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Hac Ritüelinde
“Dişil Öğe” Kavramı

Metin Bobaroğlu

Tasavvuf ıstılâhında, kaynağa gittiğimizde dişil öğeyi, 
anneyi buluruz; anne “um”, evlât “umme”dir. Um-
Üm-Ümmî-Ümmet birbirinden türeyen kavramlardır. 
Türkler “ümmet”in sonundaki “t”yi okur ama Araplar 
okumazlar, “ümmet” demezler, “ümme” derler. Evlât 
tekil söylenen çoğuldur; velet çocuk, evlât çocuklar 
demektir, ama tek bir sözcükle söylenir ve anlamı 
“safiyette birlik”tir. Herkes safiyette bir olursa 
“ümmet”tir; safiyette bir değilse birleşmemiştir, 
ümmet değildir. Hac ritüelinde “um” kavramı ilginç 
bir kavramdır; dişil öğe ile, anne kavramıyla buluşur. 
Çıkış noktası daha sonra buradan olacaktır. Güzel 
Muhammed’in kendisine, bu bağlamda kendi için, 
Rabbince söylenmiş bir kavramdır “ümmet”. Herkes 
kendinden, kendi biricik yolundan çıkar ve çölde kendi 
varlığının arayışında olursa, o zaman insana dönüşen 
varlıkların birliğine, bu lojiğe göre, “ümmet” denir.
 
Güzel Muhammed’in ünvânı “ümmî” oluşudur. 
Ortodokside, “Okur-yazar değildi, cahildi, cahillere 
Arapça’da ümmî denir” diye anlatılır, ama tasavvuf 
etimolojiden hareketle kurulmuştur ve “um” kavramı 
etimolojik olarak “anne” demektir. Bir başka ünvân da 
“rahmet” kavramıyla bütünleştirilmiştir ve “Âlemlere 
rahmettir” denir. Annelik “âlemlere rahmet”tir; dişil 
öğenin tasavvuftaki temel noktası budur. Her birinin 
bir ümmet olması, bir anneden doğmak demektir. 
Örneğin, Tevrat’ta da kullanılır: “İbrahim tek başına 
bir ümmetti.” Kurân’da da vardır “tek başına ümmet”; 
biz “ümmet” deyince çoğul düşünürüz –veletler, evlât 
gibi– ama “tek başına ümmet” diye bir kavram var. 
“Tek başına ümmet”ten “kendinden doğma”yı anlar 
tasavvuf. Buradaki “annelik kavramı” bir bedensel 
anneden doğmak gibi değil, kendisindeki “dişil öğeyi” 
bulmak, ona ulaşmak ve ondan doğmaktır.  
 
Bir sûfînin sözü şöyledir: “Muhammed ne kadar 
sıkıntı çekti kendinden Muhammed’i doğurmak için.” 

Diğer sûfîler için de kullanılabilir bu: kendinden 
doğmak, kendinde “um” olan safiyete ulaşmak. Çok 
ilgi çekicidir “um” kavramı; yine Arapça’da “uyum, 
ahenk” anlamına geldiği gibi, “bir hedefe doğru 
hareket etmek” anlamına da gelir. Belli bir hedefe 
doğru hareket etmek, anne, uyum, yani “um”, bunlar 
aynı sözcüktür. Bir amaca doğru hareket etme noktası, 
bizim bu çölde kaybolmuş, şaşkın halimizde bir amaca 
yönelik hareket ve onun içindeki uyum: işte hac 
yolculuğu budur.

Hac etmek, aynı zamanda, hicret etmekle ilgili bir 
kavramdır. “Hacer”, “Hacer-ül Esved”, “hac”, “hicr”, 
“hicret” kavramları birbiriyle ilgili kavramlardır. 
Kâbe’nin üzerinde bir taş vardır; o taşın adı Hacer-
ül Esved’dir. Hac kavramı Hacer’den çıkar. İbrahim 
peygamber Mısır’a gidince Firavun ona hediyeler 
verir, cariyeler verir; bu cariyelerden bir tanesi 
Hacer’dir (Hagar). Hz. İbrahim onunla evlenir 
ve ondan İsmail doğar. Hacer “um, anne” sözüyle 
yakın bir bağ içindedir. Bu çok ilginç bir meseledir; 
Türkiye’de pek bilinmez ama literatüre girmiştir. 
Hacer’in mezarı Kâbe’nin içindedir. Kâbe dört köşe 
bir küptür, ama etrafında tam tur atamazsınız. Tam 
yuvarlak değildir; yarım bir yay, hilâl gibi bir bölge 
vardır ve tur atılırken orada bir eksantrik yapar. 
İzlerseniz o semah hadisesini, hoş bir şeydir, bir 
dalgalanma vardır orada. Aslında belki de atomların 
etrafındaki elektronları bile anımsatabilir. Oradaki 
dönüşte çiğnenmeyen arazi Hz. İbrahim’in mekânı 
diye bildirilir. Orada Hacer’in mezarı vardır, Hacer 
orada gömülüdür. 

O hilâl şeklinde olan yerin, o eksantrik olan yerin 
bir başka adı da “Hicr-i İsmail”dir; İsmail’in hicri, 
İsmail’in annesi Hacer gibi. Hac etmek bu hicre 
katılmaktır. Kâbe’nin o hilâl gibi olan yerine, 
Araplar “Kâbe’nin eteği” derler; kadın eteği gibi 
Kâbe’nin eteği. Arapça’da ne gariptir ki etek de “hicr” 
sözcüğüdür. “Hicr” etek, “Hacer” taş demektir. Bütün 
hac, Hacer’in anısına bağlanmış bir hicret, bir göç, 
bir yer değiştirme, bir kendinden çıkıştır ve bütün 
bir hac ritüeli Hacer’den, bir kadından türetilmiştir. 
Sûfîliğin kadın bağlamı, kadın sûfîler bağlamının 
çözümü buradadır. “Um”, “anne”, “hac”, “Hacer”; 

bunlar dişil öğelerdir. “Hicret”, “hicr”, “Hacer”; bu 
kavramlar “muhacir”i de beraberinde getirir; yani göç 
edenler, seyahate çıkanlar, muhacirler de vardır. Güzel 
Muhammed Mekke’de Kâbe’den çıktı, Medine’ye 
gitti. Bu ne demektir? Kâbe’den çıkmak Hacer’den 
çıkmak, anneden doğmak, ondan sonra hicret etmek, 
göç etmektir. Nereye? Kendi varlığını arayışa.

Bir insanın kendisine, belli bir ereğe yönelik bir bilinç 
tohumu ekmesine “niyet” diyoruz: açılmamış, kendini 
tanıtlamamış, kendi için kılınmamış, ama kendinde. 
Bu nedir? Varlığının özlemi, varlığının özlenmesi diye 
söylenir; varlığından ayrı kalmanın giderilme yolunda 
özlem, “hasret” diye nitelendirilir. Meselâ bir âyette, 
“İnsanlar hüsrandadır” der (Vel asri innel insâne le 
fî husrin, Asr: 1-2); insanların ömrüne, asrına yemin 
ederim ki –yani insanların ömrüne dikkat çekiyorum 
ki– onlar hüsrandadırlar. Hüsran perişanlık gibi kötü 
durumlar için kullanılan bir sözcüktür, ama tasavvuf 
yine onun etimolojik olarak köküne gider. Hüsran 
“hasret”ten türetilmiştir; insanlar bulundukları yerde, 
dünyada, yaşamlarında yabancılaşma içindedirler; 
doğada kendi özvarlıklarına yabancı durumdadırlar 
ki bu onlar için hüsrandır ve kendi varlıklarına 
hasret çekmeleri fıtrîdir, öğretilmiş değildir. Kendi 
özvarlığını özlemesi, hasret çekmesi fıtrîdir, 
doğuştandır, a priori’dir. Kendisinde kendi varlığına 
bir özlem çekmeyi anlatır, çünkü varlığıyla kendisi bir 
bütündür.
 
“Adem” yokluk demektir Arapça’da, “Âdem” ise 
varlık; erkek ya da kadın değil, varlık. “Âdem 
safiyullah”, yani saflaşmış varlık olunca, o zaman 
dişillik-erillik öğesi de yoktur. “İnsan” olma 
niteliğinden “varlık” olma niteliğine… Artık hiçliğe 
gelince, insanlıktan da soyunma dediğimiz, “saf 
varlık” olma özelliği söz konusudur. Oraya “hiçlik evi” 
denebilir artık, “azatlık evi” denebilir; insanın kendi 
azat ettiği bilinçaltı temizlenmiş, bilinci temizlenmiş, 
arı duru bir mabet olmuştur. İşte, “Huzuruna dur, 
salâtını icra et” dedikleri mabet budur.
 

* Metin Bobaroğlu’nun 22 Haziran 2001 tarihindeki “Hac 
Ritüeli” başlıklı konuşmasından derlenmiştir.
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Akıl Meryemimiz,
İlâhî Kelâm nefhalarını 
dinleyip hâmile kalırsa, 
günü geldiğinde manevî 

Îsâmızı doğurur.

İsmail Emre

Söz ola...

Soru: Çok genç yaşlarda öğretmen olduğunuzu ve yaklaşık 10 
yıl kadar bu mesleği icra ettiğinizi biliyorum; nasıl gelişti bu 
tercih ve neler anlatmak istersiniz bize okul yıllarınız hakkında 
diye sorarak başlayalım mı röportajımıza?

Nursen Nacar: Denizciğim, ben 1955–56 yılı Haziran 
mezunuyum, bugünden bakıldığında bir 56 sene daha ediyor 
galiba. O zaman öğretmen okulları vardı ortaokuldan sonra, Köy 
Enstitüleri kapatılmıştı o zaman 
–ki onlar ilkokuldan sonra kabul 
ederlerdi öğrencileri. Ben doğma 
büyüme İstanbulluyumdur ama 
Edirne’de Öğretmen Okulu’nda 
3 sene yatılı okudum. O zaman 
liseler de 3 seneydi zaten. Babasız 
büyüdüm. Aslında hemşire olmak 
isterdim ben, hasta bakayım diye. 
Bir yandan da sevdiğim şey makine 
mühendisliği gibi meslekler idi 
ama o tarihte yoktu öyle şeyler. 
Evdeki bozulan şeyleri, elektrikli 
aletleri falan hep ben tamir ederdim 
gençliğimde. Her şey gelirdi 
elimden. Ama öğretmen olmak hiç 
aklımın ucundan geçmezdi.

Annemden gizli girdim ben Öğretmen Okulu imtihanına. Okul, 
iyilerden olan bir iki talebeyi aday göstermişti o zaman, ben 
de onlardan biriydim ve annemden habersiz girdiğim imtihanı 

kazandım. Benim kabul edildiğim sene ilk defa sözlü imtihan 
da yapılmıştı. Yazılıları, Matematik, Türkçeyi kazandıktan sonra 
Edirne’ye gittik, üç gün A’dan Z’ye sözlü imtihan ettiler bizi. 40 
talebe birlikte gitmiştik sözlü için, şimdi net rakamı unuttum ama 
yaklaşık 8–10 bayan idik 40 kişi arasında. 

Çok güzel bir binası vardı okulumuzun, eskiden Rahipler Okulu 
imiş diye hatırlıyorum. Bina güzeldi de ısıtma tertibatı yoktu, 
sadece Hacı Şakir Sobalar. Yatakhane katında hiçbir ısıtıcı yok. 

Hiç unutmam, okula ilk girdiğim kış 
hava sıcaklığı –24 derece oldu. 1954 
Ocak ayıdır bu söylediğim, 1953 sonuna 
doğru girdik zaten okula, İstanbul 
Boğazı’na buzların geldiği o meşhur 
sene.

Neyse,  kazandık, okuduk ve sonra 
okul bitti. Hiç unutmam, okul bitti, 
arkadaşlar horon tepiyorlar. Ben de 
öylece duruyorum, içimden geçenler: 
“Üç sene şurada yedik, içtik, yattık, 
kalktık ve ayrılıyoruz. Bunun neresine 
seviniyorlar?” Herkes gitti, ben üç gün 
okulda kaldım. Güzeldir bu hikâye 
anlatayım. Baş muavinimi çok severdim 

ben. Tarih hocamız idi baş muavin, Allah rahmet eylesin, onu 
anne yerine koymuştum. Aramız iyiydi, odasına giderdim kahve 
saatinde, kahvesini götürürdüm, onu göreyim diye. E tabii ki, 
sev ki sevilesin hikâyesi. O zamana kadar bir tek tarih dersini 
sevmezdim. O beni sevsin diye sevmediğim tarihi sever oldum. 

AYIN KONUĞU: Nursen Nacar Deniz Tipigil Ve Deniz Sahnede...
2010 yılında sevgili dostumuz Başak Deniz Tipigil 
ve H. Barış Kıratlı tarafından kurulan “Deniz”, 
Deli Damla isimli ilk albümlerinin lansmanından 
önce ilk kez 27 Şubat 2012 tarihinde Beyoğlu 
Hayal Kahvesi’nde sahne aldı. İzleyenler, konser 
boyunca Deniz Tipigil’in besteleri yanısıra, Dianne 
Reeves’den Pir Sultan Abdal’a, Jill Scott’dan 
Karadeniz Türkülerine kadar geniş bir yelpazeden 
şarkılarla zevkli saatler geçirdiler. Grup hakkındaki 
son gelişmeleri takip edebilmeniz için “Deniz”in 
web sitesi www.deniztipigil.com’u sıklıkla ziyaret 
etmenizi öneririz! 
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BAŞ YAZI İzzet Erş

Parlayan Yıldız

Kuran-ı Kerîm müminlerin Allah’a yönelişlerinde 
Meryem’i zikretmelerini buyurur ve ardından şöyle der: “O, 
ailesinden ayrılıp, şark mekânına çekilmişti.” (1) Yüzünü 
doğuya, güneşin doğduğu yere çevirmişti. Ailesinden, 
kendisini içinde bulduklarından uzaklaşıp, yüzünü öz 
benliğinden doğacak olana, İsa’ya çevirmişti. İsa, İncil’inde 
iyi haberin müjdesidir, bu müjdenin muhatabı ve habercisi 
ise Meryem olmuştur.

Meryem yüzünü Rûhullah’a (neşamah) dönendir. Ruha 
gebe kalıp kendi anlayışını kendinde doğurandır Meryem. 
Doğuran ama bekâretini yitirmeyen (betula) iffetli 
kadındır. Ruh, Allah’ın emrindedir, lâkin emrin muhatabı 
insan olduğundan Meryem Allah’ın rahîmiyetidir. Bu 
nedenle gebeliği için, beşeri bir münasebetten değil, ancak 
Allah’ın takdiri ile olduğu yazılmıştır. Elbette bir babadan 
doğmuştur İsa. O’nun babası Rahman değildir, ama 
Rahman’dandır.

Babası Yusuf’tur İsa’nın; Yakup’un oğlu, Meryem’in kocası 
(2). Yakup aklıdır insanın, Yusuf yüreğine nakşedilmiş 
doğruluk yemini, Meryem de ruhaniyete gebe kalan iffetli 
kadındır her insanın kendi rubûbiyetinde. Doğurduğu ismet, 
rahminden evvel kalbine ilkah olmuştur. Musa şeriatının 
kemâlidir Meryem’den doğan, Yusuf’un güzelliğidir, 
Yahya’nın canı, Zekeriya’nın duasıdır. İsa’nın el aldığı 
efendisidir Meryem, evlâdı olduğu velîdir, hikmet ve 
anlayışının kaynağı, irşâdının temelidir.

Meryem, İbrâni dilinde ‘diri göğüs’ mânâsına gelen 
Allah’ın kâdir-i mutlak El Hay Shadday isminin öznesidir. 
Geleneğin Kadim İnsan modelinde göğüsle simgelenen 
letâfetin (tifferet), sâfiyâne güzelliğin simgesidir. Bir 
göğsüyle hayat, diğeriyle anlayış verdiğinden, süt ve şarap 
akan kaynakların öznesidir Meryem. Tüm kirlerinden imân 
ateşiyle arınıp bir daha düşmemeye yemin eden Mecdelli 
Meryem de odur, Musa ve Harun’un kız kardeşi de o...

Rahminde taşıdığı kudret üç kral ile kutsanmıştır. Meryem’i 
ziyâret eden üç kral, üç melektir Allah’ın izniyle huzuruna 
gelen. Meryem’den doğacak olana bağışlanan üç ihsandır 
müjdeleri. Üç melek, ahalisinden (ailesinden) miras olan 
evini Allah’ın evine (Beytullah’a) gitmek için terk edenlerin 
habercisidir. Biri Mikâil’dir, diğerleri Cebrâil ve Azrâil, Hz. 
İbrahim’e de görünen (3).

Cebrâil, Allah’ın Musa ile bildirdiği yasanın habercisidir. 
Mikâil o yasanın öznesi ve taşıyıcısı, Azrâil ise Allah’ın 
olanı Allah’a geri verendir; yasayı, anlayışı ve ruhu...

Cebrâil doğmakta olanın aklıdır, haberini akl-ı Meryem’e 
beyan eden. Doğmakta olanın güzelliğidir Mikâil ve lûtfunu 
kalb-i Meryem’e ihsân etmiştir. Azrâil sevincidir Meryem’e 
emanet edilenin ve hitâbını rûh-u Meryem’e müjdelemiştir.

Meryem’in günlerinde Cebrâil Yahya’dır hükmü Allah’ta 
olan, Mikâil Yusuf’tur Allah’ın güzelliğini taşıyan ve Azrâil 
Zekeriya’dır zikrine hayatını vakfeylediği. Üç meleğin 
haberine gebedir, üç kralın çocuğudur Meryem’den doğan...

Üç kral gökte parlayan yıldızı işaret bilip bulmuştur 
Meryem’i ve taşıdığını. “Gökte büyük bir alâmet” olarak 
beyan eder bunu Aziz Yuhanna (4), “Güneşle giyinmiş ve 
ayakları altında ay ve başı üzerinde on iki yıldızdan tacı 
olan bir kadın” olarak görmüştür Meryem’i. Rüyetinde 
gebedir Meryem. Doğurmak için eziyette olup, ağrı çekerek 
bağırmaktadır kendinden kendini doğurmaya çalışan her 
dişi gibi...

Gökte parlayan ‘Zühre Yıldızı’dır Hz. Meryem ve Meryem 
Fatımat’ül Zehrâ’dır, Muhammed’in kendisinden doğduğu 
ve yine Muhammed’den doğan. Bu sebepledir Peygamberin 
kızına Ümmü Ebîha (5) deyişi. O Zehra Âli’nin karısı 
ve güzelliğidir, mânâ-i ihtivâsı esasınca en âlâ küfür 
sayılan. Hâlbuki bu küfr ile setreylenen Allah’ın iki cihette 
güzelliğidir; biri Hasan, diğeri Hüseyin ismi ile sevilen. 
Velhâsıl-ı kelâm Fatımat’ül Zehrâ-i Meryem evvel-ü âhir, 
zâhir-i bâtın olan rahimdir insanı doğuran...

Biz de ruhumuzu Meryem’e gönderdik. Ona beşeri bir 
sûrette göründü. Ruh ona “Ben” dedi, “sadece Rabbin 
elçisiyim. Sana temiz bir evlat vermeye geldim...” (6)

izzeters80@gmail.com

Referanslar:
(1) Kuran-ı Kerîm Meryem Sûresi 16
(2) İncil-i Şerîf Matta 1:16
(3) Tevrat-ı Şerîf Tekvin 18:2
(4) İncil-i Şerîf Yuhanna’nın Vahyi 12:1-2
(5) Ümmü Ebîha “Babasının Annesi”
(6) Kuran-ı Kerîm Meryem Sûresi 17, 19

Fatıma-tüz Zehra
Ayşe Acar

Tanrı kâinatı yarattığında, daha kara parçaları yokken, yer 
ve gök su iken, Kandilde bir Nur parladı. Bu nur’un içinde 
bir kadın gözüktü. Başında bir Taç, iki kulağında iki Küpe, 
belinde de bir Kemer vardı. Cebrail Nur içinde Kadın’ı 
görünce hayrete düştü. Hakk’a niyaz etti, kim olduğunu 
bilmek istedi. 

Hakk’dan bir nida geldi; dedi: “Ey Cibril, O, Cennetin 
Seyyidesi Fatıma-tüz Zehra’dır.”
Cibril sual etti: “Ey Tanrım, ne kadar güzeldir.”
Tanrı buyurdu: “Biz O’nu nur âlâ nur’dan yarattık.”
Cibril sual etti: “Ya Rab, başındaki nedir?”
Tanrı buyurdu: “Başındaki Taç, Tac-ı Devlettir ki bu 
Muhammed Mustafa’dır.”
Cibril, belindekini sual eyledi.
Hakk buyurdu: “Ya Cibril, belindeki de Kemer olup, 
Fatıma’nın helâli olan Ali’dir.”
Cibril sual etti: “Kulaklarındaki nedir?”
Hakk buyurdu: “Şebber-ü Şübber (Hasan ve Hüseyin) 
Cennetin Efendileri.”

Anadolu’da anlatılan yaratılış hikâyelerinin pek çoğunda 
kandilin içinde bir nur’dan bahsedilir. Bu anlatımlarda 
zaman zaman nur, ‘içinde nurlar olan bir nur’ yani 
‘cevher’ olarak da kullanılır:

“Halik-i Âlem Tanrı kudretini âşikâr kılmak diledi; yüksek, 
alçak, sağ, sol, doğu, batı, kuzey, güney, yer, gök, güneş, 
ay, yıldızlar, yıl, gün, bütün bunları dileyince, kemal-i 
kereminden ve lütf-u inayetinden bir şeyil deniz yarattı. 
Sonra o denize bakıverdi. Deniz dalgalandı, coştu ve bir 
cevheri dışarıya düşürdü. Yüce Tanrı bu cevheri aldı, ikiye 
böldü. Parçalardan biri yeşil, biri ak; iki nur oldu. Yeşil 
nur, Muhammed Mustafa’nın, ak nur da Murtaza Ali’nin 
nuru oldu...”

Bu mitsel anlatımlarda yaratılışı başlatan nur, bazen 
yaratılışın devamını sağlamak için nuru taşıyan kandile 
dönüşür:

Bu dünyanın temelini
Kurup yoğuran ben idim

Hiç yokken Âdem nesli
Âdem’i doğuran ben idim

Yeşil kandil nuru benim
Cennetteki huri benim
Âdem ata yâri benim
Şit’i doğuran benim

Geçen peygamber bir, bir
Hep benden aldı feyz-i- nur

Musa’ya dahi dağ-ı Tur
İsa’yı doğuran ben idim

Ta ezelden nur-u kandil
Fatıma anamızdır bil
O yuttu iki gonca gül

Hüseyni doğuran ben idim
(Meluli)

Cevher, Maya, Nur, Nur-u Kandil; tüm bu anlatımlar 
Fatıma’yı işaret eder. Fatıma başlangıçta maya’dır, nur-u 
kandil de o mayayı taşıyandır ve mayalanma ‘Fatıma Eli’ 
ile gerçekleşir. Anadolu tasavvufunda baştan sona tüm 
anlatımların özeti olan Muhammed ile Ali’nin muhabbeti, 
onları cevher olarak içinde taşıyan Mecmu-al Nurayn (iki 
nur) olan Fatıma’dadır. Fatıma Nübüvvet ile Velâyetin 
buluştuğu nokta, iki Nur’u mayalayan ‘Muhammed Ali’nin 
Zehra’sı olan çoban yıldızıdır.

Fatıma ‘çoban’lara yol gösterirken aynı zamanda ‘yol’un 
kendisidir. O, dişil bir öğe olarak içinde sırlar taşıyan, 
Âdem’i, Şit’i, Musa’yı, İsa’yı, Hüseyin’i doğuran bir 
annedir. Yaratılışta Kozmos, Matriks, Mater, Rahim (anne) 
olan ‘Ana’; “Ben babamı kucağımda büyüttüm, kudret sütü 
ile emzirdim, avuttum’ diyerek Muhammed’in de annesidir.

Muhammed, sonuç olarak sebebi yaratan kişi, kimi zaman 
Âdem, kimi zaman Musa, kimi zamansa İsa olarak dünyaya 
gelmiştir:

Katre idim ummanlara karıştım
Kaç bulandım kaç duruldum kim bilir!

Devre edip âlemleri dolaştım
Bir sanata kaç sarıldım kim bilir!

Bulut olup ağdığımı bilirim
Boran ile yağdığımı bilirim

Altı anadan doğduğumu bilirim
Kaç ebeden kaç soruldum kim bilir!

(Gufrani)

Muhammed her devriye edişinde kevser ile gelmiş, o 
kevser her defasında bir kadehte, bir kâsede taşınmıştır. 
Cennetin sırrı olan ‘kevser şarabı’nda Muhammed şarap, 
Ali saki, Fatıma kadeh olmuştur. Şarap her defasında 
‘Fatıma Kadehi’nde korunmuştur.

Kadim Tasavvuf geleneğinde kutsal emanet olarak 
tanımlanan Muhammed, kimi zaman ahit sandığında, kimi 
zaman da kutsal kâsede, kadehte (rahimde) taşınmıştır. 
Kadeh emanetin koruyucusudur. Muhammed, Musa 
olarak üryan olduğunda emaneti koruyan, Fatıma olan 
Asiye’dir. Asiye başkaldırmış, emanet için Firavun’a 
asi olmuştur. Muhammed, İsa olarak üryan olduğunda, 
kutsal kâse Fatıma olan Meryem’dir. Meryem abid olmuş, 
İsa’ya hizmet etmiştir. Muhammed, Mustafa olarak üryan 
olduğunda emaneti koruyan, Fatıma olan Hatice’dir. 
Hatice Mustafa’dan erken gelmiştir dünyaya. Muhammed, 
Hüseyin olarak üryan olduğunda emaneti koruyan, Fatıma 
olan Fatıma’dır. Fatıma; Fatr, yaratan, başlatan, 12 imam 
yolunu başlatmıştır. Muhammed, Zeynel Abidin olarak 
üryan olduğunda emaneti koruyan, Fatıma olan Zeyneb-i 
Kübra’dır. Zeynep; en değerli olan emaneti değersiz bir 
çölde, Kerbelâ’da saklamıştır. Muhammed, Hasan-ı Basri 
olarak üryan olduğunda emaneti koruyan, Fatıma olan 
Rabia’dır. Rabia Rabbi olmuş Hasan-ı Basri’nin, ruhsat 
sorup ruhsat sahibi yapmıştır.

72 milletin emanet edildiği kutsal emanet olan (ledün 
şarabının sakileri) Güruh-u Naci’nin atası Şit (Naci-İmam 
Ali)’de Muhammed’dir. Şit’i koruyan Naciye de Fatıma’dır. 
Naci, Naciye’de bir sırdır.

Sofia’nın kutsandığı, eril olanın dişil olana içerildiği 
geleneğin mitsel anlatımında Âdem ölmeden önce Şit’e 
şöyle seslenir: “Bana isimleri Kandil’deki Fatıma Nuru 
öğretti. Bizim alnımızdaki bu Nur benden sana geçmiş, 
senin soyundan gelecek olan Muhammed Mustafa’ya 
geçecektir. O nur öyle bir kadına emanet edilsin ki hiç 
bozulmasın…”

ayseasure@gmail.com
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Bu arada yazım da çok güzeldi, kendisine yardım ederdim 
karnelerin yazılması ve benzeri işlerde. Hani üç gün kaldım 
dedim ya okulda, kendisi o arada lojmanın merdiveninden düştü, 
incitti bir yerini. Ben zaten daha önce de hep asistanlık ederdim 
kendisine, bütün çocukların okul numaralarını, hepsini ezbere 
bilirdim. E, o zaman da imtihan listeleri hazırlanacaktı, onları 
hazırlamalıydık. Hiç unutmam storlar vardı, onları çekerdim, ışık 
gitmesin, lojmandan gözükmesin diye. Bir düşün, bir tek yanlış 
yaparsan mahvoldunuz, silinmeyecek, tekrar yapılamayacak 
falan. Ben o üç gün onları hazırladım, çok şükür hatasız. Şimdi 
söylemek var, hem de Allahaısmarladık diyeceğim ve gideceğim. 
Gittim böyle ezile büzüle filan, “Ben size bir şey söyleyeceğim” 
dedim. Güldü ve dedi ki : “Biliyorum.” Işığı görmüş meğerse. 
Neyse, kurtarmıştık durumu böylece işte. Hep kitaplar verirdi 
bana, çeşitli tarih kitapları. Bir de bana bir Altın Damla hediye 
etmişti. 

Soru: Altın Damla?

Nursen Nacar: O zamanlar İzmir’in çok meşhur bir parfümü. Çok 
ağır ama... Ben bu eve geleli, 5–6 belki 10 sene öncesine kadar onu 
sakladım. Kıyamam, atamam, mümkün değil, limon kolonyasının 
içine enjektörle ekleye ekleye kullandım bunca sene onu...

Mesela Kral ve Ben’i de dil hocamız vermiştir ilk bana, kendisi 
halen hayatta, 91 yaşında. Neda Almaner, profesör. Son sınıfta 
rehber hocamız da oldu bizim. Yeni öğretmen olmuştu, ilk 
öğretmenliğini bizim üstümüzde yaptı. Birkaç gün önce telefon 
etti, benim durumumu geç söyledik ki üzülmesin diye, yeni haber 
verildi, hemen telefon etti, sağolsun… 

Soru: Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha 
tekrarlamak isterim, geçirdiğiniz operasyonun etkilerini halen 
atlatmaya çalışıyor olmanıza rağmen röportaj dileğimizi 
kırmadığınız için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Uzun 
yıllardır, her biri ciddi ölçülerde pek çok sağlık sorunu ile 
boğuştuğunuzu, pek çok operasyon geçirdiğinizi bilmeme 
rağmen, şu an da dâhil olmak üzere sizi her gördüğümde 
zarafetiniz, güler yüzünüz, kendinize özeninize hayran 
oluyorum ve yaşam enerjinizden hiçbir şey kaybetmemeyi nasıl 
başardığınızı çok merak ediyorum.

Nursen Nacar: Yavrum şimdi, maneviyattan kuvvet alıyorumdur 
mutlaka, fakat bir yandan ben gözümü dünyaya açtığımdan 
beri ıstırap çekiyorum. Hiç isyan etmedim, hep şükrettim. Yani 
bu doğuştan gelen bir haslet bir kere, sonradan olma değil 
yani, anadan doğma. Hep de şükrederdim, biraz iyileşince 
şükrederdim. İlk kez 24 yaşında böbrek ameliyatı oldum, hiç 
lüzumsuz da bir ameliyat, öğretmenim o zaman. 20 gün sırt 
üstü hiç kıpırdamadan yatacaksın filan derken, tam 32 gün 
hastanede yattım. Şükrediyorum ben de, bir arkadaş veya bir 
büyüğüm hatırlamıyorum, bana dedi ki: “Niye şükrediyorsun? 
Allah şükreden kuluna verir.” “E ne yapayım?” dedim ve “Allah 
beterinden esirgesin, bugünüme çok şükür” demeye başladım. 
Ama isyan etmek hiç aklıma gelmedi, hiçbir zaman. Yani başıma 
gelen yapılacaktır, gelecektir, “Bu niye bana?” demek gelmedi 
hiçbir zaman içimden, hiçbir şey için.

Soru: Peki, 1996 yılında kurulan vakfımızın kurucu 
üyelerinden biri olarak bizlere neler anlatmak istersiniz gerek 
kuruluş yılları, gerekse vakfımızın geleceğine dair hayalleriniz 
hakkında?

Nursen Nacar: Evet, ilk üyelerden biri olmalıyım ben, hatta 
belki de ilkiyimdir. Sabıka kaydı isteniyordu o zamanlar, 30 
kişiyle falan kuruluyordu zaten, yani öyle pek kolay değildi vakıf 
kurmak. Dediğin gibi kuruluş 1996. Bostancı Oto Sanayi’deydik 
ilk zamanlar, Kutay Akın’ın işyerinde kuruldu vakıf. Orayı çok 
güzel donatmıştık; kütüphanesi, yiyecek içecek alanı, sohbet 
alanı vardı. O zaman bayrağını ben götürmüştüm. Orayı hiç 
unutmam, çünkü tüm gün ve her gün bize ait bir mekân gibi idi; 
müzik, tiyatro, resim ve benzeri faaliyetlerle gençlere faydalı hale 
gelmişti.

Vakıf çok önemli bir hizmet veriyor, gençlerin felsefe ile baş 
başa bırakılması, hem günlük yaşam hem de çok daha derin 

konularda bilgi paylaşımı sağlanıyor olması çok önemli bir 
faaliyet. Gönül ister ki, yine kendimize ait bir yerimiz olsun ve 
tüm faaliyetlerimizi orada gerçekleştirebilelim, zaman sınırlaması 
olmadan. Piyango bileti de alıyorum hep, ama henüz bir şey 
çıkmadı.

Soru: Son olarak özel ilgi alanlarınızdan seyahatleriniz ile ilgili 
bir soru sormak istiyorum, hem bu seneki çalışma konumuz 
olan ‘dil’ konusunu da yakından ilgilendiriyor. 5 kıtada, 60’a 
yakın ülkeye seyahat etmiş bir kişi olarak, şimdiye kadar 
karşılaştığınız kültürleri nasıl okuduğunuzu bizlerle paylaşır 
mısınız?

Nursen Nacar: Öğrenmek benim en önemli ilgi alanım yavrum. 
Mesela bir yere gittim ben, bir memlekete. Oranın mağazaları, 
alışveriş alanları gibi konuları değil, orada ne yeniyor, ne içiliyor, 
mimarisi ne anlatıyor, sanat ve kültür faaliyetleri neler, inanç 
mabedleri nasıl gibi konuları gözlemleyerek ve oradaki toplumun 
yaşamına olabildiğince eşlik ederek öğrenmeye çalıştım, 
gezdiğim ülkelerin kültürlerini ben hep. Kör kör seyahat edip, 
alışveriş yapmak meselesi olmadı hiç benim için seyahat etmek 
yani.

Alaska’dan Karayipler’e, Japonya’dan Bali Adaları’na, hemen 
tüm Avrupa ülkelerine, Amerika’ya ve Kanada’ya kadar 
neredeyse dünyanın her yerine gittim. Hindistan’a da gittim 
mesela, inan ki millet ne yiyorsa ben de yedim. Her ülkeye 
gitmeden evvel zaten okurdum detaylı olarak atlastan, gelmişini, 
geçmişini. Bir kültürü okumaktan, oradaki tüm yaşantıyı 
anlayabildiğince anlamak, yani, bir tek konuştuğu dil ile değil, 
yediğiyle, içtiğiyle, jestleriyle, kıyafetleriyle, arkeolojisiyle, 
inanışlarıyla, anlayışlarıyla tanışabiliyor olmayı anlıyorum ben. 

deniztipigil@gmail.com

AYIN KONUĞU: Nursen Nacar Deniz Tipigil

Hz. Asiye
Derleyen: Elif Ersoy
“Allah, inananlara da Firavun’un karısını misal 
gösterdi.
O: ‘Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap;
beni Firavun’dan ve onun (kötü) işinden koru ve
beni zalimler topluluğundan kurtar!’ demişti” (Kuran-ı 
Kerim; Tahrim 66/11)

Asiye, Kuran-ı Kerim’e göre Firavun’un karısı; Tevrat’a 
göre ise Firavun’un kızıdır (1). Kuran-ı Kerim’de 
kendisinden iki ayette (Kasas, 28/9, Tahrîm, 66/11) 
‘Firavun’un karısı’ olarak söz edilmiştir. Ayetlerde 
bahsedilen Firavun’un karısının Hz. Asiye olduğu 
hadislerde açıkça ifade edilmiştir (2).

Arapça kökenli bir kelime olan ‘Asiye’ kelimesi, 
Arapçada, elif, sin, ye ve he harfleriyle yazılır: “اسيه” ve 
‘üzüntülü, kederli kadın’ anlamına gelir. Kelimenin, en 
sondaki ‘He’ harfini almadan yazıldığındaki anlamı, yani 
 ,nin anlamı; üzgün olmak, üzülmek (elif, sin, ye) ”اسي“
tasalanmaktır (4).

Kuran-ı Kerim’in Kasas Suresi’nde, Asiye’nin eşi 
olan Firavun’dan şöyle bahsedilir: “Firavun, (Mısır) 
toprağında gerçekten azmış, halkını çeşitli zümrelere 
bölmüştü. Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyor, bunların 
oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. 
Çünkü o bozgunculardandı” (Kasas, 28/4). Asiye, 
ayetlerde bu şekilde anlatılan bir şahsiyetin eşidir.

Firavun zamanında bir gün müneccimler ve kâhinler, 
Firavun’un bir rüyası üzerine, Beni İsrail’den bir erkek 
çocuk doğacağını ve bu çocuğun onun saltanatını sona 
erdireceğini haber verirler. Bunun üzerine Firavun, Beni 
İsrail’in doğacak tüm erkek çocuklarının katlini emreder. 

Böyle bir dönemde bir gün Firavun’un ailesi, Nil nehri 
kenarındaki bir ağacın altında bir sandık ve içinde de 
bir oğlan çocuğu görür ve Firavun’a haber verirler. 
Firavun, bebeğe ‘Musa’ ismini verir, fakat bebeğin Beni 
İsrail neslinden olabileceğini düşünerek diğer tüm erkek 
bebekler gibi onun da katlini ister. Firavun’un eşi olan 
Asiye, o anda kendisine gelen ilâhi bir ilhamla şöyle der: 
“Benim ve senin için göz aydınlığıdır! Onu öldürmeyin, 
belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz” 
(Kasas, 28/9). Firavun buna razı olur ve Musa saraya 
götürülür. İbnü’l Arabî, Fusûsü’l Hikem’inde Musa’nın 
hakikaten Asiye’nin göz nuru olduğunu, zira istidadında 
bilkuvve mevcut olan kemalatın, Musa’nın nübüvveti ile 
açığa çıktığını söyler. (2)

Çeşitli İslami kaynaklarda, Hz. Asiye’nin, sarayına 
getirilen Musa ile yakından ilgilendiği, onu yetiştirdiği 
rivayet edilir. Musa yetişkinliğe eriştiğinde saraydan 
ayrılır ve bir zaman sonra, aldığı ilâhi emirler tebliğ 
etmekle görevli olarak saraya geri döner. Geri 
döndüğünde ona ilk inananlardan birinin Asiye olduğu 
rivayet edilir. Fakat Firavun, Asiye’nin Musa’ya 
iman etmesini kabullenemez; Asiye’nin imanından 
vazgeçmesini ve ilâh olarak Firavun’u benimsemesini 
ister. Asiye bunu reddeder ve Musa’ya olan inancından 
vazgeçmez. Firavun, kendisine değil de Musa’ya 
inanan kraliçenin çarmıha gerilerek öldürülmesini ister. 
Kendisine işkence yapıldığı sırada Asiye: “Rabbim! 
Bana katında, cennette bir ev yap; beni Firavun’dan ve 
onun (kötü) işinden koru ve beni zalimler topluluğundan 
kurtar!” der. Ve şehid olur (5).

İbnü’l Arabî, Tefsir-i Tevilat’ında, Asiye’yi, ‘yakin 
nuruyla ve sekineyle bilen mutmain nefs’ olarak 
nitelendirir. Tevilat’ta anlatıldığı üzere, Firavun’un ailesi 
Musa’nın içinde bulunduğu sandığı deniz kenarından 
alır, fakat bir türlü açamazlar. Sonunda sandığı açan 
Asiye olur, çünkü sandığın içinde bir nur olduğunu 

görmüş ve o nuru sevmiştir (3).

İbn Arabî, Fusûsü’l Hikem’inde, Allah Teâlâ’nın 
Asiye’yi kemal-i insani için halk ettiğini belirtir ve Hz. 
Muhammed’in, Asiye ve Meryem binti İmran’ın kemale 
ulaştıklarından haber veren hadisine işarette bulunur. 
Sözü edilen hadis şu şekildedir: “Erkeklerden birçokları 
kâmil oldu. Ve kadınlardan ancak İmran’ın kızı Meryem 
ve Firavun’un zevcesi Asiye ve Muhammed’in kerimeleri 
Fatıma ve Huveylid’in kerimesi Hadice’dir” (2).

Asiye aynı zamanda her insanın içinde potansiyel olarak 
varolan bir haldir. Peki, bu hal ne zaman tetiklenir de, 
zalim ve ilâhlık iddiasında bulunan Firavun’a karşı Hakk 
bildiğini savunan ‘Asiye’ oluruz? Kime ‘Asiye’ denir? 
‘Asiye’ olmak nedir? Tüm bu açıklamalardan hareketle 
diyebiliriz ki, Asiye hali kâmil bir haldir ve nutk-u ilâhi 
ile nutk edebilen ‘er’ kişi halidir. İlâhlık iddiasında 
bulunan, azmış ve bozguncu Firavun’ın karşısına 
iradesiyle dikilebilen, zulüm altında olsa da Hakk 
bildiğinden sapmayan, Hakk bildiğini canı pahasına 
ifade edecek cesaret ve iradeyi kendinde toplayabilen 
bir insanın halidir. Nihayetinde de Hakk bildiği için 
canını veren, şehid olanın halidir. Ayrıca bir mânâda, 
aklın, yasanın, iradenin ve adaletin temsilcisi olan Hz. 
Musa’nın hayatını kurtararak onun canlı kalmasını, yani 
dirimliliğini sağlayan, ona inanan ve bu inancından ötürü 
canını verebilen haldir. Ve Rabbinden, yalnızca Rabbinin 
yanında bir yer; Firavun’dan ve kötü işlerinden korunma; 
zalimler topluluğundan kurtarılış istemesiyle, inananlara 
misal olarak gösterilen haldir.

Kaynakça:
1- Hançerlioğlu, Orhan; İslam İnançları Sözlüğü, Remzi Yayınevi
2- İbn’ül Arabî, Fusûsü’l Hikem Cilt 4
3- İbn’ül Arabî, Tefsir-i Kebir ve Tevilat Cilt 2
4- Arapça-Türkçe Sözlük
5- Elmalılı Hamdi Yazır - Kuran Tefsiri
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Hz. Rabiatü’l Adeviyye
Derleyen: Elif Ersoy

8. yüzyılda Basra’da büyüyüp Kudüs’te vefat eden Hz. Rabia, 
sevgiye dayalı tasavvuf düşüncesinin ilk savunucularındandır. 
Zühd ve Allah korkusundan ibaret olan ilk dönem tasavvufunu, 
Allah aşkı ve Allah’a kavuşma arzusuyla zenginleştirerek 
gelişmesine yardımcı olan Hz. Rabia’dır (1). Rabia, Allah 
sevgisini tasavvufun merkezi haline getirmiştir ve gerek 
sözlerinde, gerekse şiirlerinde sevgi kavramını açıkça 
kullanan ilk kişidir (2). Annemarie Schimmel, Hz. Rabia’nın 
ilk zahitlerin katı öğretilerine özgeci bir aşk (hubbü’l gayr) 
anlayışını sunan ve tasavvufa gerçek batınî rengini veren kişi 
olduğunu ve Irak’taki tasavvufi yaşamın gelişiminde yeni 
ve verimli bir çığır açtığını ifade etmektedir (3). Rabiatü’l 
Adeviyye’nin önderliğini yaptığı bu tür zühd anlayışına 
‘sevgiye dayalı zühd ekolü’ denmiştir ve bu anlayışta esas 
olan ‘muhabbetullah’ yani ilâhi sevgidir (2). Bu anlayış, daha 
sonraki dönemlerde korku ve hüzün ekolünden daha fazla 
yaygınlaşmış, hatta tasavvuf, geneli itibariyle bir sevgi ve gönül 
mektebi haline gelmiştir (2). Rabia’ya atfedilen bir menkıbe de 
adeta bu durumu anlatmaktadır: 

Rabia günün birinde Basra sokaklarında bir elinde meşale, 
diğerinde de ibrikle yürürken kendisine niçin bir elinde meşale, 
diğerinde de ibrik taşıdığını sorarlar, o da şöyle bir cevap verir: 
“Cenneti ateşe vermek, cehennemi de söndürmek istiyorum; 
böylece iki engel ortadan kalkmış olacak ve cennet umudu veya 
cehennem korkusuyla değil, Allah sevgisiyle ibadet edenler 
ortaya çıkacak.” (3)

Hz. Rabia, Allah aşkına vurgu yapmış, insanların içlerine 
yönelmelerini, yaratanı gözlemelerini tavsiye etmiştir (4). Ona 
göre, Allah’ı zâtından dolayı severek dünyadan el etek çekmeli 
ve yalnız O’nun cemalini temaşaya gönül vermelidir (2).

Rabia, cenneti umma ve cehennemden korkma amacıyla ibadet 
yapmayı reddeder. Süfyan-ı Servî kendisine, “Her kulun bir 
ölçüsü her imanın bir hakikati vardır. Senin imanının hakikati 
nedir?” diye sorduğunda, “Ben Allah’a O’ndan korktuğum 
için ibadet etmiyorum. Böyle olsaydı, sahibinden korktuğu 
için çalışan kötü bir hizmetçi gibi olurdum. Ben O’na, cennet 
sevgisiyle de ibadet etmiyorum. Böyle olsaydı, sahibi kendisine 
bir şey verince çalışan kötü hizmetçi gibi olurdum. Ben Rabbime 
ancak O’nu sevdiğim ve kendisine kavuşmak istediğim için 
ibadet ediyorum,” der (4).

Sûfîler arasında saygın bir isim olan Hz. Rabia, aynı zamanda 
pek çok erkek sûfînin yetişmesine de emek vermiştir (1).

Margaret Smith’in ‘Bir Kadın Sûfi: Rabia’ adlı eseri, Rabiatü’l 
Adeviyye’yi Avrupa’ya tanıtan en önemli çalışmadır. Bu 
konuda gerek Avrupa’da, gerekse İslâm ülkelerinde dengi 
yayınlanmadığı söylenmektedir (1). Avrupa edebiyatında 
tasavvuf tarihinden alıntılanan ilk kişi de Hz. Rabia’dır. Rabia, 
12. yüzyıl Fransa’sında saf aşk üzerine yazılmış bir incelemede, 
ilâhi aşkın örneği olarak tanıtılmıştır (3).

Der ki…
“Ya Rabbim, gece sona erdi, gün ışıdı. Dualarımı kabul edip 
etmediğini öyle bilmek isterim ki... Bana teselli ver, zira beni 
ancak Sen avutabilirsin. Sen’sin bana hayat veren, Sen’sin beni 
gözeten ve Sen’sin azim olan. Kapından kovsan da kalbimde 

taşıdığım aşkından dolayı ayrılamam eşiğinden.” (3) 

“İlâhi! Kısmetim olmak üzere dünyadan bana her neyi tahsis 
etmiş isen, onları düşmanlarına, ahiretten her neyi tahsis etmiş 
isen onu da dostlarına ver. Zira benim istediğim sensin!” (3) 

“Ey gönüller sultanı, yok bir benzerin. Merhamet et sana gelen 
bu günahkâr kuluna! Ey umudum, huzurum, mutluluğum… 
Senden başkasını gönül nasıl sevsin.” (3) 

“İlâhi, yıldızlar ışıldadı; gözler uyudu; hükümdarlar kapılarını 
kilitlediler ve her sevgili sevgilisiyle başbaşa kaldı. İşte, ben de, 
senin huzurundayım...” (6) 

“Ey benim sevincim, isteğim, desteğim! Ey benim yoldaşım, 
kuvvetim ve bütün dileğim! Kalbimin ruhu sen, ümidi sen, dostu 
sen! Yol boyunca bütün azığım senin iştiyakın. Sen olmazsan, ey 
hayatım, ben bu genişlikler içinde perişan olmazdım. Senin kaç 
iltifatına mazhar oldum; kaç bağışına, kaç iyiliğine nail oldum. 
Şimdi ise, bütün dileğim, bütün zevkim; ey kalp gözümün bütün 
cilası! Senin sevgindir. Yaşadıkça senden ayrılmam. Çünkü 
sen kalbimin içindesin Sen benden hoşnut isen, demek ki ey 
kalbimin serveri, ben de mesudum...” (6) 

“Yâ Rabbî, eğer sana ibâdetim cehennem korkusu ile ise beni 
Cehennem’e at. Eğer Cennet’e girmek ümidi ile ibâdet ediyor 
isem, Cennet’ini yasak eyle. Eğer sırf, senin rızân için ibâdet 
ediyor isem, bâkî olan Cemâl’in ile müşerref eyle.” (7) 

Derler ki… 
Yine bir sohbetlerinde Hasan Basri: “Bir gün bir geceyi 
Rabia’nın yanında geçirmiştim. Tarîkden ve Hakk’ın sırlarından 
bahsediyorduk. Konuşmamız o derece hararetlenmişti ki, erkek 
olduğumu ve onun da kadın olduğunu unutmuştum. Sözümüzü 
bitirdikten sonra son derece fakir olduğumu hissettim. O ise 
ihlâsı sayesinde zengindi.” (6) 

Feridüddin Attar kitabında Rabia’dan bahsederken; “Biri çıkıp 
‘niçin onu erkekler safında zikrettin?’ diye sorarsa, derim 
ki Peygamber Efendimiz ‘Allah sizin suretinize bakmaz...” 
buyurmuşlardır.” (1) 

Menkıbeleri…
Rabia küçük yaşta öksüz ve yetim kalmasının ardından sahipsiz 
kalır ve onu yakalayanlar tarafından köle olarak satılır. Bir 
gece hizmetinde bulunduğu ev sahibi uyandığında Rabia’nın 
odasından sesler geldiğini işitir. Pencereden bakınca, Rabia’nın 
duasını duyar: “Ey Rabbim! Benim arzumun senin emrine 
uymak olduğunu biliyorsun. Benim saadetim senin huzurunda 
bulunmaktır. Eğer elimden gelse, sana ibadetten bir an geri 
kalmam. Fakat ev sahibimin hizmetinde bulunduğum için 
sana gereği gibi ibâdet edemiyorum.” Ev sahibi bunları duyar. 
Ayrıca, Rabia’nın başı üstünde bir kandil bulunduğunu, kandilin 
bir yere asılı olmadan havada durduğunu, odanın o kandilin 
nuru ile aydınlandığını görür ve hayretten dona kalır ve “Rabia 
artık köle olamaz!” der. Sabah olunca hemen Rabia’yı çağırır 
ve “Artık hürsün. Dilediğini yap. Ama burada kalırsan ben 
sana hizmet ederim,” der. Rabia teşekkür ederek efendisinden 
izin ister ve oradan ayrılıp küçük bir eve yerleşir (1). Attar’ın 
naklettiği rivayete göre Rabia, hür olduktan sonra ney üflemeye 
başlamıştır (6). 

Kâbe’ye ulaşmak İbrahim b. Edhem’in on dört yılını alır. Fakat 
Kâbe’ye ulaştığında ortada görülecek Kâbe yoktur. Kendi 
kendisine sorar: “Bu da ne? Ben kör mü oldum?” Bir ses 

karşılık verir: “Hayır, sen Kâbe’yi göremezsin, çünkü Kâbe bir 
kadını görmeye gitti.” İbrahim b. Edhem Mekke’nin eteklerine 
doğru koşar ve Rabia’yla karşılaşır ve bu olayın nedenini sorar. 
Rabia şöyle cevap verir: “Sen on dört yıl süreyle dua etmek 
suretiyle Kâbe’ye ulaşmaya çalıştın, oysa ben içsel dualarım 
ile zaten Kâbe’deyim. Sen namazla bu yolu kat ettin, bense 
niyazla!” Rabia büyük bir zahid olan İbrahim b. Edhem’e, 
Allah’a yalnızca ibadet ve amelle değil, sevgi ve münacatla da 
ulaşılabileceğini, sevgi ve niyazla kat edilen yolun daha çabuk 
olduğunu göstermiştir. Fakat Rabia kendisini karşılamaya gelen 
Kâbe’ye iltifat etmemiştir. “Bana ev değil, ev sahibi lâzım. 
Kâbe’nin cemaliyle sevinilir mi? Beni, ‘Kim bana bir karış 
yaklaşırsa, bir arşın yaklaşırım’ diye buyuranın karşılaması 
lazım! Neden Kâbe’ye bakayım?” demiştir. Rabia’nın bu sözleri, 
âşığın mâşukuna nazlanışı olarak yorumlanmıştır (1). 

Bir gün Hasan, Şakik ve Mâlik üçü beraber Rabia’ya gelir. 
Rabia hastadır. Hasan Rabia’yı görünce, “Mevlâ’sından gelene 
katlanmayan kişi davasında sadık değildir,” der. Rabia, “Bu 
sözden kibir kokusu geliyor,” der. Şakik, “Efendisinden gelen 
darbelere şükretmeyen kişi, davasında sadık değildir,” der. 
Rabia, “Doğrudur,” der. Mâlik, “Davası içinde Mevlâ’sının 
darbından lezzet duymayan kişi davasının sadığı değildir,” der. 
Rabia, “Daha iyidir,” der. Bu kez, “Sen söyle,” derler. “Kendi 
davası gerçek değildir, ol kişi kim darbı unutmazsa, Mevlâ’sını 
müşahede eder dururken. Tıpkı Hz. Yusuf’u seyre dalan 
kadınların ellerini kesmeleri ve bunun elemini hissetmemeleri 
gibi. Eğer kişi Hâlik müşahedesine erdiğinde hayran olup 
kendisini unutursa acep değildir,” der (5). 

Salih Mürrî’nin sık sık şöyle dediği nakledilir: “Bir kimse 
kapıyı ısrarla çalarsa bu kapının açılıvermesi ümit edilebilir.” 
Rabiatü’l Adeviyye bu sözü üzerine ona der ki: “Bu lafı ne 
zamana kadar söyleyeceksin. Bu kapı ne zaman kapandı ki 
açılması bahis konusu olsun?” (4). 

Süfyanı Sevrî, “Allah’ım benden razı ol” diyerek dua 
etmekteyken, orada bulunan Rabia, “Kendisinden razı 
olmadığın Zât’tan, senden razı olmasını istemekten utanmıyor 
musun?” diye cevap verir (4). 

Mâlik bin Dinâr şöyle anlatır: “Bir gün Rabia’nın yanına gittim. 
Dikkat ettim, testisinin bir tarafı kırıktı ve çok eski bir hasırda 
oturuyordu. Kerpiçten bir de yastığı vardı. Bunları görünce çok 
üzüldüm, içim yandı ve “Ey Rabia! Zengin arkadaşlarım var. 
Kabul edersen sana onlardan bir şeyler alayım,” dedim. Bana 
dönerek: “Yâ Mâlik! Bana da, onlara da rızkı veren Allah’tır. 
Madem ki Rabbim benim hâlimi biliyor, benim hatırlatmama 
ne lüzum var. O, öyle istiyor, biz de O’nun istediğini istiyoruz,” 
diye cevap verdi (7). 

Bir yaz günü idi. Karanlık bir eve giren Rabia aşağı bakınca 
bir hizmetkâr kadın ona seslendi: “Ya Seyyide, dışarı çık da 
Allah’ın sanatını gör.” Rabia da ona, “İçeri gir de sanatkârı 
gör,” dedi (5). 

Kaynakça: 
1- Tokmak, Tülay, Mevlana Düşüncesinde Kadın, Yüksek Lisans Tezi, 
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 
2- Gürer, Dilaver, İbrahim Bin Edhem ve Tasavvuf Tarihindeki Yeri, 
Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 
3- Schimmel, Annemarie, İslam’ın Mistik Boyutları, Kabalcı Yay., 2001 
4- Kavaklı, Rukiye, İlk dönem Kaynaklarına Göre Sufinin Günlük Hayatı, 
Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007 
5- Feridüddin-i Attar, Tezkiretü’l Evliya, http://tezkiretulevliya.net/ 
6- http://ilminfazileti.blogcu.com/hz-rabia/8426306 
7- Evliyalar Ansiklopedisi, 1992 

Bizden Haberler
Selin Erş

• Dostlarımız sevgili Fikriye ve Baha Pakkan’ın 
oğulları Emre Pakkan 31 
Ocak 2012’de dünyaya geldi. 
Kendilerini tebrik ediyor, 
sevgili Emre’ye ailesiyle 
birlikte güzel ve sağlıklı bir 
ömür diliyoruz. 

• Zaman zaman 
bültendeki 
makalelerinden 
de takip ettiğimiz 
katılımcılarımızdan sevgili 

Sadık Acar 7 Şubat 2012’deki toplantımızda ‘Nekrofili ve 
Kavram’ başlıklı ilginç çalışmasını bizlerle paylaştı.

• Sevgili Dostumuz Tijen Cenkmen’in okuma tiyatrosuna 
uyarladığı Platon’un Kratylos Diyaloğu sevgili 
dostlarımız Celal Eldeniz, Ümit Gürel ve Ekrem Genç 

tarafından yoğun hazırlık 
sürecinin ardından, 14 
Şubat 2012 akşamı vakıf 
toplantısında sergilendi. 
Tüm ekibe özverili 
çalışmaları ve ardından 
yürüttükleri güzel tartışma 
ortamı için teşekkür 
ediyoruz. 

• Yazılarını ilgiyle takip 
ettiğimiz yayın kurulumuzdan 
sevgili Elif Ersoy dostumuz 
maalesef 20 Şubat 2012’de 
anneannesi Hanife Vatansever’i, 
21 Şubat 2012’de ise dedesi 
Mustafa Vatansever’i kaybetti. 
Vefat edenlere rahmet, Elif ve 

tüm ailesine başsağlığı ve sabır dileriz. 

• 21 Şubat 2012’deki vakıf toplantımızda, vefatının 3. 
yıldönümünde Burhan Oğuz hocamızı İzzet Erş ve Deniz 
Demirdöven’in hazırlayıp sunduğu program ile andık. 
Metin Bobaroğlu’nun Burhan Oğuz ile yaptığı röportajı 
içeren ‘Yazar Yazara’ adlı programı seyrederek hocamızın 
çalışma ve eserlerini yeniden hatırladık. 

• 28 Şubat 2012’deki 
vakıf toplantımızda iki 
ayrı konuğumuz vardı. 
İlk yarıda fantastik 
sanatın Türkiye’deki ilk 
temsilcisi olan ressam 
Erol Deneç sanat hayatı 
ve çalışmaları hakkında 
bizleri bilgilendirerek, 

kendisine sunumunda eşlik eden sevgili İzzet Erş’le 
birlikte izleyenlere renkli dakikalar yaşattı. İkinci yarıdaki 
konuğumuz ise otuz yıldır Kabbala çalışmaları ve Bar-
Ilan Üniversitesi’nde karşılaştırmalı kültür araştırmaları 
yapan dostumuz Meir Elhadad idi; kendisi dilin hayal 
gücü ile olan ilişkisi üzerine “Hayal Gücünün Üretimi 
Olarak Dil” başlıklı konuşmasını bizlerle paylaştı.

Meir Elhadad

Erol Deneç
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Yirmi Altıncı Sofra
Niyazî-i Mısrî’nin İrfan Sofraları adlı 
eserinden derleyen: Ekrem Genç

İnsan vücudunun devamlı olarak kafilelerin gelip geçtiği 
dört yol ortasında bulunan büyük bir şehre benzetilmesi 
hakkındadır. 

Kafileler bu yolların birinden şehre girip ötekinden çıkarlar. 
Mü’minin vücudu şehrine giren kafilelerle muamelesini ve 
münafıkın bu kafilelerle muamelesini, yani bu kafilelerin 
şehre ne suretle girip çıktıklarını beyan etmektedir.

Bil ki: Her insan, sûreta cirmi küçük de olsa, mânâda 
büyüktür. Yedi gök ve yedi arz ve bunlar içinde bulunan 
şeyler, Arş, Kürsî, Levh, Kalem, Cennet, Cehennem 
günde birkaç defa o vücud şehrine bir yandan girer, döner 
dolaşır, öbür yandan çıkar. Ama bunu insanlardan pek azı 
hissedebilir. İnsan tıpkı büyük bir şehir gibidir. Ortasında 
büyük Sultan’ın oturduğu büyük bir taht vardır. Bu tahta 
oturan sultan, Tanrı’nın hükmüdür. Ruh onun mülkü, 
kalp hazinesi, akıl ölçücüleri, tartıcıları, fehim ölçeği ve 
terazisidir.

Bu şehrin dört kapısı vardır: göz, kulak, dil ve el. Bütün 
mahlûkat bir taraftan girer, öbür taraftan çıkar. Şehre 
girenler aklın önünden geçmeden çıkamazlar. Fehim, 
bunların kıymetçe, ölçü ve tartıca iyisini kötüsünü seçer, 
beğendiğini alıkor, beğenmediğini salıverir. Bu kafilelerin 
kimi göz kapısından girer, el kapısından çıkar. Yani 
görülerek girer; fiil, amel ve sanat olarak çıkar. Kimi kulak 
kapısından girer, dil kapısından çıkar. Akıl da önünden 
geçenlerin fotoğraflarını çeker, hayale verir. Hayal, 
akıl defterlerinin sahibidir. Akıl da çektiği resimlerden 
beğendiklerini alıkor, beğenmediklerini salıverir.

Bunu bildinse, bil ki: Görme ve işitme yoluyla kafilelerin 
vücud şehirlerine girişlerinde mü’minle münafık arasında 
bir fark yoktur. Fakat gelen sermayeyi alıp fiilde ve sözde 
kullanma bakımından ikisi arasında çok farklar vardır. 

Mü’min kulak ve göz yoluyla gelenlerden Allah indinde 
hayırlı olanlarını alır, iyi yapar, iyi konuşur. Bir iyiliği 
bin, hatta daha çok yapar. O mü’min “Her başakta yüz 
tane bulunan yedi başak bitiren bir bahçe gibidir. Allah 
dilediğine kat kat verir” (Bakara Suresi–261). Münafık ise 
kulak ve göz yoluyla gelen kafilelerden Allah indinde şerli 
olanlarını alır, şer yapar, şer konuşur. Hatta o, mü’minin 
aksine, bir şerri bin ve daha fazla yapar. O, birçok dallar 
veren, her dalında birçok dikenler bulunan kötü bir tane 
gibidir.

Mü’min; imanına kuvvet veren, ilmini ve irfanını artıran 
amellerini halis yapan, ahlâkını düzeltenlerden başkasına 
rağbet etmez. Münafık da nifakını kuvvetlendiren, 
şeytanlığını arttıran, kalp cemiyetini (huzurunu) dağıtan, 
vesvesesini toplayandan başkasına kuvvet vermez. İtibar 
rüyete değil, gördüğünü alıp onunla amel etmeğedir. 
İşitmeğe değil, ahlâka ve konuşmağa itibar olunur. 
Güzeli işitmeğe itibar yoktur; itibar onu kabul etmeğe, 
güzel meyvesinin zuhurunadır. İyi olana bakmak mühim 
değil, fakat o iyi şeyin, senin amellerini hayra çevirmesi 
mühimdir.

İnsan, önünden her şey geçen bir ayna gibidir. Bazı aynada 
eşyanın sûretleri doğru, güzel görünür, bazılarında da eğri 
büğrü görünür. Meselâ dev aynasında her şey dev gibi 
görünür. Yahut insanlar Cenab-ı Hakkın buyurduğu üzere 
iyi veya çorak yere benzerler. “Güzel toprak, bitkisini 
Rabbinin izniyle verir. Kötü olan da ancak kavruk bitki 
çıkarır” (A’raf Suresi–58). İyi toprak, kötü tohumu ıslâh 
eder. İki üç devrede onu iyi yapar. Kötü toprak da iki üç 
devrede iyi tohumu bozar. Gerçek söz dinlemede insan 
kalbi de böyledir. Nitekim Yüce Allah buyurmuştur: “Allah 
onlarda bir hayır görseydi, elbette onlara işittirirdi. Onlara 
işittirirse bile elbette yüz çevirir geri dönerler” (Enfal 
Suresi–23). Ama bunların hepsinde hüküm, yine Hak 
Teâlâ’nın hükmüdür. İnsanların hepsi Mevlâ sayılır, çünkü 
onlar Allah’ın kazasına göre bir fiil icra ediyorlar.

Notlarla Çeviren: Süleyman Ateş
Yayınevi: Yeni Ufuklar Neşriyat

İÇTEN DOĞUŞLAR Niyazî-i Mısrî

Işınlanmayı Sağladılar
Tokyo Üniversitesi araştırmacılarının öncülük ettiği 
çalışmada, dünya tarihinde ilk kez karmaşık bir kuantum 
bilgi dizisinin, bir noktadan başka bir noktaya ışınlandığı, 
yani transfer edildiği açıklandı.

Araştırmacılar, yapılan büyük atılımın, iletişim ağlarında 
yüksek miktarlarda verinin hızlı bir şekilde aktarılmasına 
izin vereceğini belirtti. Bilim insanlarının büyük başarısı, 
Science dergisinde yer aldı.

New South Wales Üniversitesi’nden Profesör Elanor 
Huntington, bir noktadan bir diğer noktaya klasik iletişim 
kullanarak bilgi transfer edilmesinin, iki hususa bağlı 
olduğunu belirtti. Huntington ilk hususun fiber optik 
internet veya bakır kablolar, ikincinin ise gönderen ile alıcı 
arasındaki paylaşılan kaynak olduğunu ifade etti.

Huntington, kuantum ışınlamasının yaklaşık 10 yıldan 
beri gündemde olduğunu, ancak bugüne dek deney haline 
getirilemediğini belirtti. Avustralyalı bilim insanı, on yıl 
boyunca transfer hızı ve transfer edilen bilgi miktarında 
yaşanan başarısızlıkların ardından, ışınlamada gerekli 
kaliteyi elde ettiklerini ifade etti.

Bilim insanlarının elde ettiği başarı, Schrödinger’in kedisini 
anımsatan bir deneyde gerçekleştirildi. Avusturyalı fizikçi 
Erwin Schrödinger, 1930’larda yaptığı düşünce deneyinde, 
bir kediyi, atomik materyal içeren kutuya kapatıyordu.

Kutunun içindeki Geiger sayacı, radyasyon seviyesini 
ölçüyor ve eğer değişiklik olursa, siyanür gazı salan 
mekanizmayı harekete geçiriyordu. Bu durumda kutudaki 
kedi ölüyordu. Deneydeki fikir, kutuyu açmadan 
kedinin canlı veya ölmüş olduğunu anlamanın mümkün 
olmamasıydı. Kutu açılana kadar her ihtimal de geçerliydi. 
Bu durum bilimde süperpozisyon olarak biliniyor.

Schrödinger’in, kutudaki kedi deneyini kuantum fiziğini 
küçümsemek için yaptığı söylense de, bu deneyin yapıldığı 
tarihten bu yana fizik dünyası birçok süperpozisyon örneği 
elde etti.

Huntington, 
“Schrödinger’in 
deneyinde garip 
olan, çok iyi 
algıladığımız bir 
nesneyi süperpozisyon 
konumuna 
sokabilmekti… Bizim 
yaptığımız ise gözle 
görülebilir miktarda 
ışığı alarak, ışığı 
kuantum süperpozisyonuna sokmak ve onu bir noktadan 
diğerine transfer etmek oldu,” dedi.

Dijital bilgi, içinde bulunduğu duruma göre de 
kodlanabiliyor. Huntington, aynı anda hem “1” hem de “0” 
durumunda bulunan bir dalga grubu oluşturduklarını anlattı:

“Süperpozisyon kuantum bilgisayarların da önünü açacak. 
Aynı anda hem “1” hem de “0” olduğu için paralel işlem 
yapmak mümkün oluyor. Bizim yaptığımızsa bu bilgiyi “1” 
ve “0” birbirine karışmadan A noktasından B noktasına 
ışınlamak oldu.” 

Böylelikle kuantum bilgisayar konusunda yeni bir adım 
atıldığına değinen Huntington son olarak şöyle dedi: 

“Veri paketlerini bu şekilde aktarabilmek gerçek anlamda 
bir kuantum bilgisayar yapmanın ve kuantum iletişimin 
önünü açacak.” 

Bilgisayarları uçuracak buluş
Nanoteknoloji uzmanları, laboratuvarda tek bir 
fosfor atomundan dünyanın en küçük transistörünü 
geliştirdiklerini belirterek, bunun geleceğin çok hızlı 
bilgisayarlarının yolunu açabileceğinin altını çizdiler.  
 
Araştırmacılar, altı silisyum atomundan birini fosfor 
atomuyla, yarım nanometreden daha yüksek bir kesinlikle 
değiştirdiler (1 nanometre, bir milimetrenin bir milyonda 
birinden daha küçüktür). İngiliz bilim dergisi Nature 

Nanotechnology’de yayımlanan araştırmaya 
göre, bilim adamları şimdiye kadar böyle 
operasyonlarda 10 nanometre kesinlikte 
başarı sağlıyorlardı, ancak atomik ölçekte 
bunun önemli bir hata marjı olabileceğini 
belirtiyorlar. 
 
Araştırmada yer alan Avustralya’nın Sydney 
kentindeki Güney Yeni Galler Üniversitesi 
kuantum bilgisayar merkezinden Martin 
Füchsle, bu tek bir atomu yerleştirmenin, 

benzersiz bir hız ve hesap gücü imkânı sunan bir kuantum 
bilgisayarında kullanılması istendiğinden, gerçekten önemli 
olduğunun altını çizdi. 
 
Kuantum bilgisayar merkezinin yöneticisi Michelle 
Simmons ve ekibi tarafından yapılan testlerde de fosfor 
atomunun, klasik elektronikte kullanıldığı gibi bir transistör 
görevini rahatlıkla yerine getirebileceği teyit edildi. Bu 
tek bir atom, bir elektrik sinyalini kesip açabilir ya da 
yükseltici olarak kullanılabilir. 
 
Bu atom transistörü daha da önemlisi, kuantum 
özelliklerinin bir bölümünü muhafaza ederek, başka 
uygulamaların yolunu da açabilir. Atomlar düzeyindeki 
kuantum fiziği, daha büyük ölçekte uygulanan klasik fizik 
kurallarına aslında uymuyor. 
 
Deney aşamasındaki bu tekniğin atom ölçeğindeki 
silisyum transistörlerinin geliştirilmesi için özellikle uygun 
olduğu ve bu yaklaşımlarının kuantum bilgisayarlarında 
kullanılabileceğine işaret eden araştırmacılar, bunun bir 
ilk adım olduğunu, bir kuantum bilgisayarı yapmak için 
birbirinin ardı sıra çok sayıda atomik transistör yerleştirmek 
gerektiğinin altını çizdiler. 
 
Avustralyalı bilim adamları, ilk sonuçların çok cesaret 
verici olduğunu ve tek bir atomdan oluşan bir aygıtı 
yapmanın ve nanoteller yardımıyla kontrolünün mümkün 
olduğunu gösterdiğini belirttiler.

denizdemirdoven@gmail.com

TEKNOLOJİ Derleyen: Deniz Demirdöven

Dilek Gürelli
Ebru Sergisi
Vakıf katılımcılarımızdan 
Dilek Gürelli’nin ‘Suya 
Noktalar’ adlı ebru 
sergisi, 23-31 Mart 
2012 tarihleri arasında 
Caddebostan Kültür 
Merkezi 3. kat fuaye 
alanında sergilenecek. 
Sanatçının bu ilk kişisel 
sergisi için kendisini 
tebrik ediyoruz. 
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Kutsal Metinlerde 
“Tanrısal Olan’ın  
Dişil Yanı”nın Bastırılışı 
Cengiz Erengil - Ahmet Y. Özbilen 
 
 
Anadolu’daki Ana Tanrıça figürlerinden biri Aphrodite’dir. 
Arkeolojik kazılarda bulunan bir heykelde, Tanrıça 
Aphrodite sağ elini bir Roma kralının başının üzerine 
koyarak onu kutsamakta, toprak ve su unsurlarının 
bereketlerini aktarmaktaydı. Ataerkil monoteizm tarafından 
reddedilen Tanrıça enerjisi, aslında Kutsal Kitap içindeki 
metinlerde, her biri İbrani dünyasının dışından çıkıp gelmiş 
olan Kenanlı Tamar, Kenanlı Rahab, Moavlı Ruth ve 
Hititli Bathsheba’nın hikâyelerinde varlığını sürdürmüştü. 
Hava ve ateş unsurları ile sembolleştirilen Baba Tanrı’nın 
bir insan oğlunda enkarne oluşu gibi, toprak ve su unsurları 
ile sembolleştirilen arkaik Ana Tanrıça da bir insan kızında 
enkarne olmuştu. Tanrıça güçlerinin sınırsız bir şekilde 
işlediği büyükanneleri olan Kenanlı Tamar, Kenanlı Rahab, 
Moavlı Ruth, Hititli Bathsheba’dan akan dört enerji akımının 
damıtılmış hâli olarak beşinci arketip olan Bâkire Meryem, 
Tanrıça’nın bireyleşmiş kızı idi. Altıncı arketip ise Mecdelli 
Meryem idi. Mecdelli Meryem ruhsal ve cinsel bütünlük, 
yaşam ve doğurganlık güçleri ile doluydu. 
 
Yukarıdaki dört kadından, kutsal metinlerde ‘Analar’ olarak 
da söz edilmekteydi. Tamar Pharez’in anasıydı, Rahab 
Boaz’ın anasıydı, Ruth Obed’in anasıydı ve Bathsheba 
Solomon’un, yani Kral Süleyman’ın anasıydı. Matta 
İncili’nde bu soy ağacı Joseph ile bitmekteydi, Meryem ile 
değil. 
 
Ruth Rusca Tanrıça Gizemleri adlı kitabında yaşantılarını 
ve sezgilerini Kutsal Kitap’taki kadınların hikâyeleri üzerine 
yansıtarak ‘Tanrısal Olan’ın dişil yanı’ adlı konuyu yıllar 
içinde bir el halısı gibi ince ince dokumuştur. Kitabın ana 
ekseni, Yahudi-Hıristiyan geleneğinin kalbindeki ‘dişil 
olanın kutsal gizemleri’ ile ‘eril ile dişil güçler arasındaki 
simyasal ilişki’ üzerindeki örtünün kaldırılışıdır. Bu kitap, 
Kutsal Kitap’ın yeterince dikkat edilmeyen iki boyutu 
olan ‘dişil gizemlerin derinliği’ ve ‘dişil gizemlerin zengin 
sunuluşu’ üzerine odaklanmıştır. 
 
Yirmi beş yıldan fazla süren araştırısının sonunda Ruth 
Rusca, Kutsal Kitap’taki dört arketipal kadının hayat 
hikâyelerinin Tanrıça’nın açılımı olarak okunabileceğini 
keşfetmiştir. Birinci kadın kahraman olan Tamar, Tapınak’ta 
çalışan kutsal fahişedir ve aynı zamanda ‘kaybedilen 
bütünlüğü kendini adayarak aramak arzusunu’ bize 
esinlemektedir. İkinci kadın kahraman olan Rahab, kendi 
başına çalışan fahişe ya da metrestir (meretrix) ve aynı 
zamanda ‘bütünlüğü yeniden kurmak için, yapacağımız 
yolculuk boyunca savaşalım diye, gereken güç ve kuvvet 
armağanlarını bize vererek kimliğimizi özgür bırakır’. 
Üçüncü kadın kahraman olan Ruth, ruh dünyasındaki asıl 
köklerini unutarak, maddî dünyanın gündelik yaşamında 
kaybolmuş ve köleleşmiş nefslerin kurtarıcısıdır ve aynı 
zamanda ‘bütünlüğe ulaşalım diye gereken sadakat, güven 
ve sevginin sürekliliğini sunar.’ Dördüncü kadın kahraman 
olan Bathsheba, Tanrıça’nın kız evladı olarak adlandırılır 
ve aynı zamanda ‘bütünlüğe ulaşım yolculuğumuz boyunca 
bilgelikle davranıp bilgi toplayalım ve içsel vizyon ile 
uyumlu ilişki kuralım diye bize cesaret verir.’ 
 
Bu dört kadın kahraman, yıkılamaz dişil yaşam gücünü, 
Tanrıça’nın bilgeliğini ve nefsin dönüştüren gücünü temsil 
etmektedir ve nefs bilincinin gelişiminin dört düzeyini 
simgelemektedir. İsa’nın annesi Bâkire Meryem, bu dört 

kadının tamamlayıcısı olan beşinci kadındır ve aynı zamanda 
Bâkire Meryem’de bu dört kadının yaşamında çalışan 
enerjiler birlikte ‘ışık’ olsun diye yeni bir bilinç kalıbına 
dökülmüştür. Ve bu ışık, görünür dünya ile görünmeyen 
dünyayı, madde ile ruhu, Meryem-Sophia olacak şekilde Bir 
olsunlar diye kucaklar. Bu yeni bilinç bize yaşamımızdaki 
olayları ebedî bir perspektiften görebilmek yetisi kazandırır. 
 
Bu kadınlar, ‘yok edilemez dişil yaşam gücünü’ nesilden 
nesile aktarmışlardır. Bu kadınlar, kendi yaşamlarını, 
dualistik eril-dişil düşünüş tarzının oluşturduğu yıkıcı 
eğilimlerin üstesinden gelen yeni bir Yol olarak 
görmüşlerdir. Yıkıcı eğilimlere yol açan dualite zihniyeti, 
eril ve dişili, ruh ve maddeyi bir arada bulunuşları 
imkânsızmış gibi gösterir. Dualite zihniyeti, dişil cinsellik ve 
gizemlere saygı duyup onları kutlayacağına, dişil cinselliğin 
ve gizemlerin üzerindeki kutsiyet duygusunu ortadan 
kaldırarak, onlara saygısızca yaklaşmıştır. ‘Lekesiz Varoluş’ 
dogması, İsa’nın annesi Meryem’in önemini baskılamıştır. 
Kilise, kadınlardan ve kadınların hayat veren enerjilerinden 
korktuğundan, Hıristiyanlık içinde Tanrısal Olan’ın dişil 
yanı yüzyıllarca bastırılmıştır. Ruth Rusca bize ‘Lekesiz 
Varoluş’ dogmasının aslında erkeğin ve kadının içindeki 
dişil gizemleri sembolize ettiğini göstermektedir. Kendi 
içimizdeki ‘kutsal kız’ı tanıyışı bize öğretmektedir. Mecdelli 
Meryem’in, Tanrı oğlu İsa’nın kutsal karşı cinsi olduğunu 
anlayalım diye bize yol göstermektedir.  
 
Son birkaç yüzyılda “Kutsal Metinlerde Tanrısal Olan’ın 
Dişil Yanının Bastırılışı” konusu popüler olmuştur. 
Bazı Gnostik incillerin ortaya çıkışı ve dünyanın saygın 
üniversitelerindeki araştırıcıların bu konuya eğilişi hayli 
zengin bir literatür oluşturmuştur. Timothy Freke ve Peter 
Gandy’nin çalışmaları bu zengin literatürü bize başarı ile 
tanıtmaktadır. Paulo Coelho ve Dan Brown gibi bestseller 
roman yazarlarının bu konuya eğildiklerini görmek, bu 
yüzden bizi şaşırtmamaktadır.  
 
Paulo Coelho’nun, By the River Piedra I Sat Down 
and Wept (1996) (Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum, 
Ağladım, Can Yayınları, 1997) adlı romanındaki Karizmatik 
Şifacı erkek kahraman, sevgilisi Pilar’a kendisine şifa ve 
mucize armağanlarını aktaran Tanrıça’dan söz eder. Bazen 
Tanrıça’dan Bâkire Meryem olarak da söz eder. Bâkire 
Meryem’in (Virgin Mary), Tanrı’nın kadın yüzünün ete 
kemiğe bürünmüş hâli olduğunu; İsa’nın ise Tanrı’nın erkek 
yanının ete kemiğe bürünmüş hâli olduğunu söyler. Bâkire 
Anamızın Lekesiz Varoluş’undan (Immaculate Conception) 
söz eder. Bu dünyadaki misyonunun, insanlara şifa vermek 
ve onlara Tanrısal Olan’ın dişil yanını açıklamak olduğunu 
söyler. Paulo Coelho, kendisi ile yapılan bir söyleşide, 
kendi içindeki dişil yanı deneyimlemek için zaman zaman 
çöle gittiğini ve orada günlerce kaldığını açıklamıştır. 
Romanlarındaki dişi kahramanların, kendi içindeki dişil 
yanın özellikleriyle beslendiğini söylemiştir. 
 
Şunu belirtmek zorundayız ki, Lekesiz Varoluş kavramının 
anlamı üzerinde tam bir uzlaşı yoktur. Bazıları, bu kavramın 
Meryem’in İsa’ya hamile kalışı ile bağlantılı olduğuna 
inanır, bazıları ise, Ruth Rusca gibi, Meryem’in lekesiz 
olarak anne rahmine düşüşünün, İlk Günah’tan âzâde oluşu 
ile ilişkili olduğuna inanır.

Timothy Freke ve Peter Gandy, The Jesus Mysteries 
(1999) (İsa’nın Gizemleri, Ayna Yayınevi, 2005) adlı 
kitaplarında gizemleri anlamlandırış çabalarını bize sunarlar: 
“Büyük Ana Tanrıça, antik dünyaya hâkim olan büyük bir 
figürdü. Büyük Ana Tanrıça, Mısır ülkesinde İsis ve Grek 
ülkesinde Demeter olarak biliniyordu. Büyük Ana Tanrıça 
Osiris’in ve Dionysus’un annesi, kardeşi ya da karısı 
idi. Pagan, Yahudi ve Hıristiyan mitolojilerinin temelini 
oluşturan bir felsefeyi öğrettiklerini iddia eden Esseniler, 
İsa’yı, Büyük Ana’nın ölen genç oğlu ‘çok biçimli Attis’ ile 

aynı kişi olarak görüyorlardı. Bu mitsel figür Essenilerin 
ilâhîlerinde Adonis, Osiris, Pan, Baküs ve Beyaz Yıldızların 
Çobanı olarak geçiyordu. Gnostik Hıristiyanlar İsa’yı Osiris 
ve Dionysus ile aynı kişi olarak görüyorlardı. Hyppolytus 
bunların Pagan Gizemlerinin inisiyeleri olduklarını iddia 
ediyordu.” 
 
Timothy Freke ve Peter Gandy, Jesus and the Goddess 
(2001) (İsa ve Kayıp Tanrıça, Ayna Yayınevi, 2006) adlı 
kitaplarında gizemleri anlamlandırmayı sürdürürler: 
“Hıristiyan Mit döngüsünde Sophia, Pleroma’nın son 
arketipidir. Achamoth ise Kenoma mağarasının kenarındaki 
Ogdoad’da yaşar. Tanrıça’nın iki görünüşü, Işığın 
Haçı’nın her iki yanında bulunur. Christ aeonunun misyonu 
tamamlandığı ve ruhsal özün tüm kayıp tohumları bir araya 
getirildiği zaman, Tanrıça’nın iki görünüşü bir olacaktır. 
 
Mısır’dan çıkış alegorisinde, Joshua/İsa, Vaad Edilen 
Topraklar’a geldiği zaman, fahişe Rahab’ı, surlarla kaplı 
Eriha şehrinden kurtarır. Burada Rahab ‘psişe’yi, Eriha 
şehri ise ‘beden’i sembolize eder. Matta İncili, özellikle 
Rahab’ı, İsa Mesih’in atalarından biri olarak adlandırarak 
bu hikâye ile İncil’deki, fahişe Mecdelli Meryem’i kurtaran 
İsa Hikâyesi arasında mitolojik bir yansıtışa işaret eder. 
 
Gnostik İncillerde anlatılan bir İsa Hikayesi’nde hem Bâkire 
Meryem ve hem de Kurtarılan Fahişe Mecdelli Meryem 
İsa’nın Çarmıhı’nın önünde dururken tasvir edilirler. Bâkire 
Meryem Sophia’yı (Cennet’teki nefs) ve Mecdelli Meryem 
Achamoth’u (dünyaya düşmüş ve cehalet içinde kaybolmuş 
nefs) temsil etmektedir. İsa, Bâkire Meryem’e ‘Anne bu 
senin çocuğun’ der, [yani aslında ‘Bu senin dünyaya düşmüş 
ve cehalet içinde kaybolmuş hâlin’ demektedir.] Mecdelli 
Meryem’e ise ‘Bu senin annen’ der, [yani aslında ‘Bu senin 
Cennet’teki hâlin’ demektedir.] O andan sonra iki kadın 
aynı evi paylaşmaya başlarlar. Eleusis Miti’nin sonunda 
Tanrıça’nın iki görünüşü olan Demeter ile Persephone’nin 
birleşimi gibi, İsa Miti’nde de Bâkire Meryem ile Mecdelli 
Meryem birleşir, İsa ‘Tamamlandı!’ der.” 
 
Dan Brown, The Da Vinci Code (2003) (Da Vinci Şifresi, 
Altın Kitaplar, 2003) adlı kitabında, Mecdelli Meryem’in 
(Mary Magdelene) aslında İsa’nın Son Akşam Yemeği’nde 
tasvir edilen Kutsal Kâse (Holy Grail) olduğu tezini ileri 
sürer. Mecdelli Meryem, İsa’nın karısı olarak tanıtılır, tıpkı 
Shekinah’ın Yahweh’in karısı olarak tanıtılışı gibi. Mecdelli 
Meryem’in Kutsal Kâse ile sembolleştirildiği bilgisinin, Sion 
Tarikatı tarafından sır olarak saklanan gizli bir yazıda var 
olduğu söylenir. 
 
Tasavvuf metinlerinde de Meryem ve İsa alegorik bir 
biçimde sıkça kullanılmıştır. İsmail Emre 1960’lı yıllarda 
şu sözleri söylemişti: “Akıl Meryemimiz, İlâhî Kelâm 
nefhalarını dinleyip hamile kalırsa, günü geldiğinde 
manevî İsa’mızı doğurur.” Bu sözlerde ruhsal yolculuk 
içinde ilerleyen arayıcının içinde İsa’ya hamile kalışından 
söz edilmektedir. Ruth Rusca’nın Tanrıça Gizemleri adlı 
kitabında ise, ruhsal yolculukta arayıcının içinde Meryem’e 
hamile kalışından söz edilmekteydi.  
 
Ezoterik öğretilerde her insanın nefsi (soul) Göklerden ya da 
Cennetten yeryüzüne düşmüş olarak kabul edilir. Yeryüzüne 
düşen nefs ya da tanrısal kıvılcım (divine spark) gündelik 
yaşam içinde başıboş dolaşırken kaybolur, cehalet içinde 
yaşar ve tecavüze uğrar. Düşmüş olan her nefs kaybolmuştur, 
cahildir ve tecavüze uğramıştır. Sadece Bilgeliği ya da 
Hikmeti (Sophia) kazanarak kişi bu durumdan kurtulabilir. 
Sophia bu düşmüş ve kaybolmuş nefsin Göksel Kaynağını 
yeniden yaşayış yolculuğunda ona rehberlik eder. 
Pythagoras kendisinin bir filozof ya da ‘Sophia’nın Aşığı’ 
(Lover of Sophia) olduğunu söyleyen ilk kişidir. 
 
* Metnin tamamına www.aynayayinevi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Frido Cafe Vakıf Üyelerimizi 
Ağırlamaya Devam Ediyor… 

Halis Kurtça Kültür 
Merkezi’nde, toplantı arasında 
bizlere sunduğu çay ve 
kahvenin yanı sıra güler yüzü ile 
tanıdığımız sevgili arkadaşımız 
Feride Satıcı, geçtiğimiz yıl 
kültür merkezinin tam karşısında 
açtığı Frido Cafe’de hizmet 
vermeye devam ediyor. Kısa 
sürede vakıf katılımcılarımızın 
toplantı öncesi uğrak yerlerinden 
biri haline gelen Frido Cafe’de 

sandviçten makarna ve et çeşitlerine kadar farklı lezzetleri 
bulmak mümkün. Toplantı öncesi hızlı ve lezzetli bir akşam 

yemeği ya da sıcak bir kahve için Frido Cafe’yi tercih 
edebilirsiniz. Frido Cafe’nin zengin menüsünde değişik 
pasta ve tatlı çeşitleri de mevcut. 

Bülten Künye
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Hz. Muhammed’in 
Nağmesi 

Goethe

Kayalıklardan fışkıran, 
Şu neşe pınarına bakın, 
Bir yıldız çakışı sanki;

Bulutlar üzerinde 
Yüce ruhlar beslemiş gençliğini, 

Derûnunda koruluktaki kayalıkların. 

Taptaze gençliğiyle,
Sıyrılıp bulutlardan

Raks eder gibi iner mermer kayalara
Haykırır sevincini yine 
Sînesinden asumana. 

Katmış da önüne rengârenk çakılları
Sürüklüyor dağ geçitlerinden aşağı,

Ve bir önder azmiyle
Götürüyor beraberinde,
Nice kardeş pınarları

Vadilerden aşağı
Çiçeklenir geçtiği yerler,

Ve çimenler
Soluğuyla yeşerir. 

Lâkin eyleyemez onu,
Ne gölgeli vadiler, 

Ne sevdalı bakışlarla yüze gülerek, 
Dizlerine kapanan çiçekler: 

Basıp ovayı tâ içlere kadar ilerler, 
Sonra döne dolana akar gider. 

Yoldaşı oluverir akarsular. 
Ve şimdi gümüş parıltılar içinde 

Girer ovaya, 
Ve onunla parıldar ova, 

Ve ovalardan gelen ırmaklardan
Ve dağlardan inen derelerden 

Sevinçle bir ses yükselir: Kardeş!
Kardeş, kardeşlerini de al yanına, 

O kadîm Yaradana, 
Kucağını açıp bizi bekleyen
O ebedî ummana kavuştur, 

Ah! O kollar ki beyhûde açılmış, 
Bağrına basmak için hasret çekenleri; 

Zira şu ıssız çölün 
Haris kumları bizi yiyip bitirecek; 
Güneş yukardan kanımızı içecek; 

Bir tümsek engel göle ulaşmamıza! 
Kardeş! 

Al ovalardan bütün kardeşleri, 
Dağlardan bütün kardeşleri al
Eriştir hepsini yüce Yaradana! 

Haydi, gelin hepiniz!
Nasıl da coşmakta şevkle; 

Bir nesil ki taşıyor yücelere önderini! 
Parlak zaferlerle ilerlerken, 

Ülkelere ad verir, 
Geçtiği yerlerde şehirler kurulur. 

Durdurulamaz, muttasıl akar köpürerek

Öyle cömert bir fıtrat ki o, 
Parlayan kuleleri, 

Ve görkemli mermer sarayları 
Böylece ardında bırakır gider. 

Sanki atlas; sedir ağacından gemileri, 
Taşıyor devâsâ omuzlarında; 

Ve bir uğultu ki rüzgârda, 
Sırtında binlerce yelkenli, 
Hep onun ihtişamına şahit. 

Ve böylece bütün kardeşlerini, 
Evlâtlarını, hazinelerini, 

Neşe saçan kalbiyle
Götürür bekleyen Yaradana. 

Goethe, Doğu-Batı Divanı, Ötüken Neşriyat, 2009

Tanrıça Gizemleri
Tanrıça Kızlarının Nefs Terbiyesi
Ruth Rusca
Çevirmen: Cengiz Erengil
Yayınevi: Ayna Yayınevi
160 sayfa

“Bu güçlü ve gerçekten 
yararlı eserde, Ruth Rusca, 
Kutsal Kitap’ın yeterince 
dikkat edilmeyen iki 
boyutuna eğiliyor: Dişil 
gizemlerin derinliği ve 
zengin sunuluşu. Kendi en 
iç yaşam deneyimlerini, 
sezgileriyle birlikte Kutsal 
Kitap’taki kadınların üzerine 
yansıtarak konuyu işlemiş 
oluşunu özellikle dikkate 
değer buluyorum. İnsanlar, 
Kutsal Kitap’ı önyargılarını 
desteklemek için okumak 
yerine, sezgilerini 
derinleştirmek için okusalar 

ve erilliğe öncelik veren alışılmış yaklaşımlar yerine dişil 
teolojiyi inceleseler, o zaman kültürün kendisi daha iyi 
yönde ne kadar değişebilirdi, bir hayal edin. Bu önemli 
sebepler yüzünden, bu aydınlatıcı kitap okunsun istiyorum 
ve şiddetle tavsiye ediyorum.” 
Thomas Moore, Care of the Soul kitabının yazarı 
 
‘Tanrıça Gizemleri’ kitabında Ruth Rusca, Yahudi-
Hıristiyan geleneğin kalbindeki dişil olanın kutsal 
gizemlerinin ve eril–dişil güçlerin arasındaki simyasal 
ilişkinin üzerindeki örtüyü kaldırıyor. Rusca, 30 yıldan 
fazla süren araştırışının sonunda, Kutsal Kitap’taki dört 
arketipal kadını keşfeder: Tamar, kutsal fâhişe; Rahab, 
fâhişe (meretrix); Ruth, nefsi kurtaran; Bathsheba, 
Tanrıça’nın kız evlâdı. Bu dört kadın, yıkılamaz dişil yaşam 
gücü, Tanrıça’nın bilgeliği ve nefsin dönüştüren gücünü 
temsil eder ve nefs bilincinin gelişiminin dört düzeyini 
simgeler. 
 
Îsa’nın annesi Meryem, bu dört kadının tamamlayıcısı olan 
beşinci kadındır, fakat Rusca ‘Lekesiz Varoluş’ dogmasının, 
Meryem’in önemini baskıladığını ve kilisenin kadına ve 
onun yaşam veren enerjisine karşı duyduğu korku sebebiyle 

Hıristiyanlıkta kutsal dişiyi tahrip ettiğini göstermiştir. Bu 
kadınlar, yok edilemez dişil yaşam gücünü nesilden nesile 
aktarmışlardır. Bu kadınlar, kendi yaşamlarını, dualistik 
eril–dişil düşünüş tarzının oluşturduğu yıkıcı eğilimlerin 
üstesinden gelecek yeni bir yol açış olarak görmüşlerdir. 
Bu öyle bir dualitedir ki, dişil cinsellik ve gizemlere 
saygı duyup onları kutlayacağına, üzerlerindeki kutsiyet 
duygusunu kaldırarak, onlara saygısızca yaklaşmıştır. 
(Arka Kapak) 

Sufi Kadınlar
Saklı Bir Hazine
Dünyanın En Kutsal Kadınlarının Öyküleri
Camille Adams Helminski
Yayınevi: Samsara Kitapları
Çevirmen: Aslı Özer
388 sayfa

Bu kitapta aktarılan bilgilerle, 
Asya’dan Afrika’ya, 
Ortadoğu’dan Avrupa’ya 
ve Amerika’ya kadar 
dünyanın farklı yörelerinden; 
Muhammed Peygamber’in 
zamanından bugüne, çağlar 
boyunca tasavvuf yolunda 
yürüyen kadınlara ilişkin, 
ilk kez seçkin ve özenli bir 
derleme sunulmaktadır.  
 
Mevlevi geleneğinin 
izleyicisi olan Camille Adams 
Helminski şöyle diyor: 

“Günümüzde, tasavvuf yolunda yürümüş ve yürütmekte 
olan kadınlarla ilgili olarak, giderek artan sayıda öykü 
gün ışığına çıkıyor. Sufi kadınların manevi yolda olduğu 
kadar dünyevi görevler açısından da erkeklerle birlikte ve 
eşit koşullarda hayatın içinde rol almaları kaçınılmaz bir 
olgudur. İlerlemekte olduğumuz tüm yollarda, Yüce Yaratan 
tarafından bahsedilen ilâhi ışığa tanık olmak en büyük 
arzumuz olmaya devam edecektir. Evrenin tüm yıldızları 
giderek daha parlak bir şekilde üzerimizde parlasın.” 
(Arka Kapak)

HAKİKATTEN DAMLALAR

BİZİM SAHAF

Değerli Taşlar ve 
Kristaller - II

Tarih boyunca değerli taşlar renkleri ve göz alıcı 
görünüşleri ile ilk çağlardan beri insanların ilgisini 
çekmişlerdir. Bazı taşlar çok nadir bulunmaları ve 
güzellikleri sebebiyle, yüzyıllardır ‘tılsım’ olarak 
kullanılmışlardır. O zamanlarda insanlar için her değerli 
taşın özel bir anlamı vardı.

Örneğin; Tevrat’ta Harun’un göğüslüğünde belli bir 
düzende 4 sıra halinde yerleştirilmiş 12 parça değerli taşın 
ona ‘Tanrı’nın Gücü’nü sağladığı anlatılır.

Sanskritçe yazıtlarda M.Ö. 400’lü yıllarda Hindistan 
krallarının kendilerini kötülüklerden korumak için değerli 
taşları topladıkları anlatılmaktadır.

Eski Roma’da ve Mısır’da taşlardan oluşan tılsımları ve 
boyunlukları taşımak gelenekti.

Mayalar ve Amerikan yerlileri, taşları, hastalıkları hem 
tanımlamada hem de tedavide kullanmışlardır.

Eski Mısırlılar lapis lazuli, karneol ve malahiti, İnkalar ve 
Mayalar zümrüdü, Çinliler yeşimi, Amerikan yerlileri ise 
turkuazı binlerce yıl kullanmışlardır.

Kızılderililer, üzerinde turkuaz taşıyan kişilerin 
kemiklerinin kırılmayacağına inanır ve savaşta bu taşı 
kalkanlarının üzerine işlerlerdi. Turkuazın Aztek kültüründe 
de önemli bir yeri olduğu bilinmekte. Aztekler bu taşı kötü 
etkilerden korunma amaçlı kullanırlardı. Yine Kızılderili 

kültüründe yosun akik taşının susuzluğu giderdiğine inanılır 
ve bu amaçla kullanılırdı.

Eski Yunan’da, ametist taşının insanları sarhoş olmaktan 
koruduğuna inanılır ve kadehler ametistten yapılırdı.

Negatif elektrik yükünü ayaklardan toprağa geçirdiğine 
inandıkları için, Hindistan’da kadınlar halen ayak 
parmaklarına obsidyen yüzük takmaktadırlar.

Atlantis’te enerji elde etmek için kuvars kristallerinden 
faydalanıldığını, hatta bu kristalleri kullanarak 
tapınaklarında ruhsal güçler geliştirdiklerini veya kehanet 
ve ibadet amaçlı kullandıklarını da görürüz. 

Peridot (zebercet) taşı, Özellikle Arapların favorisi olarak, 
karanlık yerlerden geçerken duyulan korkuyu yenmek için 
takılırdı.

Günümüze geldiğimizde, kristaller günlük hayatımıza çok 
çeşitli şekillerde giriyorlar. Saat, televizyon, bilgisayar 
ve diğer birçok araçların yapımında bu taşlardan 
faydalanıyoruz. Örneğin, birçoğumuzun saatinde bulunan 
kuvars kristalleri, bilgisayarlarda hafıza çipleri olarak 
kullanılmaktadır. Ultrasonda kullanılan kuvars kristalleri 
ve yakut uçlu lazer cihazları modern tıp kullanımına 
örneklerdir.

Takı ve ziynet eşyası olarak da kullanılan taşlar ve 
kristaller, tamamlayıcı tıp içinde yer alarak, sağlıkta da 
kullanılırlar. Vücudumuzdaki negatif enerjileri temizlemek, 
konsantrasyonu sağlamak, fiziksel ve zihinsel tedaviler 
uygulama yöntemlerinde yer alırlar. Çeşitli meditasyon 
çalışmalarında da tercih edilirler.

nimetozata@gmail.com

BİLİM Nimet Özata
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Yoga Öğretilerinde 
Beslenme

Sağlıklı kalabilmek için doğru yiyecekleri tüketmek 
gerekir ve bunun için birçok beslenme tarzı 
önerilmektedir. Geleneksel ya da bilimsel olarak 
araştırılmış, denenmiş, istatistiklerle incelenmiş 
beslenme çeşitleri bir genelleme içerirler, fakat 
doğrulukları yüzde yüz ispatlanamaz. 
 
Hiçbir besinin yeteri kadar sağlıklı olduğundan emin 
olamayız, çünkü yediğimiz yiyecekleri birçok etken 
etkiler. 

Örneğin, sebze ve meyvelerde; yetiştirildiği toprak, 
kullanılan gübreler, ilaçlar, kimyasal böcek zehirleri 
hormonlar, doğal zararlar (böcekler, fareler gibi) 
önemlidir.

Hayvansal gıdalarda ise; bu hayvanların yetiştirildiği 
yerler, verilen besinler ve ilâçlar, öldürülme 
şekli, öldürdükten sonra sakladıkları yerler, nasıl 
paketledikleri, nasıl bir yerden bir yere nakledildikleri, 
koruyucu madde kullanılıp kullanılmadığı, soframıza 
gelene kadar geçirildiği işlemler gibi yüzlerce etken 
yediklerimizi etkiler. Bazen bir tanesi bile öldürücü 
hastalıklara sebep olabilir.
 
Evimize girdikten sonra yaptığımız işlemler de çok 
etkilidir; saklandıkları koşullar, küflenmeye müsait 
ortamlarda bekletilmesi, yüksek ısıda pişirilmesi, 
bir kere pişirdikten sonra tekrar tekrar ısıtılması, 
birçok gıdanın birleştirilip fazla işlemden geçirilerek 
pişirilmesi gibi. 
 
Bütün bunların yanında hepimizin metabolizması 
da farklı çalışır, zararlı besinleri tolere edebilme 
yeteneklerimiz farklıdır ya da sağlıklı besinleri 
sindirebilme kapasitelerimiz farklıdır. Bedenimiz 
kendi kendini iyileştirmeye yönelik çalışır ve bedene 
zarar veren her şeyle mücadele eder, O yüzden neye 
ihtiyacı olduğunu anlayabilmek için dinlemek gerekir; 
düşünerek değil, hissederek…
 
Geleneksel yöntemlerden bir tanesi olan Yoga 
öğretilerinde yiyecekler; ‘Sattvik, Tamasik, Rajasik 
Gıdalar’ olarak üç gruba ayrılmıştır. Uzun yıllar 
uygulanan bu beslenme önerilerinin insan sağlığını 
önemli ölçüde etkilediği gözlemlenmiştir.
 
Bu öğretilerde, Rajasik ve Tamasik yiyeceklerin 
tüketilmesi önerilmez, Sattvik gıdaların tüketilmesi 
önerilir. 
 
Rajas:
Rajasik gıdalar zihni karmaşıklaştırır, hayvani istekleri 
harekete geçirir, gerginlikler yaratır, dolaşım ve sinir 
sistemi ile ilgili hastalıkları tetikler ve kişiyi aşırı 
hareketli, çok aktif hale getirir ve yaşam enerjisini 
tüketir. Ağrıların, acıların, üzüntülerin, hastalıkların 
oluşmasına neden olabilirler. Beden–Zihin–Ruh 
bütünlüğünü bozar. 
 
Bunlar aşırı uyarıcı yiyeceklerdir: Soğan, sarımsak, 
kahve, çay, tütün, aşırı tuzlu, aşırı acı ve baharatlı 
yiyecekler, kırmızıbiber, domates, yumurta, beyaz 
ekmek, beyaz un, beyaz şeker, hazır ve işlenmiş gıdalar, 
atıştırmalıklar, asitli içecekler, çikolata, bisküvi gibi 
yiyecekler rajasiktir.
 
Tamas:
Yoga öğretilerinde tamasik gıdalardan da sakınmak 
gerektiği önerilir. Tamasik gıdalar ağırlık ve uyuşukluk 
hissi verir. Fazla tamasik beslenmenin ne bedensel ne 
de ruhsal faydası vardır. Bu şekilde beslenmek insanları 
donuk, durgun ve tembel yapar, arzuları kuvvetlendirir, 
kronik tendon rahatsızlığına, motivasyon bozukluklarına 
ve depresyona sebep olur. 

Bunlar sindirimi zor yiyeceklerdir: Kırmızı et, beyaz et, 
yumurta gibi gıdalar, fazla pişirilmiş ve paketlenmiş, 
fermente olmuş, yanmış, kızarmış, kömür ateşinde 
pişirilmiş ve tekrar tekrar ısıtılmış yiyecekler, bayat, 
bozulmuş, çürümüş ürünler, dondurulmuş gıdalar, 
konserveler, koruyucu içeren mantarlar da tamasik 

gıdalara örnektir. Uyuşturucu ve alkol de tamasik gruba 
dâhildir.

İnsan bağırsağı et ürünlerini kısa sürede sindirip 
kalanını dışarı atabilmek için fazla uzundur. Sindirimi 
zor bir gıda olan et, eğer bağırsaklarda uzun süre 
kalırsa çürür ve bakteri üretir, kanın kirlenmesine 
sebep olur. Et ürünlerinin özellikle fiziksel etkilerinin 
dışında psikolojik etkileri de olumsuzdur. Sevgi, şefkat 
duygularımızı köreltir, şiddet duygularını güçlendirir.
 
Milyonlarca hayvanın kısa sürede kilo alıp marketlerde 
paraya çevrilebilmesi için küçücük kafeslerde, 
barınaklarda eziyet çekerek yaşamasına, işkence 
yapılarak öldürülmesine izin vermeyelim. Ayrıca çabuk 
gelişmeleri için verdikleri hormon ilaçlarını bedenimize 
almayı engelleyelim, yarardan çok zarar veren kırmızı 
ve beyaz eti tüketmeyelim. Bu konuda internette küçük 
bir gezinti yapmanız olayın ciddiyetini anlamanıza 
yardımcı olacaktır.
 
Sattva:
Yoga öğretilerinde önerilen gıdalar sattvik gıdalardır. 
Bu yiyecekler zihni sakinleştirir, zekâyı keskinleştirir, 
sindirimi kolaylaştırır, enerjiyi arttırır, diri ve canlı 
tutar, güçlendirir, stres altındaki zor işlerin yarattığı 
yorgunluğa karşı direnci arttırır. Hafifliği, neşeli olmayı, 
sakinliği sağlar, bedeni ağırlaştırmaz, enerji verir, 
arındırır. 

Yoga ile ilgilenenler bu tarz beslenmenin enerjilerini 
temiz tuttuğunu, zihni saflaştırdığını, ruhsal 
gelişmelerini güçlendirdiklerini bilirler.
 
Bunlar arındırıcı, sindirimi rahatlatıcı ve neşelendiren 
gıdalardır: İşlenmemiş tam ürünler, tatlandırılmamış, 
koruyucu kullanılmamış doğal lezzetlerdir. Taze, 
mevsiminde ve güneşte kurutulmuş meyveler, sebzeler, 
taze meyve ve sebze suları, çiğ ya da az pişmiş sebzeler, 
salatalar, çimlendirilmiş buğday, arpa, mercimek, maş 
fasulyesi gibi baklagiller ve tahıllar, balık (balık hem 
tamasik hem de sattvik gıdadır; et yemediğimizde B12 
vitaminini başka besinlerden alamayız ve bedene zarar 
vermiş oluruz, ara sıra balık yenebilir), tam tahıllar 
özellikle esmer pirinç, baklagiller (kuru fasulye, nohut, 
mercimek gibi) cevizli, ay çekirdekli tam buğday 
ekmeği, çok az miktarda bal, taze bitki çayları, az 
miktarda süt ve tereyağı (günümüzde süt aldığımız 
hayvanların durumu sağlıklı olmadığı için süt hakkında 
olumsuz etkiler çoğalmıştır, bilimsel incelemeler ise 
sütün tahmin edildiği kadar faydalı olmadığını ortaya 
koymuştur. Eğer ille de süt içmek isterseniz keçi sütü 
tavsiye ediliyor)… 
 
En önemlisi de; temiz ve bol su içmek, fakat suyu 
birdenbire değil, yudum yudum, azar azar içmek 
faydalıdır.
 
Dikkat edilmesi gerekenler: Yemeklerinizi belirli 
zamanlarda düzenli olarak yiyin, midenizde açlık 
hissini farkedin, acıkmadıkça herhangi bir şey yemeyin, 
midenizi aşırı doldurmayın. Tokluk hissi yaklaşık 
20 dakika sonra beyne sinyal olarak ulaştığı için 
yavaş yavaş ve uzun süre çiğneyin, ağızdaki salyalar 
sayesinde sindirime yardımcı olan enzimler yeteri 
kadar üretilecektir. Besinleri olabildiğince basit ve 
karıştırmadan sakin ve huzurlu bir ortamda yiyin, 
öğünler arasında atıştırmayın.
 
Yemek yemeden önce besinlerin soframıza gelene 
kadar çok emek harcandığını ve dünyada açlıktan ölen 
milyonlarca insanın olduğunu hatırlayıp gerekli saygıyı 
göstererek başlayın.

Beslenme ile ilgili söylenenleri birebir uygulamayı 
denemeyin, bu davranışlar psikolojik olarak 
rahatsızlanmanıza neden olacaktır, biraz bedeninizi 
dinleyin. Bazen sağlıklı olmadığı söylenen gıdaların bile 
az miktarda ve yerinde faydalı olabileceğini hatırlayın.

Yemekler hayatın anlamı değildir, sadece bunun için 
yaşamayın. Verdiği tatmin duygusunu zevk aldığınız 
başka işleri yaparak da yaşayabilirsiniz. Zevk alma 
duygusunun tokluk hissi yarattığını ve aşırı yemek yeme 
isteğini ortadan kaldırdığını unutmayın.

nilcvk@gmail.com

Melisa (Oğul Otu)
Melisa, stresten mide rahatsızlıklarına, baş ağrısından 
iştahsızlığa kadar birçok hastalığın tedavisinde etkili olan 
doğal bir ilaçtır. 
 
Halk arasında ‘oğul otu’, 
‘limon otu’, ‘kovan otu’, 
‘limon nanesi’ ve ‘acem 
otu’ gibi adları da vardır. 
Eski çağlardan beri sinirleri 
yatıştırıcı özellikleri olduğu 
bilinen ‘melisa’, hiçbir yan 
etkisi olmadığı için birçok 
ülkede stres kaynaklı uykusuzluk durumlarında kullanılır. 
 
Melisa, kokulu bir bitki olduğu için, kozmetik sanayisinde 
de önemli bir yeri bulunmaktadır. Yıpranmış saçlar için 
şampuanlarda, saç losyonlarında, ağız hijyen ürünlerinde, 
yağlı ciltler için temizleme maskelerinde, yenileyici 
kremlerde ve hassas cilt losyonlarında kullanılmaktadır.
Yatıştırıcı, temizleyici, yenileyici ve dinçleştirici etkilerinin 
yanı sıra, melisanın antiseptik (mikrop kırıcı) özelliği 
bulunur.

Yapılan araştırmalar, melisanın stres ve kalp hastalıklarının 
tedavisinde kullanılabileceğini göstermiştir. Ayrıca rahim 
ve sindirim sistemlerini hastalıklara karşı korur. Spazm 
çözücüdür. Ruhsal ve fiziksel sakinleştiricidir. Hazmı 
kolaylaştırır. Karın–mide ağrısı ve ishalin tedavisine 
yardımcı olur. Bağırsak gazlarını giderir.

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

Deniz Ürünleri Yahnisi
Berfin And
Malzemeler: 
16 adet midye, 16 adet irice karides
500 ml. beyaz şarap
100 gr. tereyağı
1 iri diş ezilmiş sarımsak
4 adet ince doğranmış taze soğan
2 dal ince doğranmış kereviz (Poşetler içinde taze satılıyor)
1 adet ince doğranmış pırasanın beyaz tarafı
250 gr. dilimlenmiş herhangi çeşit mantar
1 adet defne yaprağı
300 gr. derisi alınmış, 2 cm genişliğinde kesilmiş somon 
parçaları
300 gr. derisi alınmış, fileto hazırlanmış, küp doğranmış 
levrek balığı
350 ml. taze krema
½ demet ince kıyılmış maydanoz
1 çorba kaşığı un
2 fincan su

Yapılışı:
Midyeleri temizleyip suda iyice yıkayın. Karidesleri ve 
diğer balıkları da sudan geçirin. Altı kalın bir tencereye 
tereyağını koyun, erisin. Doğranmış soğan, sarımsak, 
kereviz, pırasa, mantar ve defne yaprağını tencereye 
ekleyin. Sebzeler yumuşayıncaya kadar kavurun. Sonra 
tencereye şarabı ekleyin. Kaynamaya bırakın. İçine 
unu da ekleyip 2 fincan su ilave edin. Sebze suyunun 
koyulaşmasını sağlayın. Daha sonra şarabı yavaş yavaş 
ekleyin ve kaynatın. Daha sonra tüm balıkları tencereye 
ekleyin. 10 dakika kaynadıktan sonra kremayı ilave edin. 
Karidesler pembeleşinceye kadar pişirin. Yahniniz hazır. 
Sofraya servis yaparken tabağınızı maydanozla süsleyin. 
Çok lezzet katar. 

Afiyet olsun.

ŞAH BAZAAR

SAĞLIK Nilgün Çevik Gürel

Hatice Çoban Uzun


