdiğim projeyi Adnan 

Bey’e aktarınca, binayı bu anlamda kullanmaya 
ikna oldu. Böylece el birliği ile binayı kurtardık. 
  
İstanbul Sanat Merkezi adını verdiğimiz bu yapı, 
birçok ilke imza atarak o zamanların sanat ortamına 
damgasını vurdu. 
 
Daha sonra, Tamer Yılmaz’la kurduğumuz ortaklık 
ile fotoğraf alanındaki çalışmalarımızı da bu yeni 
mekâna taşıdık. 
  
Şirin İskit, Hale Arpacıoğlu, İnci Eviner, Hülya 
Botasun, Bedri Baykam, Ezel Akay, Erkan Özdilek, 
Christine Brodback, Mahir Günşıray, Mustafa 
Alkıran, Ergin Atlıhan, Erol Pekcan, Nüket Ruacan, 
Pentagram, Suat Akdemir, Ziya Ilgaz gibi dönemin 
önemli sanatçıları, bu mekânın bir araya getirdiği 
isimlerden bazıları... 
  
Bu yapı ayrıca Reklamcılar Derneği, Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği, Irish Pub, James Joyce gibi 
birçok sosyal kurum ve mekâna ev sahipliği yaptı. 
Ağır Roman, Eşkıya, İstanbul Kanatlarımın Altında, 
Neredesin Firuze gibi zamanın en önemli filmlerine 
plato olarak hizmet verdi. 
 
Üçüncü yılında İstanbul Sanat Merkezi’nde yirmi üç 
adet sanat atölyesi, bir adet dans stüdyosu, iki adet 
tiyatro, bir adet restoran-bar kurulmuştu. 
 
O günlerde, daha sonra Babylon’u kuracak olan 
Cem Yegün, Mehmet ve Ahmet Uluğ halen Pozitif 
adıyla devam ettirdikleri Akbank Caz Festivali’ni organize 
ediyorlardı. Dönemin en öncü caz sanatçılarını getirdikleri 
bu festival sırasında kilisemizde onlarla ortak  partiler 
düzenledik. Bu partilerin ilkinde organize ettiğimiz David 
Murray ve Okay Temiz konseri ile Cumhuriyet Gazetesi’ne 
kapak olduk. Daha sonraki partilerimizde de Oliver Lake 
Kuartet gibi nice önemli isimler birçok konser verdiler. 
 
O dönemde İstanbul’un ilk sanat merkezi olan binada 
sayısız sanat etkinliği yaptık, ama en unutulmazı açık 
atölyeler sergisi ve partisiydi. Tüm sanatçılar kilisemizdeki 
atölyelerini açmışlar, kendi seçtikleri müzik ve ikramlarını 
sunmuşlardı. Aynı anda aşağıda düzenlediğimiz parti bu 
şenliğe eşlik ediyordu. 
 
İstanbul Sanat Merkezi’ne birçok müşteri çıkmıştı. 
Onlara hep kendi sanat merkezlerini kurmalarını önerdik 
ki daha da çoğalalım diye. İstanbul’daki günümüz sanat 
merkezlerinin birçoğuna öncülük etmiş olabiliriz. 
 
Sanat merkezimizin dördüncü senesinde, Elmadağ’da eski 
bir karton fabrikasını restore ederek kendimize yeni bir 
stüdyo kurduk ve partilerimiz dâhil tüm faaliyetlerimize 
orada devam ettik. 1998 yılında ortağım Tamer ayrıldı ve 
ardından bina satıldı. O zamandan bu yana, çalışmalarımıza 
Dolapdere’deki son stüdyomuzda devam ediyoruz. (www.
autoplato.com) (www.nucleus.com.tr) 
 
Soru: Tam da burada, üyesi olduğunuz Anadolu 
Aydınlanma Vakfı’nın çalışmalarına ne zamandır 
katıldığınızı ve vakfın çalışmaları hakkındaki 
görüşlerinizi sormak isterim…
 
Feyyaz Yalçın: Vakıfla kurulduğundan beri tanışıyorum 
2001 yılı itibariyle daha yoğun katılmaya başladım, 

faaliyetleri bereketli ve şahane buluyorum… 
 
Soru: Malumunuz bu sene dil ve dilin farklı boyutlarda 
incelenmesi üzerine çalışıyoruz; farklı stüdyolar kurmuş, 
farklı konu ve kavramlar üzerine çalışan bir sanatçı 
olarak, fotoğraflarınızda kullandığınız dil ya da diller 
hakkında neler söylemek istersiniz bizlere son olarak?

Feyyaz Yalçın: Mesleğim reklam fotoğrafçılığı. Nucleus 
olarak, reklam ajanslarının bize sunduğu konsepti fotoğrafa 
çeviriyoruz. Kısacası ısmarlama terzi gibi çalışıyoruz. 
Kendi fikrimizi değil, müşterinin zihnindeki fotoğrafı en 
mükemmel kalitede kurgulayarak ortaya çıkarıyoruz. 
 
Bunun yanı sıra kendimiz için sanat fotoğrafları da ürettik. 
Ayrıca reklam filmlerinin dışında kısa metrajlı filmler ve 
belgeseller yaptık.  
 
Sekiz yılı aşkın bir zamandır, Amak-ı Hayal adlı kitabın 
uzun metraj sinema filmi projesini gerçekleştirme 
sürecindeyim.(*) 
  
Ayrıca 2007’de Simurg Yayınları’ndan çıkan ‘Birden 
Bir’e Bir Yolculuk’ adlı şiir kitabımın baskısı tükenmiştir; 
kitabın hazırlık aşamasındaki yeni baskısı ise yakında 
yayınlanacaktır. 
 
Aynası iştir kişinin diyerek, son sözü bu sayfada 
gördüğünüz fotoğraflara bırakmayı tercih ediyorum... 

(*) Dileyen okurlarımız aşağıdaki adresten, belirtilen kullanıcı adı 
ve şifreyi girerek projeyle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirler.
www.amakihayal.com 
Kullanıcı adı: amakihayal 
Şifre: amakihayal3d

AYIN KONUĞU: Feyyaz Yalçın Deniz Tipigil



4

Kodlar, şifreler, hikâye anlatılırken yine detayda üsluba dair 
ya da düstur edinebileceğimiz ilkeye dair noktalar veriyor 
ve ona yakınlaşma, onu taklit etme ihtiyacı hissediyorsunuz. 
O noktada yine çok basit bir takvim yaprağı bilgisi lazım. 
Yusuf kıssası, Ahsen-ül Kasas’tır. Yani kıssaların en 
güzeli… Kod kelimeler artık ‘kutsal ve güzel’ ve onu takip 
etmeye başlıyorsunuz. Ahsen-ül Kasas’ta şunu gördük: 
Bir rüya var ve edebiyatçı için rüyalar hayal gücü demek, 
sizin bilinçaltınız demek, kaleme akıtabileceğiniz her şey 
demek. Devamında okuyoruz ki; Yusuf Aleyhissselam 
kardeşleri tarafından kuyuya atıldı. Orada kanlı bir gömlek 
var. “Yusuf’u kurtlar parçaladı” denilerek o gömlek Yakub 
Aleyhisselam’a getirilmişti. Ama güya Yusuf’u parçalayan 
kurtlar, ne hikmetse gömleği parçalamamışlar ya; bunu gören 
Yakub Nebi, oğlunun öldürüldüğü yalanına inanmıyor. 

Ve biliyoruz ki, o kuyunun başına kervancılar geldi. Yusuf 
Aleyhisselam’ı kuyudan çıkardılar. Güzelliğin Nebisi, 
Mısır’da bir köle pazarındaydı. Ardından Züleyha’yla 
tanıştılar. Ve yine bir gömlek meselesi var. Üstelik bu kez 
gömlek yırtılıyor. Devamında hapislik var, hapisten çıkış 
var. Mısır’a sultan oluş, mutlu sona doğru ilerleyiş var. 
Günün birinde kardeşleri gelmiş ama Yusuf Aleyhisselam’ı 
tanıyamamışlar. Tekrar gömlek objesiyle karşılaşıyoruz. Bu 
gömlek Yakub Aleyhisselam’a yollanıyor ve ondaki kokuyla 
gözleri açılan Yakub Nebiyi görüyoruz.

Şimdi edebiyatçı olarak bunların her biri sizin için birçok kod 
sunmakta. Bir kere objelerde bir devamlılık var… Gömlek… 
Hatırlayalım! İlk gömlekte kıskançlık vardı, haset vardı, 
yalan vardı, kan vardı. İkinci gömlekte ‘benim olacaksın’ 
tutkusu var; orada işin içerisinde karşısındakine zarar veren 
bir sevgi var ve artık gömlek yırtılmış durumda. Devamında 
gözü açan, buluşturan, vuslata dair,
-Sufilerin- üzerine yığınla yorum yaptığı koku ve bakış 
birlikteliği var. Buna dair yığınla açılım yapılabilir. Tabii 
siz bir edebiyatçı olarak oluşturduğunuz karakterleri gömlek 
üzerinden bir kere değerlendirdiniz. Finalde bir bakış vardı. O 
bakış için tekrar hikâyenin başına dönebiliyorsunuz. Herhangi 
bir roman ikinci okumada tat verebiliyorsa ya da siz merceğinizi 
değiştirip okumaya başladığınızda tat alabiliyorsanız 
okunurluğu tekrarlanmış oluyor. Biz o kıssanın, ilk anlatımın 
finalindeki gözlerin açılması bahsi üzerinden hikâyeye tekrar 
döndük. Güzel var, güzeli gören var, güzele bakan var. Yusuf 
Aleyhisselam kuyudan çıkartıldığında kervancılar ne gördüler? 
En fazla üç altın yapacak bir köle. Çünkü onların akılları, aşağı 
sarkıttıkları kovanın ipinin uzunluğu kadardı. Ve onlar üç altına 
tav oldular. Güzele baktılar ama güzeli göremediler. Lakin o 
güzeli Züleyha gördü. Onun için dünyadaki her şeyinden 
vazgeçti. Ona sahip olma tutkusundan gayrı… Ardından Yusuf 
Aleyhisselam hapse düştü. Hapisten çıktı, Mısır’a sultan oldu. 
Günün birinde kardeşleri geldi yanına. Kardeşlerinin aklı 
-kıtlık zamanı olduğu için- kendi ihtiyaçlarını görebilecek bir 
kova buğday kadardı. (Benzerini Yunus ve Şeyhinde gördük: 
“Aluç mu istersin, himmet mi?” demişlerdi.) Fakat onlar da 
karşılarındaki Yusuf’u, hem de kardeş oldukları Yusuf’u 
göremediler. Ama Yusuf Aleyhisselam onlara bir gömlek 
verdi. “Görmese bile sırf kokumla beni tanıyacak olan biri 
var,” dedi. Yakub Aleyhisselam görmeden tanıdı oğlunu. İşte 
kutsalın dilini oluşturabileceğimiz yığınla nokta...

Hatırlayalım! En Güzel İsimlere sahip olan Cenab-ı Allah’ın 
bir ismi de Musavvir’dir. En geniş manada ‘Tasvir eden’ 
manasına gelir. Sanırım edebiyatçıların dört elle sarılacakları, 
sürekli tekrarlamaları gereken esmalardandır; Musavvir...

Bu tasvirler çeşitli tefekkürlerle beslendikçe belki Yusuf 
Sûresi bir edebiyatçının gözünde beşinci, altıncı, yedinci 
anlamlara, çok daha üst anlamlara çıkabilir. Güzeli görmeyi, 
güzeli tanımayı, güzele bakıp onu görebilmeyi zihninizde bir 
parametre olarak kurduğunuz zaman Muhammedî Güzellere 
de açılabilirsiniz. Misal; ‘Hüseyin’ kelimesi... Lügaten 
‘Güzel’ demek ama pekiştirilmiş bir hâl var orada, yani 
Türkçeye ‘Güzelcik’ olarak da tercüme edilebilir. Arapçada 
bir kelime daha var. Çok kuvvetli bir güzelliği anlatıyor ve 
güzelliğin tamamını anlatıyor. İşte onun adı da ‘Hasan’. O an 
edebiyatçı olarak kafanız karışıyor. Karışacak ki, durulsun...

Evet! Başta Hz. Hüseyin için yola çıktınız. Alâk Sûresi, 
Ahsen-ül Kasas ve Yusuf Aleyhisselam ile romanın kendi 
düzlemine mümkün olduğunca akmaya başladığınız bir an 
karşınıza direkt Hz. Hasan çıkıyor. Ama Hz.Hasan kitaplarda 
yok. Araştırmalar yapıyorsunuz. Hz. Hüseyin efendimiz 
ile ilgili yüzlerce kitap var, Hz. Hasan efendimiz ile ilgili 
bir veya iki. “Uluslararası sempozyumlardan besleneyim, 
günümüz insanları ne düşünüyor, tarihte yazılanları okuduk 
ama bugün nasıl yorumlanıyor” diyorsunuz, internete 
giriyorsunuz, her yere bakıyorsunuz. Hz. Hüseyin ile 
ilgili birçok uluslararası çalışma var ama Hz. Hasan ile 
ilgili bugüne kadar hiçbir şey yapılmamış. Oysa her iki 
Güzel de şehit, her ikisi de Resul’ün ciğerparesi… Ama 
biri çok biliniyor, diğeri neredeyse hafızalardan silinmiş. 
Hz. Hüseyin’in şahadetini hepimiz ezbere biliyoruz: 10 
Muharrem… Hz. Hasan’ın bırakın şahadet gününü, ayını bile 
bilenimiz çok çok az… (Hazret, Safer ayının 28’inde Hakk’a 

yürüdü. 22 Ocak 2012 sene-i devriyesiydi.)

Ve yine en çok okunan, best-seller Kitaba yöneldiğiniz 
zaman, (siz aramıyorsunuz ama Allah, pat diye bazen 
karşınıza çıkarıyor) Tevbe Sûresi - 52’de ikaz edildiğinizi 
görüyorsunuz: “Siz İki Güzellikten bir başkasını mı 
arıyorsunuz?” İkaz açık değil mi? İki Güzelliği bir arada 
arayacağız. 

Peki, edebiyatta kutsalın dilini ararken iki güzelliği bir 
arada nasıl görebiliriz? O dakika insanın zihninde açılımlar 
oluşuyor. Bir; kutsalın ya da edebiyatın ön plana çektiği 
güzellik/sembol var, bir de geriye sakladığı güzellik/sembol 
var. İkisi bütünleştiği zaman evrensel bir nokta oluşuyor. O 
noktada iki güzelliği yan yana düşünmeye başladığımızda 
imdada yine şifre sloganlar yetişiyor. Slogan diyorum, çünkü 
düşünmeden tekrarlaya tekrarlaya altını boşaltmışız. Kaynak 
çok temiz. Peygamber Efendimizin sözü: “Oğullarım inci ile 
mercan gibidirler. Onlar cennet gençlerinin seyididir.” Ve 
görüyoruz ki; Kuran-ı Kerim de cenneti tasvir ederken ‘inci 
ve mercan’dan bahsediyor. 

Öyleyse, müstakbel sorunuz hazır: “İki güzelden hangisi 
inci, hangisi mercan?” Başlıyorsunuz araştırmaya. Gelenek 
bunun ayrımına alenen gitmemiş. Kitaplarda bu yönde bir 
çalışma yok. Üniversitedeki hocalarımızla, Alevi dedelerle, 
Caferi yetkinlerle görüş alışverişindesiniz, cevap yok. Ama 
bir gece Fütuhatü’l Mekkiyye’den rastgele bir sayfa açılıyor. 
Karşınızda duruyor aradıklarınız: “Hüseyin Efendimiz 
mercandır. Vicdanı remzeder ve kızıllığında onun şahadet 
rengi vardır.” O dakika —kontenjandan da olsa— inci apaçık 
ortaya çıkıyor. Evet! İnci olan Hz. Hasan Efendimiz. Metnin 
kendisi orada inci üzerine bir yorumda bulunmuyor ama 
“Artık o kadarını da lütfedin, siz çıkarın!” dercesine sanki bir 
dipnot var metinde. Herhangi bir edebiyatçıya –ister dindar, 
ehli irfan; isterse pozitivist bakışlı olsun– inci sorulduğunda 
yorum basittir: İncinin güzelliği içeridedir. Dışarıdaysa 
kuru bir kabuk vardır. Zahire bakan güzellikten nasipsizdir. 
Edebiyatçı kabuğu anlatamaz, kabuğu birinin açması lazım, 
içindeki güzelliği göstermesi lazım. Anlıyorsunuz ki; 
aşılamayan kabuklar yüzünden Hz. Hasan Efendimiz çok 
fazla konuşulamamış. Demek ki o ‘Tam Güzellik’ geride, 
ama o Güzelliğin Habercisi, Tamamlayanı ve Güzelliğin 
İkinci Parçası olan Mercan, her ne kadar derin suların dibinde 
de olsa, dalıp da vurgun yemeyenler için aşikâr... Onu 
rengiyle bile belirgin kılmış Cenâb-ı Allah; kıpkırmızı ve 
dikkatleri celbedici…

Bütün bu algılar aynı yere doğru akmaya başladığı zaman, 
kutsalın dilindeki birkaç aşamalı anlam katmanı kurma 
refleksi kendiliğinden gelişmekte. Bunu sembollerle 
destekledikçe ve fıtrat dediğimiz evrensele doğru 
yaklaştırdığımız zaman birçok insan değişik tatlar almaya 
başlıyor. Bir parça kuram üzerine gittiğiniz zaman, önceden 
bir his olarak kaleme aldığınız şeyin aslında çok büyük bir 
evrensel hakikat ile örtüştüğünü hissetmeye başlıyorsunuz. 

İsterseniz değişik bir örnek üzerine gidelim. Resulullah 
mağaradan çıkarak Risaletine başlamıştı. Ağaç kovuğundan 
çıkan bilgeler biliriz. Yusuf Aleyhisselam da kuyudan 
çıkmıştı. Yunus Aleyhisselam balığın karnına girip oradan 
çıktı. Kapalı yerden çıkış metaforu; –yanlış hatırlamıyorsam– 
Jung bunu arketip olarak değerlendiriyor; yeniden dünyaya 
geliş, türeyiş… Nasıl ki bir insan ana rahminden yeni bir 
boyuta, yeni bir hayata geçiyorsa, kahraman da bu şekilde 
kapalı bir yerde bekleyip olgunlaşıp ortaya çıkar. Bunun gibi, 
fıtratın, 50–60 yıllık insan ömrünün ve tarihin evrelerinin 
buluştuğu noktaları yakaladıkça o iç güzellik, dış güzellik ya 
da öndeki güzellik, beride saklanmış olan güzellik katmanları 
tek tek buluşmaya başlıyor. O noktada metnin kendisinde 
sürekli şunu aramaya çalışıyorsunuz: Ortalama insan ömrü ile 
Hz. Resulullah’ın ve Haleflerinin hayatı ne kadar örtüşüyor? 
Bireyin seyri ile tarihin kaydetmiş olduğu seyir ne denli 
paralel? 

Romanda Hasan-ül Müsenna adında bir karakterimiz var. 
Hz. Hasan’ın oğlu… Romanda en büyük oğlu diye geçiyor 
ama tarihçiler o konuda net bir bilgi vermiyor; ortanca oğlu 
diyenler de var ama herkes ona “Müsenna” demiş, yani 
‘İkinci Hasan’. Romanın genel tarihi gerekliliği içerisinde 
Kerbelâ günlerinde Hz. Hasan’ın fiilen yaşamadığını 
bilmemize rağmen Hasan-ül Müsenna yoluyla Hz. Hasan’ı 
romana endirekt de olsa dâhil etmiş olduk. Ve onun bakışıyla 
açılan yorumlar var. Misal! Hicret bahsi geçecek ve romanın 
kendi güncel zamanında bir yolculuk var. Yolculuk, sefer 
etmek… Sefer kelimesi Kadim Arapçada ‘üstü örtülü şeylerin 
üzerinden örtüsünü kaldırmak’ mânâsına geliyor. Yolculuğa 
çıktıkça bir şeylerin üstü açılıyor, kendinizi görmeye 
başlıyorsunuz. Sefer, Sufi literatürün seyr-i sülûk olarak 
algıladığı; kendini, nefsini, eksiğini tanıma ve bunları ikmal 
etme uğraşı...

Biliyoruz! Resulullah Medine’ye geldi. Şehrin adı 
Medine-i Münevvere oldu. Püf nokta, Münevver oluşta. 
Oysa Mekke’deyken bir tane münafık yoktu, Medine dolu 

münafık… Peki, Münevverliği nerede arayacağız? Resulullah 
şöyle demişti: “Ene Medinetü’l ilmi, Ali’yyün babuha.” 
Yani; “Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır.” ‘Medine/
şehir’ ile ‘ilim’ yan yana… O zaman Medine’de bir akıl var; 
aklın olduğu yerde kurumsallaşma da başlıyor. Bunu bireye 
indirdiğimiz zaman, bireyde artık beyinde o idrak dediğimiz 
noktaya doğru yolculuk başlıyor. Nefsinizi tanımaya 
başladınız, artık Medine vücudunuzun en tepesinde kalıyor 
bu tabire göre. Medine’yi çevirip Münevver hâle getirmeniz 
lazım. Münevverlik yığınla çatışmayı beraberinde getiriyor 
ama akıl öne geçmiş durumda. Ve bir vakit sonra artık fethe 
doğru ilerlemeniz lazım. Mekke fethedilecek belde, hedef… 
Mekke fethediliyor; orası Mekke-i Mükerreme oluyor. Orada 
Beytullah var, Beytullah’ın içindeki putlar temizleniyor. 
Tarih söylüyor: Fetih Günü Kâbe’deki putlar kırıldı. Nasıl? 
Kâbe’nin dışında 360 tane put vardı. Onlar lokalize, sekonder 
putlardı ve onları ashab birer birer kırdı. Büyük olan 4 put ise 
içerideydi. Alt kattaki üç putu Resulullah kırdı, “Hakk geldi, 
bâtıl zâil oldu” ayetini okuyarak... Asma katın üzerindeyse 
Hubel var, ana tanrıça; dişil, üretken olan put. Resulullah onu 
kırmadan önce Hz. Ali’yi yanına çağırdı. Dedi ki: “Ya Ali, 
omzuma çık, o putu sen indireceksin.” Hz. Ali edep etti. O 
edebin kendisinde birçok mânâlar olmalı ama bizim o esnada 
kalemle hissedebildiğimiz iki nokta var: Birincisi, zahiren 
olan… Hz. Ali, Resulullah’ın omzuna nasıl ayak basabilir ki? 
İkincisi, tarihen olan. Yine Kuran-ı Kerim’de, Hz. İbrahim’in 
putları kırdığını okuduk. Bütün putları kırdı ama sonuncuya 
dokunmadı, baltayı onun boynuna astı. Dışarıdakiler “Hangi 
fetâ bunu yaptı?” diye sordular. Fetâ ‘genç’ demek. Peki, 
“Lâ fetâ illâ Ali” “Ali gibi genç yiğit yoktur” mu demek? 
Hz. Ali 63 yaşında son nefeslerini verirken de ona ‘fetâ’ 
deniliyordu. Zira Resulullah ona ‘fetâ’ demişti. Bu ‘fetâ’yı 
biz Hz. İbrahim putları kırdıktan sonra dışarıda “Hangi fetâ o 
putu kırdı?” sorusundaki fetâ olarak algılamaya başladığımız 
zaman ‘fetâ’lar birleşiyor. Hz. İbrahim’de gördük ki o, son 
puta dokunmadı. Sonuncuyu da sonuncu kırsın istedi ve son 
put Hatem-ül Enbiya’nın uhdesine bırakıldı. Hz. Ali bunun 
bilincindeydi. Son putu kırmak Hatem-ül Enbiya’nın işi… 
Oysa Hatem-ül Enbiya; “Sen kır ya Ali,” dedi. Halilullah’tan 
Habibullah’a, Habibullah’tan Veliyullah’a… Hz. Ali edep 
etmeye devam edince Resulullah, —Sufilerin vazgeçilmez 
bir düsturu olan— aforizmayı buyurdu: “Emir edepten 
üstündür ya Ali.” Emir edebi kırdı ve Hz. Ali o son putu 
devirdi. Mekke putsuz olan şehir haline geldi…

…Malum! Hz. Ali’nin (K.V) ve oğullarının karşısındaki 
somut kişi Muaviye’ydi. Romanın baş kötüsü o; Yezid değil 
de babası… Bunu yine Mercan da ve İnci de yakalamaya 
çalışmanız ve kutsalın diline oturtmanız lazım. O dakika 
siz yine zahirdeki her şeyden bahsediyorsunuz. Tarihin 
realitelerinden, Sünni, Alevi ya da Şii tarih kitaplarının 
üzerinde uzlaşmış olduğu verilerden bahsediyorsunuz ve o 
uzlaşının dışına çıkmıyorsunuz, işin ‘mercan’ tarafında...

‘İnci’ tarafında ise başka bir şey açılmaya başlıyor. Biz 
İmam Ali’nin Muaviye ile olan çatışmalarında şunu gördük: 
Devlete hâkim olan İmam Ali iken Muaviye başkaldırdı. 
Yani ruh evvelce mukaddes yolculuğa çıkmış, zihni Medine-i 
Münevvere haline gelmiş, putlar kırılmış, kalp fethedilmiş 
ama nefs alttan alta yeniden isyan hâlinde. Boş durmuyor, 
iş bitmedi demek ki. Nefs ruha başkaldırmış ve savaşı 
yeniden başlatıyor. Hz. Ali’nin vefatından sonra İmam 
Hasan — Muaviye mücadelesini gördük. Artık fiilen ikiye 
ayrılmış bir devlet var. Hukuken lider Hz. Hasan ama fiilen 
coğrafyanın bir kısmı Hz. Hasan’da, bir kısmı Muaviye’de. 
İkiye bölünmüş, iki ayrı muhatap haline gelmiş nefs ve ruh 
var. Bu ikisinin bir zeminde buluşması lazım ve o zeminin 
adı ‘İlkeler’ olsa gerek. 

Hz. Hasan barış anlaşması imzalayan, barışı ilkelere oturtan 
‘İnci’ olarak romanda tekrar karşımıza çıkıyor. İşin ‘Mercan’ 
boyutunda Şii, Sünni, Alevi uzlaşıya ‘İnci’ üzerinden bir 
destek verdiğiniz zaman yepyeni bir bakış ortaya çıkıyor 
ve bugün Ortadoğu’nun ihtiyacı olan her şeyin onun 
içinde var olduğunu gözlemliyoruz. Bu ilkelerde sadece 
toplumsal/kurumsal reçeteler değil tek tek bireylerin de 
kendi selâmetlerine uzanan yolda çıkartabilecekleri doneler 
var. Yine kişiyi, toplumu ve tarihi tespih tanesi gibi arka 
arkaya koymaya devam edebiliyorsunuz. Üçüncü evreye 
geçtiğinizde artık mücadele sahasında İmam Hüseyin ve 
Yezid var. Bu kez meşru olmasa bile fiilî tek yönetici; 
Yezid… Ve ona karşı kıyam etmiş olansa İmam Hüseyin. 
Yani ruh ve akıl, nefs karşısında savaşını kaybetmiş; nefs 
her şeye egemen. Artık bu nefs tek bir şeyle durdurulabilir. 
Romana göre; azgınlaşan nefsi durdurabilecek şey vicdan. 

... Sanıyorum, romandaki kutsalın dili bu bakışlar, bu 
perspektifler etrafında kurulduğundan, üzerinde 1300 yıldır 
tartışan Sünni, Alevi ve Şii gelenek ilk defa bir metinde 
buluşmaya başladı.

* Aşkın Şehidi ve Bozkırın Sırrı adlı romanların yazarı 
olan Sayın Ahmet Turgut’un vakfımızda 20 Aralık 
2011 tarihinde yaptığı aynı başlıklı konuşmasından 
derlenmiştir.



5

12 Atomdan Oluşan 1 Bit’lik 
‘Atomik Bellek’

Dünyanın açık ara bir numaralı patent sahibi olan firması 
IBM, teknoloji dünyasına kattığı yeniliklere bir yenisini 
daha ekledi.

‘Big Blue’ lakaplı dev firma, sadece 12 atomdan oluşan 
bir bit’lik bellek tasarladı. ‘Bit’ bildiğimiz gibi sayısal veri 
hesabında baz alınan temel birim.

Günümüz bilgisayarlarında kullanılan belleklerin bit başına 
ortalama bir milyon atoma ev sahipliği yaptığını göz önüne 
alırsak (örn. 8GB’lık bir bellek yaklaşık 69 katrilyon 
atomdan oluşuyor) IBM’in buluşunun büyüklüğü ve önemi 
gözümüzde şekillenir.

Atomları alternatif manyetik yönelim yöntemiyle iki ofsetli 
biçimde toplam 6 sıra halinde dizen IBM bilim ekibi, bu 
koşullar altında (bir) bit’in izole edilebildiği ve bu sayede 

de diğer bit’lerle manyetik anlamda birbirlerine karışarak 
çalışmalarını engellemediklerini keşfetti.

IBM’in uzun vadeli hedefi, projenin olgunlaşması ile 
birlikte, bugünkü belleklere oranla yüzlerce kat daha 
yoğun bellek üretebilmek. DRAM’lere kıyasla 417 kat, 
SRAM’lere kıyasla ise on binlerce kat daha yüksek 
yoğunluğa erişebileceğini belirten IBM, bu sayede 
geleceğin bilgisayarlarında terabaytlarca bellek ve 
önbelleğin kullanılabileceğini vurguluyor.

Beyin Dil Araştırmaları 
Laboratuarı
ODTÜ bünyesinde kurulan Beyin Dil Araştırmaları 
Laboratuarı’nda, diller üzerine yapılan araştırmada, 
beynin Türkçe cümleleri anlamak için, 2 kez işlem 
yapması gerektiği ortaya çıkarıldı.

Doç. Dr. Gülay Ediboğlu-Cedden, Türkiye’de ilk kez 
sağlıklı bireyler üzerinde anadili araştırması yaptıklarını 
vurgulayarak, şunları anlattı: “Türkçeyi anadili olarak 
konuşanlarda 400’üncü milisaniyede ve 600’üncü 
milisaniyede bir beyin yanıtı meydana geliyor. İngilizce 
ve Almanca gibi dillerde düz cümlelerde sadece 400’üncü 
milisaniyede bir yanıt meydana geliyor. Türkçede fiillerin 
cümlenin sonunda yer alması nedeniyle, cümlenin 
anlaşılması için kişi, cümleyi baştan sona kadar zihninde 
tutuyor ve fiilin okunmasıyla cümleyi zihninde tekrar 
oluşturuyor.”

Radyasyondan Koruyor
Radyasyondan koruma özelliği olan Pulse Clean, İTÜ 
ve TÜBİTAK’tan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nden de 
bilimsel rapor aldı. Pulse Clean, bu raporları alan tek 
ürün. 

Türkiye’de radyasyondan koruyucu özelliği için İTÜ, 
TÜBİTAK ve Boğaziçi Üniversitesi’nden onayları almış tek 
ürün olma özelliğini koruyan Pulse Clean, sağlıklı iyonlar 
olarak da bilinen Hydroxyl iyonlarını bulunduğu çevreye 
yayarak pozitif iyon radyasyonunu nötralize ediyor. 

denizdemirdoven@gmail.com

Değerli Taşlar ve 
Kristaller -I-
Mineraloji sözcüğü ‘mineralis’ kelimesinden gelir. 
Latince ‘yer kabuğundan çıkarılan cisim’ anlamındadır. 
Mineral, belli bir kimyasal bileşimi ve düzgün geometrik 
yapısı olan inorganik bir oluşumdur. Organik bir bileşim 
olan kehribar, mercan ve inci dışında değerli taşlar ve 
kuvars kristalleri birer işlenmiş mineraldirler.

Minerallerin birleşmesinden kayaçlar meydana 
gelir. Kayaçlar yerkabuğunun önemli bir bölümünü 
oluştururlar. Kökenlerine, madensel bileşimlerine ve 
içyapılarının düzenine göre birbirinden çok değişik 
fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikler gösterirler.

‘Kaya’ terimi insanlar tarafından değiştirilmemiş doğal 
mineral, ‘değerli taş’ terimi minerallerin özel işlemler 
sonucu sertlik, dayanıklılık ve parlaklık kazandırılmış 
hali, ‘kristal’ terimi ise genellikle değerli taşların 
içyapılarının geometriksel bir şekil alması durumudur.

Minerallerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
1) Doğal olarak oluşur.
2) Herhangi bir parçası bütünün özelliklerini taşır.
3) Belirli bir kimyasal formülü vardır.
4) Katı halde olup, nadiren sıvıdır.
5) İnorganiktir.

Bütün değerli taşlar minerallerden oluşsa da, bir bölümü 
de hayvanlardan ve bitkilerden oluşmaktadır. Örneğin 
kehribar, kozalaklı ağaçların salgıladığı reçinenin taş 
haline dönüşmesinden oluşur. Mercan da ‘mercan 
polipleri’ adı verilen deniz canlılarının iskeletini içinde 
bulundurur. İnci de hayvan kaynaklı bir yapıya sahiptir. 
İnciler, istiridye ve midyelerin içlerinde, kumtaşlarına 
karşı bir koruma mekanizması olarak gelişip büyürler. 

Kristallerin Yapısı:

Bir maddedeki atomların ya da moleküllerin dizilişi 
düzenli olarak tekrarlanıyorsa, o zaman madde 
kristalleşmiştir. Bir çözeltiden oluşan tohum kristalin, 
var olan dış yüzleri üstüne parçacıkların eklenmesi 
yoluyla kristaller büyürler.

Kimyasal element atomlarının konumları, her mineral 
türüne göre değişen bir geometrik yapı gösterir. Isı ve 
basınç koşulları altında kristalin oluşumuna yön veren bu 
geometrik konumlardır (küp, prizma, piramit).

Kristallerin Renkleri:

Minerallerin parıltısı ışığı emmesine, yansıtmasına ya da 
kırmasına bağlıdır. Mineral;
1) Hiçbir engel olmadan ışığı alıp yansıtırsa şeffaf olur 
(kuvars kristali).
2) Işık kırılarak yansıyorsa yarı şeffaf (karnelyen, aytaşı) 
veya opak (blue lace agat, lapis lazuli) olur.
3) Bütün ışığı absorbe ediyorsa siyah olur (siyah 
turmalin).
4) Işığı bir dereceye kadar emerse bulanık beyaz veya gri 
olur (beyaz kalsedon).

Kuvars ailesinden olan birçok değerli taş geniş bir renk 
yelpazesi gösterir. Ametiste mor rengi veren içindeki 
demirdir. Pembe kuvars ise rengini manganez ve 
titanyumdan alır. Peridot ve garnet doğal rengindedir. 
Şeffaf kuvars radyoaktiviteye maruz kalırsa ultraviyole 
ışınlarını emer ve dumanlı kuvars (smokey) olur. 
Ametist, pembe kuvars ve kunzit direkt güneş ışığına 
maruz kalırsa bir süre sonra solar.

Değerli taşlar, kuvars, feldspat ve diğer mineral 
gruplarının türleridir. Kuvars, yani SiO2 
(silisyumdioksit), yerkabuğunun %12’sini kaplar. Her üç 
kayaç cinsinde de bulunabilir.

Kuvars Ailesinin Grupları:

Makro Kristalin Grubu: Kısmen SiO2 ile dolu 
olan damarlarda ve kovuklarda oluşur. Pembe kuvars 
hariç, altı yan yüzey ve bir tepe noktasına sahiptirler. 
Renklerine göre isimlendirilirler. 
a) Ametist  : Eflatundan koyu mora kadar
b) Şeffaf kuvars  : Şeffaf
c) Sitrin   : Şeffaf sarı, altın sarısı
d) Dumanlı kuvars : Dumanlı grimsi kahverengiden 
siyaha kadar
e) Pembe (gül) kuvars : Pembe
f) Siyah turmalinli kuvars: Şeffafla siyah karışık
g) Rutilli kuvars : İçinde çizgi şeklinde izler olan 
şeffaf veya dumanlı kuvars

Mikro Kristalin veya Kalsedon Grubu: Yerkabuğunun 
yüzeye daha yakın bölgelerinde oluşur. İçlerinde minik 
kristaller bulunur. Görünüşleri bulanıktır. Bunlar:
a) Aventurin : Rengini içindeki yeşil mikadan alır.
b) Kalsedon : Beyaz, mavi veya gri
c) Krizopraz : Opak, elma yeşili
d) Karnelyen : Yarısaydam kırmızı, oranj veya sarı
e) Moss (yosun) Agat: Yarısaydam sütlü beyazla yosun 
yeşili karışımı
f) Kaplan Gözü : Altın sarısı ve kahverengi tabakalar 
şeklinde

Agatlar: Mikro kristalin grubundandır. Genellikle 
volkanik kayaçlarda bulunur.
a) Blue Lace Agat : Açık mavi ve beyaz katmanlı
b) Ateş Agat  : Kahverengi katmanların 
değişik gölgeleri

Feldspatlar: En geniş grubu teşkil ederler. Bütün 
volkanik kayaçlarda bulunurlar. Feldspat içeriğinden 
ötürü renkleri oluşur. Kuvarslardan daha yumuşaktırlar.
a) Amazonit  : Opak mavi-yeşil, açık türkuaz
b) Aytaşı  : Renksiz veya sütlü donuk sarı

Korindon: Metamorfoza uğramış kireçtaşından oluşan 
mermerlerde bulunur. Tıraşlanarak parlak renkler elde 
edilir.
a) Rubi   : Kırmızı
b) Safir   : Kırmızı, mavimsi ve şeffaf

Beril: Birkaç çeşit cevherdir:
a) Zümrüt  : Yemyeşil
b) Akuamarin  : Açık mavi, açık mavimsi yeşil 

BİLİM Nimet Özata

TEKNOLOJİ Derleyen: Deniz Demirdöven
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Sophia’yla Tanışmam...
Sekine Serna Onur

1998 yılı yazında, Fethiye Kelebekler Vadisi’nde masaları 
temizlemeye karar verip işe koyulduğum bir gece, boş bira 
şişelerinin içinden sarkan bir kâğıt dikkatimi çekti. Bunu 
Kutsal Ruh’tan gelen bir mesaj olarak algılayıp hemen 
kaydıma geçtim: “12 colours views of St.Sophia.”

İşimi bitirip yavaş yavaş kumsalda yürürken, St. Sophia’nın 
kim olabileceğine dair düşünüyordum. O sırada arkadaşım 
Noyan’a rastladım ve ona sordum. O da İstanbul’da bulunan, 
sırasıyla kilise, cami ve müze olan Aya Sofya’yla ilgili 
olabilir dedi. Sophia kimdi? Ne anlama geliyordu? Kafamdaki 
sorularla beraber kumsalda, altında uyuduğum ağaca gittim. 
Her gece yaptığım gibi bir mum yakarak, o günlerde okumakta 
olduğum Umberto Eco’nun ‘Foucault Sarkacı’ndan rastgele 
bir bölüm açıp okumaya başladım. İnanılması güçtü; Sophia 
tam karşımda duruyordu (bölüm 50):

“Çünkü ben hem ilki, hem sonuncusuyum. Hem 
onurlandırılan, hem nefret edilenim. Hem fahişe, hem 
ermişim.” Nag Hammadi, 6-2’den bir bölüm

Sophia hem ermiş, hem fahişe olarak karşımdaydı. Kitabın 
arka sözlüğüne yöneldim:

“Gnostik gelenekte ‘Bilgelik’i temsil eden dişil öğe. Sonraları 
çeşitli romanesk kişiliklere büründürülmüştür. Hermes 
Trismegistes’ten esinlenen düşünce okuluna göre Sophia, öte 
dünyada yargıç rolünü üstlenecek ‘Işık Bakiresi’dir.”

Yeniden açtığım bölüme döndüm ve okumaya devam ettim:

“Peki, Simon’la Sophia’nın anlamı ne? diye üsteledi Belbo. 
Onun adı Simon mu?”

“Olağanüstü bir öyküsü var bunun. Evrenin bir yanlışlığın 
ürünü olduğunu, bunun biraz da benim suçum olduğunu 
biliyor muydun? Sophia, Tanrı’nın dişi yanıydı; çünkü Tanrı 
o zaman erkeksi olmaktan çok kadınsıymış. Siz erkekler 
ona sonradan bir sakal takıp, bir erkekmiş gibi söz etmeye 
başlamışsınız ondan. Ben onun iyi olan yarısıymışım. Simon 
benim izin almadan dünyayı yaratmak istediğimi söylüyor; 
ben Sophia, bir adı da, neydi, dur bakayım tamam Ennoia. 
Ama benim erkek olan yanım yaratmak istemiyormuş, belki 
yüreksizliğinden, belki iktidarsızlığından, ben de onunla 
birleşecek yerde, dünyayı tek başıma yaratmaya karar 
vermişim, bu isteğe karşı koyamamışım. Sanırım aşırı 
sevgi yüzünden. Doğru, bu karmakarışık evrene tapıyorum. 
Dünyanın ruhu oluşumun nedeni de bu. Simon böyle diyor.”

Bu satırları okuduktan sonra, hemen 
kitabın arkasındaki sözlüğe bakıp 
Ennoia’yı aradım:

“Simon Magus’un Gnostik öğretisine 
göre, Hestos’un yani değişmez Tanrı’nın 
yarattığı ilk düşünce; Evrensel Ana. 
Ennoia önce dünyayı, ardından da 
dünyayı yönetsinler diye melekleri 
yaratmış. Ancak aralarında çekişen 
melekler dünyayı kaosun içine atmışlar. 
Düzeni yeniden sağlamak için yeryüzüne 
yeniden inen Ennoia’yı tutuklamışlar, 
onun gök kubbeye dönmesini 
engellemişler. Bu yüzden Ennonia’nın 
ruhu zaman içinde, çeşitli bedenlere 
girerek yeniden dirilmek zorunda kalmış. 
Simon Magus’a göre, bunlardan biri 
Helen adında Tyre’li bir fahişeydi.”

İçim resmen hopluyordu, hem korkmuş, 
hem heyecanlanmıştım. Her şey öyle 
çabuk gelişiyordu ki, kendimi henüz ne 
olduğunun farkında olmadığım, yeni 
açılan bir kapının önünde bulmuştum. 
Zaman zaman kapılar kapanıyor, 
zaman zaman da aynen bu gecede olduğu gibi aralanıyor ve 
bir ışık huzmesi yeniden gönlümü aydınlatıyordu. Hepsi, 
birbirinin devamı olan bir bilgi akışı içinde oluyordu. Hiçbir 
şey birbirinden kopuk gerçekleşmiyordu. “Bu da ne şimdi?” 
dediğim bir şey, vakti geldiğinde kendini kendimle bağlantı 
içine sokuyor, yaşamımda kendini gösteriyordu.

Bu sefer de labirentte yolumu bulmam için Sophia ışık 
yakmıştı. Labirent dedim, çünkü bence yaşam, içindeki 
duvarlar bizim attığımız adımlara göre şekillenen bir labirent 
ve attığımız her adım, seçtiğimiz her şey önümüzde akıp 
gidecek olanı belirliyor, kaderimizi dikkatimiz yazıyor.
 
Sophia daha önce üzerinde hiç düşünmemiş olduğum bir 
inancı canlandırdı bende: Ana tanrıçalık. Ve gariptir ki 
Foucault Sarkacı’ndan sonra karşıma çıkan üç kitapta da 

Ana tanrıçalık kavramından bahsedilmekteydi. Bunlardan 
ilki ‘Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum Ağladım’ (Paulo 
Coelho), ikincisi ‘Dune Üçlemesi’(Frank Herbert) idi. 
Üçüncüsü ise Kelebekler Vadisi’nden sonra gittiğim Nevşehir, 
Göreme’de karşıma çıktı: Ana Tanrıçalar Diyarı Anadolu 
(Reşit Ergener).

Kitap, 13 yıldır görmediğim bir arkadaşımla karşılaşmamla 
karşıma çıktı. Kitabı birkaç günlüğüne ödünç istedim ve 
heyecanla okumaya başladım. 101. sayfaya geldiğimde 
yeniden Sophia’yla karşılaştım:

“... İstanbul’daki Roma tapınaklarının en önemlisi: Ayasofya.

Ayasofya sözcüğünün anlamı ne? Bu sözcükler ‘Kutsal Bilgi’ 
anlamına geliyor. İncil’de Sophia (bilgi) adlı bir dişiden söz 
edilir (Proverbs bölümü, 8). Sophia yüksek yerlerde, kent 
girişlerinde ve evlerin kapılarında bağırır; aptalları onu 
anlamaya çağırır. Çünkü o her şeyden daha değerlidir. Krallar 
ve prensler, onun sayesinde hüküm sürerler. Onun gösterdiği 
yolu izleyenler, zengin olur. O, onu sevenleri sever. Onu 
bulanlar yaşamı bulur; onu yadsıyanlar ölümü seçerler.

Gnostiklere göre Sophia, Tanrı’nın dişi ruhu, O’nun gücünün 
kaynağı ve annesidir. Tanrı, daha hiçbir şeyi yaratmadan 
önce, Sophia’nın içinde vardı. Sophia’yı her şeyi başlatan 
dişi güç, yani sessizlik doğurdu. Sophia da, Hristos adlı 
erkek ve Achamoth adlı dişi ruhları doğurdu. Hristos, önce 
yılan kılığında Havva’yı yasak meyveyi yemeye ikna etti. 
Sonra güvercin kılığında Kudüs’e gidip, İsa adlı erkeğin 
ruhunu oluşturdu ve ölünce cennete dönüp ruhları yönetmeye 
başladı. Yine bazı gnostik inanışlara göre, Hristos, Sophia’nın 
kocasıdır ve Sophia; Hz. İsa’yı doğurması için Meryem’in, 
vaftizci Yahya’yı doğurması için de Elizabeth’in bedenlerine 
girmiştir.

Sophia inancı, erkek egemenliğine dayalı Batı kilisesinde 
tutunamamış ama Ana tanrıçalık kültünün ortaya çıktığı 
topraklar olan Anadolu’da candan benimsenmiştir. Doğu 
Hıristiyanları, Sophia’ya tutkuyla bağlıydı. İstanbul’daki en 
büyük tapınaklarına, bu yüzden onun adını verdiler.

Roma’nın en büyük tapınaklarından birinin 
kutsal ana Sophia adına dikilmesinden 
rahatsız olan Batı Hıristiyanları, onu 
küçümsemeye çalıştılar, onun önemsiz 
olduğunu ileri sürdüler. Katolik bilginleri 
sonra daha ileri gidecekler ve Yunanca 
açıkça ‘Kutsal Bilgi’ anlamına gelen 
Ayasofya sözcüklerinin ‘Hristos, Tanrı sözü’ 
anlamına geldiğini ileri süreceklerdir.

… Sophia’nın simgesi aynı zamanda 
Afrodit’in de simgesi olan güvercin. 
Ayasofya’nın görkemli kubbesinin 
pandantiflerini süsleyen kanat resimleri 
(serafim), Sophia’nın doğurduğu erkek 
ruhun, güvercin kılığında Hz. İsa’nın 
bedenine inerken taktığı kanatlar olabilir 
mi?

Meryem’in, Ayasofya’nın mozaiklerinde 
betimlenen gülümseyişi, Sophia’nın her şeye 
can veren gülümseyişi değil mi?”

Okuduklarım karşısında heyecandan donup 
kaldım. İstanbul’a gider gitmez, soluğu 
Ayasofya’da almaya karar verdim.

İstanbul’da Sophia’yla yeniden ‘Sofi’nin 
Dünyası’ adlı kitapta karşılaştım. Sofi, Ortaçağ’da kadınların 
aşağılanmasına çok sinirleniyor ve Alberto’ya Ortaçağ’da hiç 
kadın filozof olup olmadığını soruyor, o da Hildegard adında 
bir kadın filozof olduğundan bahsediyor ve anlatıyordu:

“Hildegard 1098–1174 yılları arasında, Ren vadisinde 
yaşamış. Kadın olmasına rağmen vaiz, yazar, doktor, botanikçi 
ve doğa bilimci olarak çalıştı. O, ortaçağda ayakları en çok 
yere basan ve en bilimsel olanların kadınlar olduğunun bir 
simgesidir. Tanrı’nın yalnızca bir erkek olmadığı eski bir 
Yahudi ve Hıristiyan inanışıdır. Bu inanışa göre Tanrı’nın bir 
de dişi yanı ya da ‘doğa analığı’ vardır. Çünkü kadınlar da 
Tanrı’nın suretidir.

… Ortaçağ’da Sophia ya da Tanrı’nın doğa analığı inancı 
hem Yahudiler arasında, hem de Yunan Ortodoks Kilisesinde 

varlığını sürdürdü. Batı da ise bu unutuldu. Ama sonra 
Hildegard ortaya çıkıp, değerli mücevherler, sarı elbiseler 
giyinmiş haliyle, Sophia’nın kendisine göründüğünü iddia 
etti.”

Uzak doğu’ya baktığımızda Sophia’nın ‘Shakti’ ile temsil 
edildiğini görürüz. Shakti evrende var olan tüm düşünce ve 
hisleri rahminden doğurduğuna inanılan, dişiliği ve gücü 
temsil eden tanrıçadır. Evrendeki tüm enerjileri doğuran 
potansiyel güç kaynağı…  ‘Büyük İlâhi Anne’ olarak 
da nitelendirilebilir. Anlayışı ve çözümü, merhametiyle 
birleştiren, dertlere deva olan bir kadın sembolüdür. Shakti, 
algı ve hisleri kaplayan maneviyatı, potansiyel gücü temsil 
eder.

Sophia, Yahudi geleneğinde ‘Shekinah’ olarak çıkar 
karşımıza, bizdeki ifadesiyle ‘Sekine’ ve sekinenin bizim 
geleneğimizdeki adı Fatıma Ana… İşte Fatıma Ana’nın eli de 
dişi prensibin bizdeki arketipal simgesidir.

Sophia, sezgi, keşf ve sevgi yolu, içinde bizim iradi 
eylemimizin olmadığı aşk ve cezbe yolu, tam teslimiyetle, 
bütün gayretleri terkle kendiliğinden açılan yol, dişil prensip, 
cemal…

Sanat ise bu yolun kendisidir ya da diğer bir ifadeyle, 
yürünen yolda kendimizi işlememiz... Aslolan, aslımıza olan 
yolculuğumuzdur ve gerçek özgeçmiş de budur... Bizden 
zuhura çıkan her eylem, kendini aşan bir gerçekliğe hizmet 
etmiyorsa ne değeri olabilir ki? Müzik, resim, dans... Bunların 
hepsi birer araç, asla amacın kendisi değil... Kendilerini aşan 
bir gerçekliğe dil olabildiklerinde, hizmet edebildiklerinde 
değer kazanırlar. Bunlar gönlün dile geliş şekilleri, hepsi bu… 
Bu şekilde olunca da kendim için diyebileceğim yegâne şey; 
bir tek Hakk yolunda aslını arayan bir yolcu olduğum, başım 
gözüm üstüne koyabileceğim başka da hiçbir şeyim yok 
Hakk’tan gayrı, vasıfsızım... Canı, başı koydum Hakk yoluna, 
gece gündüz gitmedeyim; gecem O, gündüzüm O, başka da 
hiçbir şeyim yok... Aslım da yok, aslıma varlık veren de bir 
tek O... Yolculuğum halen işaretleri takip ederek, İbrahim’i 
okuyuşla, Allah’ın izin verdiği ölçüde devam ediyor; yana 
yana, döne döne, içten içe, AŞK ile…

Güzele teslim ol!

Allah cümlemizi hayırlara tanık eylesin,

Umulur ki yolculuğumuz bereketli olur, kemal bulur...

Hamd yalnız Allah’adır!

İÇİMİZDEKİ SANATÇI
Sekine Serna Onur

Tek bir direk var cümle âlemde,
Tek bir yelken, tek bir gemi!

Rüzgârı da Aşk!
Denizi de Aşk!
Kıblesi de Aşk!
Kâbe’si de Aşk!
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İsmail Emre’den Özlü Sözler:

• İnsanı diğer varlıklardan ayıran akıl’dır (AN), 
ancak insanı kendi aslına götürecek olan, aklın 
içindeki akıldır (US). Hakikat arayıcısı insanları, 
diğer insanlardan ayıran bu aslını arama e.d. aklın 
içindeki aklı kullanma niteliğidir.

• Aklı, üzüntü, sıkıntı, korku ve kuşku’larından 
kurtarmadıkça hakikat’e ulaşmak olanaksızdır.

• Sevgi akla göredir. Aklı arındıracaksın ki 
sevginin ne olduğunu anlasın; akıl arınmadan 
vicdan parlamaz. Tevhid (BİRLİK) gözü açılmaz; 
açılmayınca da her şeyi parça parça görür, gördüğü 
her parça da başına belâ olur.

• Aklın (AN) sıfatı kuşku, korku ve öfke’dir; akıl 
(AN), asıl aklına (US) kavuştuktan sonra erişkin 
olur.

• İnsan bu evrende neyi seviyorsa ona tutsaktır; 
benliği de bu sevgisi ve tutsaklığıdır… Bizi aslımıza 
kavuşmaya bırakmayan işte bu tür bir benliktir.

• Aklı terk edecek değiliz; aklın huylarını, 
tabiatlarını terk edeceğiz… Büyüyüp âşık olan, 
akıl’dır.

• Akıl, sevdiği yana yol arar, oysa tümel akıl, bize 
bizim için en gerekli ve en üstün zevki verir.

• Külli (TÜMEL) akıl aşk’tır. 

• Sırf aşkla da olmaz; ilim olmazsa kime âşık 
olacağımızı bilemeyiz; çatır çatır yanar deli oluruz. 
Kendi kendimize anlamaya çalışırsak, hiçbir şey 
anlayamayız; aşkı anlamak için, aşkı anlamış olana 
yapışmalı.

• Aşk, varlığı görünmeyen bir kudrettir, ama her 
görünüşe egemendir, bunu ancak âşık bilir.

• Aşk’ın sonu yokluk’tur.

Bu iş üç adımda hallolur:
Birincisi varlıktan yokluğa,
İkincisi yokluktan varlığa,

Üçüncüsü ikisinden de öteye...

• Bir kimsede üzüntü, sıkıntı, korku var mı? O 
kimse hakikati anlamamış demektir; korku ile 
zevk bir arada olur mu?

Miskinlikte buldular, kimde erlik var ise
Merdivenden ittiler, yüksekten bakar ise

Gönül yüksekte gezer, dem be dem yoldan azar
Dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise

Ak sakallı koca bilemez hali nice
Emek yemesin hacca, bir gönül yıkar ise

Sağır işitmez sözü, gece sanır gündüzü
Kördür münkirin gözü, âlem münevver ise

Gönül çalab’ın tahtı, çalap gönüle baktı
İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise

Sen sana ne sanırsan, ayruğa da onu san
Dört kitabın manası, budur eğer var ise

Mânâda götürmüşler, kardeşten yar yeğrektir
Oğuldan dahi tatlı, eğer doğru yar ise

Gördün yârin doğrudur, baş kogıl ayağına,
Çıkar ciğerin yedir, eğer çaren var ise

Gördün yârin eğridir, nen var ise ver kurtul
Ululardan öğüttür, işittiğin var ise

Az söz er yüküdür, çok söz hayvan yüküdür
Bilire bir söz yeter, sende güher var ise

Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş
Aşk şarabından içmiş, kim mana duyar ise

Yunus yoldan azıban yüksek yerde durmasın
Sinle sırat görmeye sevdiği didar ise.

Aşkın Şehidi 
Ahmet Turgut 

Yayınevi: Paradoks / BSR Yayın Grubu
470 sayfa

“Nefis ister, akıl gerekçeler bulur, vicdan 
aklar. Oysa sen kendini kandırsan bile 
unutma ki; Allah hesap sorar, ellerinle kendini ateşe atma!” 

Aşkın Şehidi 
Kerbelâ, Hüseyin ve yoldaşlarının katligâhı… Orada kan 
ve gözyaşı var. Oradaki susuzlukta senin de ciğerlerin 
kavrulur. Ve başlarsın âh-u figan etmeye.

İçin yandıkça görürsün: Kerbelâ hak aramanın ve 
özgürlüğün destanıdır. Teslimiyetin, adanmışlığın ve 
sadakatin zirvesidir. Her biri ayrı bir şiar olan yetmiş iki 
şehidin yurdudur Kerbelâ...

Onlara kapılanırsan nakşolur kalbine: Aslında her yer 
Kerbelâ’dır, her gün Aşûra. Ve dile gelir Kerbelâ: “Benim 
için ağlama. Kendine bak,” der...

“Adına lanetler okuduğun Yezid bizatihi nefsindir. 
Hesapsızca ister, bu uğurda canlar yakar. Hüseyin’i terk 
edenleri kınamadan evvel bir kez daha düşün! Sende bir 
akıl var. Sadece kendi çıkarlarını hesap eder ve heveslerini 
haklı göstermek için türlü bahaneler uydurur.”

Kerbelâ ikazla yetinmez. Kurtuluşun yolunu da gösterir: 
“Hüseyin’i Allah katından sana üflenen ruh belle! Arına 
paklana yücelirsen sen de Rabbinden bir delil oldun 
demektir. Aşka şahit isen bu Şahadet kutlu olsun. Sen Aşk 
ile her dem diri kalanlardansın. 

Ve ‘Aşkın Şehidi’sin!” (Arka Kapak) 

Türk Peygamber 
Bozkırın Sırrı 
Ahmet Turgut 

Yayınevi: Profil Yayıncılık 
438 sayfa

Üç bin yıl önce...
Bozkırdaki yarı-göçerler henüz ‘Türk’ adıyla bilinmezken 
doğdular...

Erkek: 
‘Çadırı tutan ana direk’ olması için ‘Öktem’ diye çağrıldı. 
‘Yüz yirmi dört bin Peygamber’den biriydi o… 

İkizi: 
Müjdelenen ‘Yoldaş’ın eşi ve ‘sırrın anası’ydı. 
Tarihçiler onu ‘Aşena’ diye andı...

Ahmet Turgut’un kaleme aldığı “Bozkırın Sırrı - Türk 
Peygamber” kayıtsız kalınamayacak bir roman. (Arka 
Kapak)

HAKİKATTEN DAMLALARİÇTEN DOĞUŞLAR Yunus Emre

BİZİM SAHAF

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,
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Shavasana Corpse Pose
Ceset Pozu
Bültenimize bu ay yazacağım konuyu düşünürken, 
Gandhi’nin şu sözünü okudum: “Bugün o çok 
endişelendiğin yarın. Değer miydi?” Evet, yarınlar 
iyi de olsa, kötü de olsa her iki duruma da uyum 
göstermemiz gerekir. Bir sonraki anın neler 
getireceğinden emin olamıyoruz, bu bilinmezlik 
karşısında korkuyoruz, endişeleniyoruz, kaygılanıyoruz, 
arzularımızı gerçekleştirebilmek için hırslanıyoruz, 
bütün bu tepkiler strese dönüşüyor. Stres kötü bir şey 
mi? Hayır. Hayatımızı devam ettirebilmek için strese 
ihtiyacımız var. Stressiz insan yoktur. Eğer stres yoksa 
kişi tepki veremez, çünkü enerjisi yoktur, bu ölüm 
anlamına gelir. Stres belli bir oranda olmak zorundadır. 
Amacımıza ulaşma gücünü ve tatmin hissetmemizi 
sağlar.
 
Eğer çok fazla stres yüklüyse de insan yaşayamaz, 
enerjisini çok fazla harcıyor demektir. Aşırı stresli 
olduğumuzda zihinsel ve fiziksel gücümüz azalır; 
üzgün, karamsar bir ruh hali alırız.
 
Stres anında bedende fiziksel ve kimyasal değişimler 
yaşıyoruz. Rahatsız olduğumuz anlarda beyinden tüm 
bedene “savaş ya da kaç” mesajı gelir, kalp daha fazla 
enerji üretmek için daha hızlı kan pompalar ve daha 
hızlı atmaya başlar, kan damarları genişler, dalak daha 
fazla kan üretir, karaciğer daha fazla şeker gönderir, 
hücrelerin oksijen ihtiyacı arttığı için solunum hızlanır, 
göz bebekleri büyür, sindirim hızı yavaşlar. Böylece 
enerji beyin ve kaslar tarafından kullanılabilir. Eğer 
normal olmayan bu durum uzun süre devam ederse 
beden zarar görmeye başlar.

Kalp çarpıntısı başlar, baş ağrısı, nefes darlığı, 
hazımsızlık, yutkunmada zorluk çekeriz, vücut direnci 
düşer, sık sık hastalanırız, cinsel fonksiyonlarda 
dengesizlik ortaya çıkar, tansiyon yükselir. Tansiyonun 
artması kalbi yorar, vücut direncini arttırmak için stres 
hormonu salgılanmaya başlar, enerji sağlamak için yağ 
harcandığından kandaki kolesterol ve yağ miktarı da 
artar, bu da kalp damar problemlerini oluşturur. Stresli 
zaman uzadıkça kas ve kemiklerde kayıp başlar. Şeker 
hastalığı görülebilir. Çünkü stres hormonu kan şekerinin 
dengesini bozmaya ve pankreasa yük bindirmeye başlar. 
Pankreas kan şekerini dengeleyecek hormonlar ürettiği 
için harap olursa şeker düzeyi de değişir. Enerji çok 
fazla tüketildiği için güçsüz, yorgun, endişeli hissederiz, 
çabuk sinirleniriz, çabuk heyecanlanırız. Dikkat 
dağınıklığı yaşarız, yapacağımız işlerde zorluk çekeriz, 
iş performansımız düşer, kendimize olan güvenimizi 
kaybederiz, kimyasal desteklere ihtiyaç duyarız. 
 
Sağlıklı kalabilmek için stres anını azaltabiliriz. 
Doğru nefes alıp verebilmek, düzenli yoga pozlarını 
yapmak bedeni daha güçlü hale getirecek, enerjimizi 
yükseltecektir. Sebze ve meyve ağırlıklı hafif 
yiyeceklerle beslenmek ise sindirimi kolaylaştıracaktır. 
Ayrıca diğer insanlarla bir arada olmak, bilgi 
alışverişinde bulunmak, sorunları paylaşmak 
da rahatlatıcı etkisi yaratır. Mutlu olduğumuz, 
sevdiğimiz işlerle uğraşmak bizi sağlıklı tutar, sürekli 
bulunduğumuz ortamdan şikayet etmek yerine, o 
döngüden çıkabilecek yollar aramak, kişisel gelişim için 
eğitimler almak, araştırmak 
gibi bir çok yollar vardır 
stresten uzaklaşabilmek için, 
ama bunlardan en kolayı ve 
en önemlilerinden bir tanesi 
‘gevşeyebilmek’tir. 

 
Bir koltuğa oturup ya da yatağın içinde bedenimizi 
izleyelim. Farkında olmadan bazen çok derinlerde 
kendimizi kasıp tutabiliyoruz, sadece bu gerginliği 
fark etmek bile gevşememize yardımcı olur. Gevşek 
bir bedenden enerji ve kan rahatça akar ve beslemesi 
gereken organlara, dokulara rahatlıkla ulaşır. Gevşeme 
hali dış huzurla başlar, beyin dışarıda bir tehlike 
olmadığını algıladığında içerideki problemleri 
çözmeye yönelik çalışır ve tüm fonksiyonlar normale 
dönmeye başlar. Bu yüzden evde ya da işyerimizde 
huzur bulacağımız atmosferler yaratmak gerekir: Mum 
ışıkları, hoşumuza giden kimyasal olmayan doğal 
kokular, renkler, beğendiğimiz resimler, heykeller, 
beyin dalgalarını alfa frekansında tutabilen müzikler, 
doğanın içinde olabilmek gibi bize huzur veren ortamlar 
yaratmak bedeni sağlıklı tutmaya yarar.

Yoga seansları sonrasında da gevşemeye çok önem 
verilir, her seans sonrasında mutlaka 5 ya da 10 dakika 
kadar gevşeyebilmek, pozların etkisini güçlendireceği 
gibi beden farkındalığımızı da arttırır.
 
Shavasana pozunu her yerde uygulayabilirsiniz.
 
Shava kelimesinin anlamı cesettir, yani ölmek; ölüm 
anını hissedebilmektir. Bütün korkuların temeli 
olan ölüm, bir tek ölüme yakın olduğumuzda, sahip 
olduğumuzu düşündüğümüz hiçbir şeyin aslında 
bize ait olmadığının farkına varırız; işimiz, ailemiz, 
eşyalarımız, bedenimiz, aldığımız nefesler bile bize ait 
değildirler. Tek gerçek olan ve bir gün hepimizin, beden 
dediğimiz bu fiziksel formdan ayrılacağını anlamamıza 
yardımcı olur, bunu hissedebildiğimiz anda saf bilince 
ulaşabilmenin kapıları açılır ve bunu hissettiğimizde 
endişeler, korkular anlamsızlaşır.

Rahat bir yerde sırt üstü uzanın, üzerinize battaniye 
alabilirsiniz, göz kapaklarınızın üzerini havluyla 
ya da göz yastığıyla kapatabilirsiniz. Bacaklarınızı 
genişçe aralayıp uzatın, dizkapaklarınızın altına 
yastık yerleştirebilirsiniz, bırakın ayaklar iki yana 
düşsün, iki bacağınızın da ağırlaştığını, kasıklarınızın 
yumuşadığını, anüsün gevşediğini hissedin, karnınız 
yumuşasın. Kolları bedenin iki yanında, ya da başın 
üzerinden uzatın, rahat olduğunuz bir mesafeyi bulun, 
avuçları yukarı bakacak şekilde yerleştirin, iki kolun 
ve omuzların yere doğru iyice ağırlaştığını hissedin. 
Başınızı yukarı doğru uzatıp boynunuzu rahatlatın, 
alın ve çene aynı hizada olsun, çene alından yüksekte 
kalıyorsa, başın altına bir yastık yerleştirebilirsiniz. 
Dilinizin kökünü gevşetin ve damaktan ayrılsın, 
burun kanatları gevşesin, kulakların içinin gevşediğini 
hissedin, gözlerle bedenin içine bakmayı deneyin, 
beyne odaklanın, kalbe doğru baktığınızı hissedin. 
Kalp atışlarınızı fark edin. Nefeslerinizi izleyin ve her 
nefes verdiğinizde bedeninizin yere doğru biraz daha 
ağırlaştığını hissedin. Mümkünse uyumadan bedeninizi 
dinlemeyi deneyin. 5 ya da 10 dakika bu pozisyonda 
kaldıktan sonra yavaş yavaş parmaklarınızı ve ellerinizi 
hareketlendirmeye başlayın. Kollarınızı başın üzerinden 
uzatıp gerinin, nefeslerinizi biraz daha derinleştirin, sağa 
ya da sola doğru bedeninizi çevirip hazır hissettiğinizde 
ellerin yardımıyla yavaşça yukarıya doğru kalkın ve 
rahat bir şekilde oturun, gözler kapalı olarak birkaç 
nefes boyunca burada kalın ve yavaşça gözlerinizi açın, 
yeniden doğabilme armağanının değerini iyi bilin...

nilcvk@gmail.com

Salep
Salep, Orchidaceae (orkideler) ailesinin birçok türünün 
toprakaltı yumrularından elde edilen içeceğe verilen addır. 
Ayrıca orkide türlerine genel olarak Anadolu’da verilen 
addır. Tel köklü otsu bir bitkidir. Kökünde iki tane yumru 
vardır. Gövdesi, dik ve silindirimsidir. Çiçekleri salkım 
veya başak şeklindedir. Kullanılan yeri köklerindeki 
yumrularıdır. Dondurma hammaddesi olarak da kullanılır.

Müsilaj (suyla şişen maddeler) özelliğinin, sağlık açısından 
çok sayıda faydası vardır, salep müsilaj özelliği sayesinde 
dokular üzerinde yumuşatıcı etki yapar, bir nevi dokunun 
üzerinde geçici bir katman oluşturarak, korur ve rahatlık 
verir. Bu nedenle özellikle öksürük tedavisinde oldukça 
etkilidir.

Salep borsası Burdur’un Bucak ilçesindedir. Tüm 
Türkiye’deki salepler burada alınıp satılmaktadır. Anadolu 
orkideleri aşırı toplamadan dolayı tükenme tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. 

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

Yoğurtlu Buğday Çorbası
Birsen Çelik
Malzemeler:
1 su bardağı haşlanmış buğday veya arpa (arpa tercih edilir)
1 su bardağı haşlanmış nohut (konserve de olabilir)
500 gr. süzme yoğurt 
veya 1 kg. normal 
yoğurt (tam ya da 
yarı yağlı - süzme 
yoğurt tercih edilir)
2 adet kuru soğan
3 yemek kaşığı 
zeytinyağı
5 adet taze soğan
1 tatlı kaşığı nane
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı 
(tepeleme) un

Yapılışı:
Soğumuş, suyu kalmamış haşlanmış arpayı tencereye 
koyunuz.

Ayrı bir kapta süzme yoğurda unu ekliyoruz ve katı bir 
ayran kıvamına gelene dek su ekleyerek tel çırpıcıyla 
çırpıyoruz. Bu karışımı tenceredeki arpamıza ekleyip hızlı 
ateşte sürekli karıştırmak suretiyle 10 dakika kadar kaynatıp 
altını kısıyoruz.

Ayrı bir tencerede, küp doğranmış kuru soğanları 
zeytinyağımızla altın rengine gelene dek kavuruyoruz. 
Buna sırasıyla küçük doğranmış taze soğanı ve nanemizi 
de ekleyerek 1–2 dakika karıştırıp, bu karışımı çorbamıza 
ilave ediyoruz. Son olarak da haşlanmış nohut ve tuzumuzu 
da ekleyerek hepsi bir taşım kaynayana dek kaynatıp altını 
kapatıyoruz.

Not:
Dileyen çorbaya suyundan azaltarak et suyu ve tavuk suyu 
da ekleyebilir (Yine başta yaptığımız ayran karışımına 
eklenecek et ya da tavuk suyu). Ayrıca bu çorbayı etli 
yapmak isteyenler, küçük doğranmış haşlanmış kuşbaşı 
kuzu eti de ekleyebilirler (Et de en son eklenecek).
Acı severler pul biberle tatlandırabilirler.

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


