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Erol Deneç ile
Fantastik Realizm

“Dil ve Dilin Farklı Boyutlarda İncelenmesi” başlığı 
altında 2011 yılı Ekim ayından beri devam eden 
toplantılarımız kapsamında, 28 Şubat 2012 Salı 
akşamı, bir ifade dili olarak sanatı, kendisini ve dahil 
olduğu sanat akımı Fantastik Realizm’i konuşmak 
üzere, İzzet Erş dostumuzun başarılı sunumu ve slayt 
gösterisi eşliğinde Sayın Erol Deneç’i ağırladık.  

1941 yılında dünyaya gelen sanatçının resim 
yolculuğu dört yaşında iken edindiği boya 
kalemleriyle başlar ve 1963’de gördüğü bir rüya ile 
şekillenir. 1962’de İstanbul’da Tatbiki Güzel Sanatlar 
Akademisi’ne giren Erol Deneç, 1964’de Prof. Ernst 
Fuchs’un davetiyle Fantastik Realizm akımına dahil 
olur ve Viyana’ya Fuchs’un evine yerleşir. 

Erol Deneç, 1964 yılında Viyana’ya yerleşmesinden 
6 ay sonra ilk sergisini açar. Artık hayatında yeni 
bir dönem başlamıştır. Viyana Güzel Sanatlar 
Akademisi’ne giren sanatçı, burada kaldığı 
süre boyunca Fantastik Realizm akımının ünlü 
temsilcileriyle tanışıp karma sergilerine katılır. 
“Sanat geçmişten kopuk olmamalı, bugüne hitap 
etmeli ve yüzü geleceğe dönük olmalıdır,”  diyen 
Erol Deneç, Avrupa’da çok sayıda kişisel ve karma 
sergiye katılmış, hakkında belgeseller çekilmiş, 

birçok TV kanalına konuk olmuş, 
Fantastik Realizm akımının dünya 
çapında başarılı bir ismi olarak gazete 
ve dergilere konu edilmiş, çok sayıda 
kaynak eserde, ansiklopedi ve kitapta 
yer almıştır.

25 yıl boyunca Viyana ve Alp 
Dağları’nda yaşayan Deneç, 1999 
yılında Türkiye’ye dönmüştür. Sanatçı 
çalışmalarına Moda’daki atölyesinde 
devam etmektedir. Başarılı bir ressam 
ve müzisyen olan sanatçı, Ebristan ve 
Art Akademi’de özel resim dersleri 
vermektedir.
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Eğer kişi
yalan söylemiyorsa
yeterince özgündür.

Ludwig Wittgenstein

Söz ola...

Soru: Nasıl başladı müziğe olan sevginiz 
ve öğreniminizi müzik üzerine almakla 
ilgili kararınız diye sorarak başlayalım mı 
röportajımıza?

Ercan Özaksoy: Aksaray’dan Topkapı’ya giden 
caddenin adı Millet Caddesi idi. Onun ortasından 
Vatan Caddesi gider, onun bir yukarısı da 
Fatih’tir. O ortadaki Vatan Caddesi sazlıktı, dere 
akıyordu oradan benim çocukluğumda. Oradan 
kamış kopartır, düdük yapardım kendime. İlk 
müzisyenlik böyle başladı herhalde, ilkokul 
öncesi, 4–5 yaşlarında idim. Ben küçükken, yine 
ilkokul öncesi, annemle babam ayrılmıştı. Küçük 
ağabeyim ve ben annemle kalıyorduk. Büyük 
ağabeyim zaten askeri lisede okuyordu, ablam 
da babamın yanındaydı. Çocuk yaşlarımızda pek 
anlayamayacağımız kadar travmalı bir ayrılık 
daha yaşandı, ani gelişti olaylar ve biz küçük 
ağabeyimle birlikte babamın yanına taşındık, ben 
de ilkokulu bitirdim.

Biraz içine kapanık geçti ilk çocukluğum, sadece küçük 
ağabeyimle konuşurdum. İlkokulun sonuna doğru bir de 
ciddi sağlık problemi yaşadım, böbrek iltihabı sebebiyle 
3 ay hastanede kaldım. Orada karar verdim, ben yatılı 
okumak istiyorum ve müziği seviyorum diye.

Müfit Kiper benim dayımdı, meşhur müzisyen, trompetçi. 
O bana bir kâğıt yazdı, konservatuar yetkililerine iletmem 
ve böylece imtihanlara girebilmem için.  

Soru: Hangi konservatuar?

Ercan Özaksay: Beşiktaş’ta idi Yatılı Belediye 
Konservatuarı, Çırağan’da, hatta şimdi belediye binası 
olarak kullanımda.

Soru: Nasıldı o zaman konservatuardaki sınav ve ders 
programlarınız?

Ercan Özaksoy: Benzer; kulağının seslere duyarlılığına 
bakıyorlardı, ritim denettiriyorlardı, bir de şarkı 
söyletiyorlardı. Bir yandan müzik dersleri, bir yandan tüm 
ortaokul ve liselerde okutulan tüm dersler, yabancı dil de 
Fransızca. Sabah başlayıp akşama kadar sürüyordu her gün 
dersler, cumartesi günleri de öğlene kadardı.

Ben konservatuardayken çalışmaya başladım, 13 
yaşlarındaydım. Konservatuardaki üst sınıflar orkestra 
kurmuşlar, yazın çalışıyorlarmış, ama davulcuları yok. 
Ben daha hazırlık sınıfını yeni bitirmiştim. Piyano temel 
enstrüman, piyano ve solfej herkese mecburi, ritmik okuma 
da öyle, bir de yaylı sazlar, keman, kontrbas ve çello; benim 
enstrümanım çello oldu. 

röportajın devamı 2. sayfada
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Dünyanın en önemli Sümerologlarından biri olan 
Sayın Muazzez İlmiye Çığ, 10 Nisan 2012’deki 
vakıf toplantımızın konuğu oluyor. 2000 yılında 
Fahri Doktor ünvanına lâyık görülen, on üç kitap 
ve birçok bilimsel makale yazan, Sümer ve Hitit 
kültürlerinin en önemli araştırmacılarından olan 
Çığ’ın konuşmasına hepinizi bekliyoruz. 

Muazzez
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Soru: Siz mi seçtiniz yaylı enstrümanınızı?

Ercan Özaksoy: Hayır, olur mu, bana verdiler çelloyu. O 
zamanlar kâhinler vardı, dudağına bakıyorlar, parmaklara 
bakıyorlar; “Bu dudak bilmem ne çalar, bu parmaklar 
bilmem ne çalar” diye, çok komik ve çok geri tabii ki. 
Neyse, gittim üst sınıflarla konuşmaya orkestraya katılmak 
için. Dedim ki: 
— Ben çalarım davulu.
— Çaldın mı daha önce?  
— Hayır. 
— Peki, davulun var mı? 
— Bulurum.
 
Gittim davul buldum. Küçüksu Plaj Gazinosu’nda bir 
sezon çalıştık; yaş 13-14. 25 TL yevmiye alıyorduk. 
Hemen gittim, bir ev tuttum ve anneme gittim. O zaman 
annem Balat’ta yalnız yaşıyordu. Dedim: “Anneciğim, 
hadi eşyalarını topla, ev tuttum ben, birlikte yaşayacağız.” 
Karagümrük’te bir ev tutmuştum, Fatih’in yamaçlarında. 

Sonra geldik 20 yaşlarına, okul bitmişti ve ben bir yandan 
müzik yaparak yaşamımı kazanıyordum. Barlarda ve 
benzeri mekânlarda müzik yapıyorduk. Derken bana 
Avrupa’ya gitme teklifi geldi, piyanist olarak.

Soru: Nasıl gelişti bu teklif?

Ercan Özaksoy: İnanılmazdı gerçekten. Biz bir barda 
çalışıyoruz, adamın biri geldi bana dedi ki: “Biz Avrupa’ya 

gideceğiz, senin gibi bir piyaniste 
ihtiyacımız var.” “Allah Allah, benim 
gibi bir piyanist mi?” dedim kendi 
kendime. Ben kendimi piyanist 
falan gibi görmüyordum ki, daha 
talebeydim yani. Askere gidecektim 
ben o zaman, planlarım öyle idi. 
Sonra annem dedi ki: “Git oğlum, 
istikbalini kurtar.” Ben de erteledim 
askerliği ve teklifi kabul ettim. 

Almanya’ya çıktık ilk, 1966–1967 
idi yanlış hatırlamıyorsam. Grubun 
adı: “İstanbul Sextet”. 6 kişiyiz ve 
o zamanlar çok revaçta olan dans 
müziği yapıyoruz. 

Ama ondan önce çok önemli başka 
bir gelişme olmuştu. Konservatuara 
yeni girdiğim yıllarda bir grup 
kurmuştuk ve o grupla birlikte 
Adana’ya gitmiştik. Bizim 
saksafoncu hastalandı orada, 
Adana’da saksafoncu aramaya 

başladık. Bulduk da; benim okuduğum 
konservatuardan mezun olmuş, 20 yaş 
büyük biri benden. Zamanında ateist, 
solcu, hatta 4. Şube’de kayıtlı bir solcu 
ve ressam. Hatta bizim konservatuarı 
bitirince, bir de gitmiş Türk Sanat 
Musikisi Konservatuarı’nı da bitirmiş. 
Neyzen Tevfik’in talebesi olmuş aynı 
zamanda, ney de üflerdi. Develioğlu’nun 
talebesi Mahmut Gülcüler’in talebesi 
idi ben tanıştığımda, kendisi benim ilk 
rehberim oldu, Ali Altuntaş. Adana’da 
birlikte çalıştık, sonra o İstanbul’a 
döndü, ben de birkaç ay sonra İstanbul’a 
döndüm ve kendisini çalıştığı yerde 
buldum. Bu bahsettiğim Avrupa teklifi 
bana işte orada, o sırada geldi. “Ben 
Avrupa’ya gidiyorum,” dedim. O da 
“Haydi, güle güle,” dedi.   

Soru: Nasıl bir deneyimdi ilk defa 
Avrupa’da müzik yapmak? 

Ercan Özaksoy: Ne komik müzikler vardı o zaman. İtalyan, 
Fransız müzikleri vardı, rezil olduk, mahvolduk, aç kaldık, 
aylarca işsiz kaldık. Sonra değişti repertuar, aylarca nota 
yazmak zorunda kaldım, yeni Amerikan müzikleri için. 
Prova, prova derken sonunda oturdu orkestra ve çalıştık 
1,5 sene gibi. Her ay Almanya’nın başka bir şehrine 

gidiyorduk. 1 aydan fazla çalışmak yoktu o zaman bir 
şehirde, tutmuyorlardı bir grubu. Çok grup var, çeşit çok, 
niye tutsun ki, döne döne Almanya’nın tüm kentlerinde 
çaldık. 
 
İşte orada ben ‘caz’a düştüm. Bir gün bir müzik 
mağazasının önünden geçerken, bir saksafon sesi duydum, 
duvara yapıştırdı beni. Bitene kadar bekledim, öyle içeri 
girdim. “Kim bu?” dedim, “John Coltrane,” dediler. 
Caza sevdalandık orada işte. Çok uzun hikâyeler tabii, 
kestirmelerden anlatıyorum.  Ben oradan İsveç’e geçtim, 
grup dağıldı, bir sürü tatsızlık oldu. O sırada Okay Temiz ve 
grubu İsveç’te idi, ben de onlara katıldım piyanist olarak. 
İsveç’te de 1,5 sene kaldım. Okula gittim orada, İsveççe 
öğrendim. Sonra Adana çekti beni tekrardan kendine. “Hem 
gideyim askerliğimi halledeyim, hem de Ali ağabeyimi 
göreyim,” dedim. Döndüm, Adana’ya gittim, ağabeyi 
buldum. 
 
Dedim ki: “Ben size kardeş olmaya geldim.” “Haaa, o 
zaman iş başka, gidip patrondan izin almak lazım,” dedi. 
O da “Konuş oğlum, biz artık yaşlandık,” demiş. Bir süre 
Adana’da kaldıktan sonra Ali ağabeye dedim ki: “Ben 
askere gideceğim.”  

Soru:  Nasıl yaptınız askerliğinizi, müzisyen olarak mı?

Ercan Özaksoy: İstanbul’a geldim, bütün orduevlerini 
gezmeye başladım. İyi bir orduevi arıyorum, piyano 
arıyorum, niyetim piyano çalışmak çünkü. Avrupa’da 
gördük medeniyeti tabii, burada okulda hiçbir şey 

BAŞ YAZI İzzet Erş

Hezekiel’in Rüyeti

Otuzuncu yılın dördüncü ayında, ayın beşinci gününde 
efendisinin sevgili kulu Hezekiel’e, Allah’ın izzeti bir 
rüyet olarak göründü. Allah’ın izzeti bütün açıklığıyla 
dört sûrette göründü. Birinde aslan benzeyişi vardı, 
diğerlerinde öküz, kartal ve nihayet bir insan...

Allah’ın yüce adaleti Hezekiel’e bir aslan sûretinde 
göründü. Aslanın kral olduğunu, krallığının iradesinden 
kaynaklandığını bir ses ona evvelce bildirmişti. Zira 
aslan, hayvanlar cemiyetinde iradesi ve haşmeti 
nedeniyle tahta oturtulmuş bir kraldır. Krallığı 
bozgunculuktan değil ama kendi ile kaim oluşundan 
gelmektedir. İzzetinin kudreti de kendi nefsinden değil 
ama ümmetinin icmasından gelmekteydi. Bundan dolayı 
bir kişiyi takdir etmek için ona “aslan” denmez ama 
“aslan gibi adam” denir. Zira sadece aslanın kendisi 
aslandır ve tahtına oturan ancak onun bir benzeridir.

İradesinin kudretinden dolayı, korku ve tedirginlikten 
azadedir aslan. Bulunmadığı mahalde vezirliği için 
yarışılır. İsminin anıldığı yerde vezirlik dahi küfürdür 
ümmetine. Bu nedenle adalet koltuğuna lâyık 
görülmüştür. Zira adaleti ancak korkudan azade olan 
temin edebilir. Bu yüzden sağına soluna bakmaya gerek 
duymadan, dalgın ama emin adımlarla, ufka bakarak 
yürür aslan. Yürüyüşü, oturuşu, bakışları tüm ihtişamının 

yanında en sıradan, göze en basit görünendir.

Ve Kâdir’in kudretini gösteren bir öküzdür diğer sûret. 
Rahîm denilen toprağı sürmek için Allah’ın rahmetiyle 
inzâl olmuştur. Toprak onun kudret ve emeği aracılığıyla 
verir semeresini. Emeğinden sebep ekilen her tohumda 
hakkı vardır. Ana rahmine düşen tohumun nihayetinde 
kim olacağının bilinmediği gibi, toprağa ekilenin de ne 
olacağı bilinmez. Öküz temelidir ekilenlerin ve her nevi 
doğumun ebesidir. Bebeğin ondan doğması gibi güneş 
dahi ondan doğar. Ve doğacak olanı ancak Kadîr bilir. 

Bir diğer sûret kanatlarını iki yana açmış bir kartaldır. 
Kanatları dengenin ve hürlüğün emsalidir. Yine de 
kartalı kartal yapan bakışındaki kudrettir. Gizlide olanı 
sezgisiyle görür ve aradığı ondan gizlenemez. Zira gören 
kartalın gözü değil, ferasetidir; basîrdir. Hikmetle baktığı 
için görünmeyeni görebilme kudreti ihsân edilmiştir; 
hakîmdir. Yerde olanlar, daima yerde olduklarından olan 
bitene kendi dışlarından bakma erdemini gösteremezler. 
Kartal ise göğe yükselip yere ve yerdekilerin tümüne 
semadan bakar. Öküzün kudretini ve aslanın haşmetini 
ziyadesiyle gören odur.

Ve Hezekiel Allah’ın izzetinin dördüncü sûreti olan 
“insan” sûretine baktı ve huşuya kapıldı. Zira onda 
kendi benzeyişi vardı. Kendi sûretine neden kendisine 
benzediğini sordu. Ve insan sûretindeki canlı mahlûk, 
kendisinin bir beşere benzemeyeceğini, ancak beşeriyetin 
kendisine benzediğini söyleyerek ona şöyle buyurdu: 

“Sen kendini ben mi sandın?” Hezekiel korktu, ama 
içinden gelen sesi de susturamadı. “Öyleyse” dedi, 
“aslanda adaletin, öküzde kudretin ve kartalda hikmetin 
remz olunduğu gibi insan sûretinden remz olunan 
nedir?”

İnsan sûreti dudakları titremeden şöyle cevap verdi: 
“İnsan bir sırdır ve kendisine bildirildiği kadarı âyandır. 
Zira sırrının ifşâsına nihayet olmadığından insanın 
külliyen bilinmesine de imkân yoktur. Lâkin yine de 
insana, onu sevdiğin kadar yaklaşırsın. Yaklaştığın kadar 
bilirsin. Bildiğin kadar o olursun...”

Gözünü açtığında bildi ki bütün bunları ona gösteren 
efendisinin sesiydi. Kendine döndü ve anladı ki Efendi 
onda olan aslanı, öküzü, kartalı ve insanın güzelliğini 
kendisine göstermişti. Kısık, hatta sadece kendi kulağının 
duyacağı bir sesle: “Bende olanı bana verene, verdiğini 
vermekle hükümlüyüm. İnsanın güzelliği ve kokusunun 
hoşluğu budur,” dedi ve yüz üstü secdeye kapandı.

Rab sesini işitti ve ona açıkça söyledi: “Âdemoğlu! 
Ayakların üzerine dikil de seninle muhabbet edelim”*. 
Zira muhabbet için Âdemoğluna kıyamda olmak 
gerektir...

izzeters80@gmail.com

*Tanah, Hezekiel 2:1
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öğretmemişler bize. Etütlerimi, malzemelerimi hazırladım, 
piyano çalışmaya geldim aslında. Aradım buldum sonunda 
Eskişehir Orduevi’nde. Yeni piyano almışlardı yarı 
kuyruklu, siyah bir Rus piyanosu. Dedim, ben buraya 
geleceğim. Döndüm İstanbul’a, gittim askerlik şubeme 
dedim ki: “Ben Eskişehir Orduevi’ne gitmek istiyorum.” 
Oradaki görevli asker de bana, “Oh, babanın tekkesi mi 
burası?” dedi. Anlatmaya çalıştım ama tabii ki başarısız 
oldum.   

O zaman rahmetli müzisyen İsmet Sıral vardı. Ona anlattım 
durumu. Dedi ki: “Ben seni benim enişteye göndereyim.” 
4. Şube müdürüymüş kendisi. Gönderdi beni, anlattım 
durumumu, o da bana bir kâğıt yazdı, “Git bunu o yetkili 
kişiye götür,” dedi. Askerlik Şubesi’ne götürdüm o kâğıdı, 
aynı yetkili bende o mektubu görünce şok oldu tabii. “İyi 
peki,” dedi, “Ben seni Kütahya’ya göndereyim, oradan da 
Eskişehir’e gidersin, direkt yollayamam seni Eskişehir’e.” 
O işi öyle hallettik. Annem o arada rahatsızlıklarından ötürü 
hastaneye yattı ve ben Kütahya’ya gittim. Zaten ben askere 
gittikten 1 ay sonra da vefat etti kendisi.

Soru: Peki gidebildiniz mi Eskişehir Orduevi’ne?

Ercan Özaksoy: Daha askerliğin başında hangi bölüğe 
geçeyim diye düşünürken, bana dediler ki: “6. Bölüğe 
git, orada Hüsamettin Gönlüm var, bağlamacı Özay 
Gönlüm’ün ağabeyi.” Dedikleri gibi yaptım, tanıştık 
Hüsamettin Gönlüm ile. “Tamam, peki,” dedi, “Yatakhaneye 
senin için bir masa koyarız, orada nota yazarsın, hatta 
bana da yazarsın,  ben de trompet çalarım.” Dedim ki: 
“Ben Eskişehir Orduevi’ne gitmek istiyorum.” “Tamam,” 
dedi. Bir ay sonra izin aldım, Eskişehir Orduevi’ne 
gittim. CV’lerimi hazırladım, çıktım Orduevi müdürüne; 
Orduevi müdürü orada Albay’dır. “Efendim, benim böyle 
bir eğitimim ve kariyerim var,” derken, bana dedi ki: “Bu 
akşam Korgeneralin yemeği var, çalar mısın?”
  
Çalmaz mıyım! Onun için buraya kadar gelmişim bu kadar 
uğraşıp. Hemen hazırlandım, İsveç’ten getirdiğim güzel 
bir takım elbisem de vardı, lacivert. Çıktım, döktürdüm 
tabii. Korgeneral de bayılmış ve sormuş hemen, “Kim bu 
adam?” diye. Dedim: “Efendim, işte ben böyle böyle…” 
Bana demez mi: “Seni buraya Allah gönderdi, benim kıza 
ben İtalya’dan piyano getirdim, burada bir Allah’ın adamı 
yok öğretmen. Neredesin sen şimdi?” “Eskişehir’deyim,” 
dedim. “Tamam,” dedi, “sen dön, ben halledeceğim bu 
konuyu.”

Ertesi gün telefon etmiş, pılımı pırtımı topladım Eskişehir’e 
geldim. Piyanonun başına bir oturdum etüt çalışmaya, 
günde 6–7–8 saat, milletin kafası fena ütülendi. Hiç 
unutmam, bir gün Yüzbaşı geldi, “Ercan, hâlâ öğrenmedin 
mi?” dedi. Bir ara hastalandım orada, bademciklerim 
olmadığından boğazım zayıftı benim. 25 gün yattım, o 
arada da pencere kenarında çalışmıştım. Hatta şaşırmıştı 
Vahiy Albay. 

Soru: Vahiy Albay? 
 
Ercan Özaksoy: Vahiy Albay hekimimizdi, o iyileştirdi 
beni. O dönem çok özel sohbetlerimiz oldu kendisiyle. 
Maneviyatı çok yüksek bir kişiydi, eşi de öyle. Bana çok 
sahip çıktı, ağabeylik yaptı her anlamda. Akşam 6’ya 
kadar piyano çalışırdım, sonra da onun muayenehanesine 
giderdim, sohbet ederdik.
  
Çok faydalı oldu askerlik benim piyano çalışmalarım için. 
Uzun saatlere çıkınca çalışmalar, 6–7–8 saat gibi, beni 
dönüştürdü. Düzene sokuyor insanı bu ölçüde çalışmak, 
fronesis böyle bir şey aslında.

Soru: Peki askerden dönünce nasıl 
devam etti müzik çalışmalarınız?

Ercan Özaksoy: 1972’de bitti 
askerlik, İstanbul’a döndüm. Tekrar 
Ali ağabey ile buluştuk. Bu arada 
Vahiy Albay geldi kontrole, Ali 
ağabeyi gördü benim. “Hah tamam, 
şimdi içim rahat etti,” dedi.  
İstanbul’da mücadeleye kaldığımız 
yerden devam ettik. İşsizlik, 
imkânsızlık, parasızlıkla etütlere 
devam ettim hep, diğer zamanlarda 
da hep okuyordum.
 
Sonra bir ara Paris’e gittik Ali 
ağabey ile. Orada tiyatro müziği 
yaptık rahmetli tiyatro yönetmeni 
Mehmet Ulusoy’un oyunlarına. Ney, 
hem normal piyano, hem de tuşları 
çıkarılmış telli piyano; hurdalıktan 
almıştık, tellerini kullanıyordum 

onun. İki kişi müzik yapıyorduk tiyatro oyunlarına, 
tecrübe oldu bizim için. Bunlar 1977 senesinde idi, o arada 
Montreux Caz Festivali’ne davet aldık Ali ağabey ile 
ikimiz. 1978 senesinde gittik Montreux’ye. Abidin Usta 
(Abidin Dino’yu kastederek) vesile olmuştu ona. O da çok 
büyük bir adamdı. Organizatör gibiydi, ilişkileri o kadar 
yüksekti ki. Nesuhi Ertegün, Ahmet Ertegün gibi isimler 
hep arkadaşlarıydı. Tüm ilişkilerini kullanarak yardım 
ederdi insanlara, hizmet ederdi.

Neyse Montreux’den 
sonra Ali ağabey 
Fransa’ya gitti, 
evlendi ve orada 
yaşamaya karar verdi. 
Ben ise Amerika’ya, 
Boston’daki Berkeley 
Müzik Okulu’na 
gitmek istiyordum. O 
aralar Amerika vize 
vermiyor. Zaten para 
yok, pul yok.
 
Soru: Peki nasıl imkân 
buldunuz?

Ercan Özaksoy: New York’ta 
bir Türk patron bir Türk 
kulübü açmış ve Türkiye’den 
müzisyenler istemiş, ama alaturka 
olsun demiş. İstediği müzisyenler 
Meşhur Erköse Kardeşler. 
Klarnet, keman, ud.  Ben de 
onların arasına piyanist olarak 
katıldım. Ama sonra New York’a 
indiğimizde öğrendik ki patron 
benden vazgeçmiş, piyanoya 
gerek yok diye. Tabii aniden 
kaldım öyle. Gruba Sheraton’da 
oda tutmuşlar, hep birlikte gittik 
otele, ben kara kara düşünüyorum. İstanbul’da piyanomu 
satmıştım uçak bileti alabilmek için, cebimde ondan 
artan az bir miktar para. Resepsiyonda Karagümrüklü bir 
çocuk vardı, durumu öğrenince dedi ki: “Ben seni otelde 
idare ederim kısa bir süre.” 1 ay öyle idare ettim otelde, 
her gün oda değiştiriyordum, riskli bir şey tabii. Neyse, 
sonunda West Village’da bir Yahudi kulübünde iş buldum 
müzisyen olarak, kısa zaman içinde de ev tuttum. Oldukça 
dışlanmış ve yalnız hissettiğimi hatırlıyorum ilk zamanlar. 
Fakat daha sonra değişti her şey. Bir gün bir vesile ile 
başka bir repertuar çalmamız gerekti ve notalar yazılı 
olarak verilmişti. Aralarında nota okuyan ve yazabilen 
tek kişi olduğumu o zaman anlamışlardı. Daha sonra 
bu özelliğim Berkeley’e gitmemde çok yardımcı oldu. 
Kulüpteki çalışmaların yanı sıra, nota yazarak da para 
kazanıp biriktirebildim ve Berkeley’e gittim, Boston’a. 
Orada önce benim deneyimlerimi incelediler, daha sonra 
seviyemi tespit etmek için bazı çalışmalar yaptık birlikte. 
Bana özel programımı çıkartarak kabul ettiler okula. Sadece 
1 yıl devam ettim Berkeley’e, bir süre sonra anladım ki bir 
anlamda bir para tuzağıydı benim için. Anlamıştım ki artık 
her şey insanın kendi çalışmasına bağlıydı.

Soru: Tümü kendi eserlerinizden oluşan 2009 yılında 
çıkarttığınız HÜTHÜT isimli albümünüze kadar olan 
müzik çalışmalarınızı ve gelecek projelerinizi sorsam?

Ercan Özaksoy: Döndükten sonra İstanbul’daki bütün 5 
yıldızlı otellerde ve benzeri muhtelif mekânlarda müzik 
yapmaya devam ettim. En çok zevk aldığım mekânlardan 

biri zamanında Bebek’te olan Kalem Bar idi. Uzun süre 
müzik yaptım orada, hem üniversiteli gençler hem de 
her yaştan müzikseverlerle çok güzel zamanlar geçirdik 
birlikte. Geleceğe dair planlanmış projelerim yok, kalbimin 
sesini dinliyorum o konuda.

Soru: Evlenme öykünüzü, tanışma öykünüzü Leyla 
Özaksoy’dan dinlemek istiyorum...

Leyla Özaksoy: Ercan ile tanışıklığımız uzun seneler 
öncesine dayanıyor. Mahmut Gülcüler bizim hem 
akrabamızdı, hem de hocamız. Ben o zaman evliyim, Ercan 
da hep dışarıdan gelen ve Adana’da herkesin çok sevdiği, 
çok saydığı ve merak ettiği bir müzisyen. Zaman zaman 
Adana’ya gelip gitmesi nedeniyle oldu ilk birbirimizi 
bilmemiz ve tanışıklığımız. Fakat sonra aradan yıllar geçti, 
hiç görüşemedik. Daha sonra benim teyzemin kızının 
hastalığı nedeniyle onu ziyarete geldi ve orada karşılaştık, 
1994–1995 senesiydi.
 
— Sen ne yapıyorsun? 
— İstanbul’dayım. 
— Ben de İstanbul’dayım.

O sıralarda benim ilk eşimin vefatı üzerinden 10 yıl 
geçmişti. “O zaman İstanbul’da görüşelim” diyerek, iki 
eski dost olarak birbirimize telefon numaralarımızı verdik. 
İstanbul’da bir gün aradı beni. Hiç unutmam. O gün, çok 
güzel bir sonbahar günü, evde kızım ve bir arkadaşı var. 
İçimden geldi, “Haydi kalkın Ortaköy’e gidelim,” dedim; 
ama bir türlü ikna edemedim. Bir süre sonra Ercan aradı, 
“Hava çok güzel, Ortaköy’de buluşalım mı?” diye. Ben de 
hemen kalktım gittim, iyi ki de gitmişim. Bunun bir işaret 
olduğunu düşündüm, sağlam bir başlangıç oldu. Buluşunca 
geçmişten o güne olan biteni konuştuk; neler yaşadığımızı, 
neler yaptığımızı anlattık birbirimize. Sonra ben de onu 
yemeğe çağırdım ve tabii ki pek çok konumuz müşterek 
olduğu için yavaş yavaş bir yakınlaşma başladı, aynı sene 
içinde de evlendik.
   

Soru: Son olarak AAV ile ne zaman ve nasıl tanıştığınızı 
ve bu senemizin çalışma konusu olan dil üzerine bir soru 
sormak istiyorum. Müziğin kullandığı dil hakkında bize 
neler söylemek istersiniz?

Ercan Özaksoy: Dostlarımız vasıtasıyla Metin Bobaroğlu 
ve Ayşe Acar’ın Aşure serisini izleme imkânı bulduk, 
2009 senesinde. Seyreder seyretmez de Salı akşamları 
toplantılarına katılmaya başladık düzenli olarak. Vakfın, 
gerek gezi programlarına, gerek yaz yemeklerine, gerek 
farklı konulardaki çalışmalarına, kısaca katılabildiğimiz 
tüm faaliyetlerine zevkle katıldık, katılmaya da devam 
ediyoruz.

Müziğin kullandığı dile gelince; genellikle müziğin dili 
notalar, sesler olarak tanımlanır. Ben ise tüm sanatların 
gönül dili olduğunu düşünüyorum. Gönlü burada kalbin 
dışlaşmış hâli olarak anlıyorum. Bence bir ressam ve 
bir müzisyenin arasında malzeme açısından olsa da 
kullandıkları dil açısından bir fark yok. Nasıl ki ressam 
tüpten çıkan boyaları önce palette karıştırıp dönüştürüp 
sonra tuvale aktarır, müzisyen de, heykeltraş da, tüm sanat 
dallarındaki sanatçılar da farklı malzeme ile aynı süreçten 
geçer. Sanatçının yaşadıkları, hüzünleri, sevinçleri, tüm 
deneyimleri, tüpten olduğu gibi, palete alınmadan tuvale 
aktarılmaya kalkılsa ortaya çıkabilecek olan çiğ etki, palette 
dönüştürülerek aktarıldığında, bambaşka bir dile dönüşür, 
etkisi de bambaşka olur.  

deniztipigil@gmail.com
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Rab ile Buluşma 

Meir Elhadad 
 
 
Çıktığımız manevi yolculukta hepimizin tüm nefs 
düzeylerine ihtiyacı vardır, çünkü bizi biz yapan 
onlardır. İhlasımızı bulmak, biricikliğimize ulaşmak 
için kullanmamız gereken aletler gibidir bu düzeyler. 
Kabbala’da beş nefs düzeyi vardır: nefeş, ruah, neşamah, 
hayah ve yehidah. İhlasımızda olmak biricikliğimizde, 
yehidah düzeyinde olmak demektir. İhlas, yani 
samimiyet, Rabbimle bağlantıda olduğum, ancak 
arada hiçbir sözcüğün, aracının, dilin, imgelerin, 
hiçbir şeyin olmadığı, sadece Rabbin var olduğu bir 
durumdur. Hepimizin Rabbi bir araya geldiğinde ise 
Rabb-ül Âlemin vardır.  
 
Bu biraz korkutucu bir şey. Mantık, hayal 
gücü, çağrışım, duygulanım gibi yetilerimizi 
kullanamazsak ihlasımızla nasıl ilişki kurabiliriz? 
Bu yolculukta bu özellikleri, ihlasımıza ulaşmak için 
ateşe vermek zorunda olduğumuz odunlar olarak 
düşünebiliriz. Böyle bir iletişimi hayal edebilir 
miyiz? Gerçekliği yok ve sadece bir imgelemden 
ibaret olsa da, Rabbimizle, ihlasımızla buluşmak 
için çıktığımız bu yolculukta böyle bir imgelem 
zorunlu. Ben kendimi bilmiyorum, dışımdaki 
dünyayı bilmiyorum, çünkü bunlar her an değişiyor. 
Bir başka deyişle ben körüm; kendimi, dünyayı, seni 
göremiyorum, ama Rabbime dokunduğum zaman 
sağlam bir zemine bastığımı hissediyorum. Bu 
demektir ki bir başkasıyla ancak ihlas yoluyla ilişki 
kurabilirim; benim Rabbim başka bir Rab ile iletişim 
kurabilir. Hayal gücü, dil ya da duygu gibi herhangi 
bir yetimi kullanacak olursam, bu benimle Rabbim 
arasında bir perde gibi olur. Peki, imgelere dokunmadan 
nasıl ilişki kuracağım? Çünkü dokunduğum anda tevhid 
dünyasından çıkıp tefrik dünyasına giriyorum demektir.  
 
Bu mutlak karanlıkta Rabbimi göremem ama onu 
hissederim; diğerlerinin Rablerini de karanlıktaki mumlar 
gibi hissedebilirim, karanlıkta mum alevi gibi bir şey 
seçebilirim. Rab ihlas demektir, samimiyet demektir, 
mutlak varlığın deneyimidir. Mutlak varlığı her birimizin 
içinde deneyimleyebilirim. Ben ihlasımdaysam ve sen de 
ihlasındaysan, kendimizi birbirimizin aynasında görebiliriz, 
o zaman aynalarımız birbirimizi yansıtacak kadar temiz 
demektir. İhlasın özelliğini yansıtabilecek iyi bir örnek 
olduğu için aynayı seçtim. O kadar hayret verici bir şey 
ki! Ben bir yanımı senin aynanda, bir yanımı başkasının 
aynasında görebilirim; dolayısıyla, karşımda ne kadar çok 
ayna varsa bütünsel Kendimi, Rabbimi o kadar iyi görürüm. 

 
Kendisinde bakılan ve kendisinin de baktığı pek çok aynası 
olan ise mürşiddir, çünkü onda Kendiliğin pek çok yanı 
vardır. Onun Rabbi diğer herkesin Rabbini kapsar, ancak 
sahip olmak anlamında değil, yansıtıcı olması bağlamında. 
Bir aynadan yansıma vardır, bu nedenle ne kadar 
mükemmel olsa da o yine de bir gölgedir, zira bütünü ancak 
Tanrı görebilir. Mürşid bir rehberdir, çünkü kalbi, içinden 
birçok Rabbin gelip geçtiği bir merkezdir. Bu durumun 
gerçekleştiği yer her zaman bilinçaltıdır, çünkü Rabb-ül 
Âlemin her zaman oradadır.  

Bizim görevimiz yola her zaman nefsten başlamak, çünkü 
nefs olmadan vücûd olamaz ve vücûd Rabbi hissetmemiz 
için en önemli şeydir. Bu nedenle, bilerek baştan değil 
sondan başlayıp nefssiz olamayacağımızı, hayal gücü, 
ussallık, çağrışım gibi yetilerimizi kullanmak zorunda 
olduğumuzu anlatmaya çalıştım. İbn-ül Arâbî bunların 
imgeler ama aynı zamanda berzah olduğunu söyler. Bunlar, 
aşağıdan yukarıya uzanan bu yolculuğu yapmamızda bize 
bir niyet ve dikkat sağlar; iki deniz arasındaki bir berzahtır 
ve hepsinin kendimizi arındırma sürecinde ateşe atılması 
gerekir, öyle ki aynalarımız parlayabilsin. Ne kadar parlarsa 
kendimizi başkalarının Rablerinde, onların cilalanmış 
aynalarında daha çok görürüz. Rabler arasındaki her 
bağlantı, ilişkideki insanların Rablerini arındırır. Kendimi 
senin aynanda gördüğümde, senin ihlasın kendisini benim 
Rabbimle ayar eder, yani cilalanır, çünkü bu bir birleşme, 
bir birlik durumudur.  

 
Çıktığımız bu yolculukta bir gün bir dostuma şöyle 
sordum: Bu karanlıkta sana bir çeşit gerçeklik duygusu 
veren en önemli şey nedir? Hissettiği en gerçek şeyin 
ihvan olduğunu duymak beni şaşırttı. Onun için ihvan, 
yani sohbete katılanlar sohbetin ta kendisiydi. Bunun 
ne anlama geldiğini hayal etmeye çalıştım. Kendisini 
göremeyen gözleri var ama ihvan onun kalbinde karanlığı 
aydınlatan mumlar gibi. Her bir kardeşinin aynaları gibi 
olan bu mumlar onun kendi imgesini diğerlerinin aynasında 
görmesini sağlıyor. Bu olağanüstü bir şey! Belki de 

insanlığın çözülmesi imkânsız gibi görünen sorununa 
getirilebilecek bir çözüm.  
 
Karanlık bir dünyada kör olarak yaşıyoruz ama 
kardeşlerimin kalbinde kendimi görebiliyorum. 
Kardeşlerimden biriyle daha çok bağlantım oldukça 
kendimi daha iyi görüyorum. Bir başka deyişle, 
aynam gitgide daha çok parlıyor, kendimi biliyorum 
ve aynısı onun için de gerçekleşiyor. Sohbette ise 
bütün aynalar cilalanır ve ne kadar çok parlarsa 
Rabbin varlığını duyumsama kesinliğimiz artar. 
Bu yalnızca ahirette değil hayatımızın her anında 
oluyor ancak perdelerin ardında saklı. Bence 
yolculuğa bu imgeyle başlamak gayet iyi, çünkü dili 
her kullandığımızda, bir sorumuz ya da imgemiz 
olduğunda, imgemiz ne olursa olsun, bunun bütünsel, 
hakiki bir imge olmadığını bilebiliriz. Bilimde, 
yetilerimizden, sezgimizden, çağrışımlardan gelen 
bu imgeleri istatistiksel imgeler olarak kullanabiliriz. 
Örneğin, nefs durumunda, yüzde elli berraklıktan 
söz edebiliriz. Yüzde yüzü ancak Tanrı görür, ancak 
içinde bulunduğumuz bu zaman ve mekânda yüzde 
elli bizim için yüzde yüzdür. Aynamızı cilalayarak 
yüzde elliyi daha yukarılara çıkarabiliriz.  
 

Bütün bu nefs düzeyleri aletler gibidir; Yakub’un rüyasında 
gördüğü ve üzerinde meleklerin inip çıktığı merdiven 
gibidir. Biz yalnızca yukarı çıkmayız, bazen yukarı 
çıkabilmek için aşağı inmemiz de gerekebilir. İmgeleri 
merdivenden inip çıkan melekler olarak görebiliriz. Burada 
berzah görünmeyen dünyadır, kendi hakikatinde Rabb-ül 
Âlemin’dir. Gözle görülmez, dolayısıyla hayal gücünden 
aldığımız imgelerin hakikatini göremesek de kendimizi 
geliştirmek için onları istatistiksel olarak kullanabiliriz. 
Sonuç olarak, ihlas yani samimiyet, onun ardından Rab ve 
nihai olarak da Rabb-ül Âlemin var. Bunu kalbimize alır 
ve hiç çıkarmazsak, bu bizim ereğimiz olur. Bizi bu ihlas 
hâline götürecek olan yolculukların hiçbiri mutlak değildir, 
onlar ancak bizi Rabbimizle buluşturacak araçlardır.  
 
İngilizce konuşma kayıdından çeviren: Nurgül Demirdöven

2016’da üç milyar 
internet kullanıcısı 
olacak

Dünyanın gelişmiş ekonomilerinden oluşan 
G20 ülkelerinde ‘internet ekonomisi’ 2016 
yılında iki katına çıkacak. 

İnternetin dev şirketi Google tarafından, Boston Consulting 
Group’a (BCG) yaptırılan araştırmaya göre, bu artışın 
büyük bölümü mobil aygıtlar ve cep telefonlarının daha 
yaygın kullanımından gelecek. Tahminler, bu sektörün 2,3 
trilyon dolarlık hacminin 4,2 trilyona çıkacağı yönünde.

Yapılan araştırma, gelecek dört yıl içinde dünya nüfusunun 
yarısının, yani yaklaşık üç milyar kişinin internet 
kullanacağını öngörüyor. Eldeki veriler, her yıl yaklaşık 

200 milyon kişinin ilk kez internet kullanmaya başladığını 
gösteriyor. Ancak internet sektörü uzmanları, geleneksel 
kablolu ağlar ve masaüstü bilgisayarlarla internete 
bağlanmanın geçmişte kalacağını vurguluyor. 

Akıllı telefonların fiyatlarındaki düşüş dikkate alındığında, 
2016 yılında tüm internet kullanıcılarının yüzde 80’inin 
internete cep telefonlarını kullanarak bağlanacağı 
belirtiliyor. 

Bu rakamlar etkileyici görünse de, küresel ekonomiyle 
kıyaslandığında hâlâ küçük bir oran. 2010 yılında, 
G20 ülkelerinde internet ekonomisi 2,3 trilyon dolar 
değerindeydi. Bu rakam İtalya ve Brezilya gibi ülkelerin 
ekonomilerinden büyük olsa da G20 ülkelerinin toplam 
ekonomisinin sadece yüzde 4,1’ine denk geliyor. 

Araştırmayı yapan BCG, raporunda, ‘yeni internet’ diye 
tanımladığı bir sürece girildiğini belirtiyor. Raporda şu 
başlıklar öne çıkıyor: 

   • İnternet kullanımı artık bir lüks olmaktan çıkacak.
   • İnternet kullanıcılarının yüzde 80’i gelişmekte olan 
ekonomilerde yaşıyor olacak. Tahminler, gelecek dört 
yıl içinde Çin’de 800 milyon kişinin internet kullanıyor 
olacağı yönünde. Bu rakam, Amerika Birleşik Devletleri, 
Hindistan, Fransa, Almanya ve İngiltere’deki toplam 
internet kullanıcısı sayısından daha büyük. 
   • Kullanıcıların yüzde 80’i internete cep telefonlarından 
bağlanacak. 
   • İnternet daha ‘sosyal bir ortam’ haline dönüşecek. 
Özellikle ticarette müşteriler ve şirketler arasındaki sanal 
iletişim, etkileşim ve sosyal paylaşım artacak. 

İnternet kullanımındaki bu artış eğilimine, bir başka 

temel değişim daha eşlik edecek. Uzmanlar, 2015 yılında, 
otomobillerden, evlerdeki ısıtıcılara kadar yaklaşık bir 
trilyon cihazın internete bağlı hale geleceğini tahmin 
ediyor.  

Türkiye’ye Android 
müjdesi 

Türkiye’deki Android 
kullanıcıları için Android 
Market macerası nihayet 
mutlu sonla bitti. Artık bizler 
de, pek çok ülke gibi, Google 
Play üzerinden uygulama satın 
alabiliyoruz. Bilindiği gibi, 
Türkiye’deki Android severler, 
başlangıçta Android Market’e 
hiç ulaşamıyordu. Daha sonra 
Market geldi, ama bu kez de sadece ücretsiz uygulamaları 
görüp indirebiliyorduk. Ama artık, ücretli uygulamalar 
bizlerin de hizmetinde. 

Ücretli uygulamalar nasıl indiriliyor? 
 
Yeni adı Google Play olan Android Market’ten ücretli 
uygulama indirmek oldukça kolay. Yine uygulamayı 
seçiyorsunuz, “kur” diyorsunuz ve izinleri onaylıyorsunuz. 
İşte bu noktada ödeme yapabilmeniz için kredi kartı 
bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bilgileri girdiğinizde 
Google, hesabınıza bağlı bir Vallet hesabı açıyor ve 
uygulamanız inmeye başlıyor.

denizdemirdoven@gmail.com

TEKNOLOJİ Derleyen: Deniz Demirdöven
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Uykudan Uyanmak
Gökçen Taviloğlu

“İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar.” Hz. Muhammed

Yaşadığımız sürece uykuda oluşumuz, mağaradaki yedi 
uyurların ve onların bekçiliğini yapan Kıtmir isimli 
köpeğin hikâyesine benzer. Beş duyumuzla zihnimiz ve 
irademiz gaflet uykusundayken, akıl onların bekçiliğini 
yaparak, uyanmayı sağlayacak etkilere karşı bizi korur. 
Uyanmamızın gecikmesi biraz da bundandır.

İnsan ancak rüyadan uyandığında gördüklerinin hayali 
bir imge olduğunu anlayarak, nesnelerin ve objelerin 
asıllarıyla birlikte olur. Hâlbuki Hz. Muhammed, “İnsanlar 
rüya içinde rüya görmektedirler” diyerek bizim gerçek 
zannettiğimiz dünya yaşantısının da bir rüya olduğuna 
işaret etmiştir. O halde uyanıkken de nesne ve objelerin 
asıllarıyla değil, hayali imgelerle muhatap oluyoruz 
demektir.

Bir düşünürsek eğer, evrende duyumsadığımız hiçbir şey 
gerçekte bizim onları duyumsadığımız şekilde değildir. 
Evrenin aslı çeşitli frekans ve dalga boylarından ibarettir. 
Bunların beynimiz tarafından yorumlanmasıyla, evren 
bizim için şimdiki görünümüne kavuşmuş olur. Yani 
tıpkı rüyalarımızda olduğu gibi, yine nesne ve objelerin 
asıllarıyla değil, kendi beynimizde yorumlanmış olan 
imgeler ile beraber oluruz. Bu, uyanıkken bile rüya 
gördüğümüz anlamına gelir.

Ama böyle olması insana kurulmuş bir tuzak değildir. 
Aslında, duyular yoluyla evrenin bilincimizde yeniden 
yaratılması, insanın kendi yaratıcılığını ve hakikatini 
anlamasına vesile olmaktadır.

Peki, dünya hayatı insanın görmekte olduğu bir rüya ise, 
o halde hakikat nedir? Hakikat insanın kendisidir. İmgeler 
hayaldir, ama onların anlamları hakikattir. Yani rüyalar 
değil ama Yusuf’un tâbirleri gerçektir. Onun için aslolan 
gördüğümüz bu rüyayı doğru yorumlayabilmektir. Ama 
rüyayı yorumlayabilmek için önce uykudan uyanmak 
gerekir. Uyananlar her türlü sahiplenmeden kurtulurlar. 

Dünya hayatının bir rüya olduğunu bilenler, bütün 
arzularından özgürleşirler; çünkü rüyalarda gerçekleşen 
arzuların, hakikatte bir kıymeti olmaz. Örneğin, rüyamızda 
yüksek bir mevkîye geldik diye uyandığımızda itibarımız 
artmaz. Ya da rüyamızda Kârun kadar varlıklı olmak, 
uyandığımızda, bizi mal mülk sahibi yapmaz. 

Uyanmak bir nevi sükûtu hayal olacağından belki de insan, 
görmekte olduğu rüyadan uyanmasa daha iyidir; çünkü 
uyanan kişi elinde avucunda hiçbir şeyin kalmadığını 
görecek ve değer verip sahip olduğu her şeyin bir hayal 
olduğunu anlayacaktır. Tıpkı yedi uyurların uyandıktan 
sonra, kendilerine göre bir değer ifade eden paralarının, 
artık tedavülden kalktığını anlamaları gibi. Eğer elinde 
hiçbir şey kalmayacaksa, insan uyanmakla ne kazanacaktır?

İnsanın kazancı kendi hakikati, yani hiçliğidir. Hiçlik, 

bir eksiklik değil, Varlığın birliğini ve bütünlüğünü 
tamamlayan bir gerekliliktir. Çünkü Varlık ancak hiçlikte 
vücûd bulur. İnsan hiçliğiyle Varlığın mahal yeri olur. 
Varlık, hiçliğe duyduğu aşk ve muhabbet ile ona can verir, 
ilim verir, semi, basar, irade, kudret, kelâm ve tekvin ile 
onu şereflendirir. Bu sebeple insan, ‘eşref-i mahlûk’ yani 
yaradılmışların en şereflisidir.

Onun için rüyadan uyanmış ve kendi hakikatini anlamış bir 
bilincin ifade şekli, Hz. Muhammed’in söylemiş olduğu 
“El fakru fahri” ifadesidir. Aslında herkesin ‘fahri’ dediği 
yani övündüğü bir şeyleri vardır. Kimimiz yeteneklerimiz, 
ilmimiz ya da hâlimizle övünürken, kimimiz de evlâtları, 
malı mülkü ve mevkî ile övünür. Ancak şu bir gerçek 
ki, hiçliğimizden başka bir övüncümüz varsa, hâlâ rüya 
görmeye devam ediyoruz demektir.

İnsanın ibadeti kendini yani hiçliğini bilmektir. Ancak 
kendi hiçliğini bilenler, kendi bütünlüğüne kavuşmak 
isterler. Bütünlük insanın özündedir. İnsanın özü Varlık, 
hakikati ise hiçlik olduğundan ikili birliktir. Yani hem her 
şey, hem de hiçbir şeydir. Böylelikle kendi kemâli kendi 
içindedir.

İnsanın bu ikili birliğini en iyi mitoloji anlatır. Bildiğimiz 
gibi mitolojide ölümsüz tanrılar ölümlü insanlarla evlenir 
ve bu evlilikten yarı ölümlü tanrılar doğar. Bu, ölümsüz 
olan insan tininin, ölümlü olan insan bedeni ile evliliğidir. 
Ve bu evlilikten yarı ölümlü tanrılar, yani insan tavırları, 
arkheler doğar. (Arkheler, belli insan karakterlerinin 
tipolojileridir ve her karakter, olaylar karşısındaki tavrı 
ile bilinir.) Bu arkheler (tavırlar), ölümlü bir bedenden 
yansıdıkları için yarı ölümlü tanrılar olarak adlandırılır.

Ama insan aklı, tinin ölümsüzlüğü yerine bedenin 
ölümlüğünü esas alır. Ve bunu kendi ölümü sanır. Onun 
için hakikatten uzak olup gaflet uykusundadır. Kafatası 
mağarasında uyumakta olan beş duyumuz ile zihnimiz ve 
irademiz uyanmasın diye, aklımız mağaranın kapısında 
nöbet tutar. Ve kimseyi içeri sokmaz. Ama gün gelip 
de akıl kendi üstüne düşünmeye başlarsa, o vakit kapı 
içerden açılır. Ve insan mağaradan çıkarak artık mağaranın 
içindeyken görmüş olduğu illüzyonlardan uyanır.

Gerçekte her insan kendi mağarasında uyumakta olan 
Ashab-ı Kehf’tir. Ve bir gün uykudan uyanma vakti 
gelecektir. 

“İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar.” Hz. Muhammed

Maksat, ölmeden evvel bu rüyadan uyanmaktır.  Onun 
için insanlık tarihi ölmeden evvel ölme ritüelleri ve 
deneyimleriyle doludur. Bu son derece çileli ve zor 
şartlarda gerçekleşen deneyimin bir de kolay yolu olduğu 
söylenir. 

Kendi özüne sevdalananlar, bu sevdanın insanı 
öldürdüğünden bahsederler. Ama severek ölmek, herhalde 
ölmelerin en güzeli olsa gerek... Bu konuda söyleyecek şeyi 
olanlar ancak bu sevdayı deneyimlemiş olanlardır. Onun 
için sadece bir cümle edebildim. Gerisini sevdalıların hâli 
söylesin...

İÇTEN DOĞUŞLAR

Uykudan uyanmak, gözünen değil,
Kuşdili öğrenmek, sözünen değil;
Secdei Rahmânı, nerde buyurmuş,
Bilip görmek lâzım, dizinen değil.

Bütün mahlûk eder, söze itaat,
Bilir bilmez eder, o emre dikkat,
Her taraftan gider, yerli yerine,

Sırat dedikleri, köprü: (Doğru Hat).

“Lisân-ı hâl” ile tarif eden var:
Kıl gibi değildir, geniş; değil dar;
Görüp seyredene, tatlı seyrangâh,
Her yanı gülistan, öten bülbül var.

Sıkıntılı olmaz, Sırât, Müstakîm,
Güle güle geçer, nefsine hâkim;

Kurân’da bulunmaz, hiç böyle tarif, 
Bu sırrı bilenler, geçiyor sâlim.

Mevlâ bakkal değil, neyler terazi...
Günah ile tartmaz bilirsek, bizi;

Köprüsüz, mizânsız, bizi muhittir,
Tasavvuftan takip, edelim izi.

Neler koymuşlardır, gün gibi dine...
Cehil karışır mı, (Dîni Mübîn)e?
Mevlâ’nın kâtibe, ihtiyacı yok;

(Emre) doğru söyler, taşlarlar yine.

Kalblerde duruyor, (Kâtip)le (Kalem),
Bâzı ferah yazar, bâzı da elem;

Kuluna bildirir, Mevlâ her daim,
(Dört Kitap)tan bize der: (mâ lemyâ’lem).

Gel gönül! Bilmeğe, sen var da çalış,
Ağzından çıkıyor, kulak bir karış;

Küs müsün Mevlâ’ya? Gözünü aç, bak,
Benliği terk eyle, yaklaş da barış.

Kul, “Yâ Allah” derse, O, söyler: “Lebbeyk!”
Onun ile dolu kan ile ilik;

Başı yükseltmeğe, neler vermiştir.
Üç yüz altmış parça dizili kemik.

Ayağı yere de, başı semâya,
Bil de teslim eyle, gönlü Mevlâ’ya,
Sen bir katrasın, at, kurtul azaptan,
Ruhun bir damladır, yetiş deryaya.

Eğer aklın erse, edersin çok âh,
Âh etsen dökülür, sendeki günah,
(Sizi bana satın!) demiş Kurân’da,
(Emre!) işittiysen, Hazreti Allah.

İsmail Emre

Batı Hikmetinin Bilinmeyen Tarihi
Peter Kingsley

Yayınevi: Etkileşim Yayınları / Düşünce Dizisi, 222 sayfa

Felsefenin eski Yunan’da başladığı, Aristo ile birlikte dünyayı ve evreni 
‘mitlerden arınmış’ rasyonel bir biçimde anlama tarzının zirvesine 
ulaşıldığı çok tekrar edilen ve bilindik bir anlatımdır. Fakat her 
nedense, Batı’nın köklerinde mistik ve manevi bir geleneğin mevcut 
olup olmadığı şimdiye kadar incelenmemiştir.

Bu kitapta, eski Yunan düşüncenin en önemli simalarından ve mantığın 
esas kurucusu olarak kabul edilen Parmenides ve çevresinden hareketle, çok farklı bir 
düşünce tarihi tasavvuru ortaya koyuluyor. Yazar, konusu üzerindeki hâkimiyetinin verdiği 
bir rahatlıkla, son derece akıcı, uzman olmayan okuyucunun da kolaylıkla meselelere nüfuz 
edebileceği bir anlatımla, Platon ve Aristo’dan sonra unutturulan, kurutulan bir damarı 
keşfediyor.

Bugün standart felsefe tarihi kitaplarında yalnızca rasyonel ve spekülatif düşünceler ürettiği 
söylenen birçok filozofun aslında nasıl o zaman geçerli olan manevi yolların izleyicileri 
oldukları, ‘seyr-ü sülûk’ gördükleri, bugün yaygın olarak hurafe sayılan, son derece ‘pratik’ 
uygulamalarda bulundukları, kadim hikmetin taşıyıcıları oldukları çok çarpıcı ve ikna 
edici delillerle ortaya koyuluyor. İpuçlarını, kazılarda yapılan keşifleri, eski metinlerdeki 
anlatılanların satır aralarını bir hafiye titizliğiyle değerlendiren yazar, Batı düşüncesinin 

kökenlerine ilişkin sarsıcı, bilindik anlatımlardan çok farklı sonuçlara ulaşıyor. Batı 
Hikmetinin Bilinmeyen Tarihi, okul kitaplarındaki perspektifle yetinmeyenler için bir kitap.

Bir Ebedi Gökçe Belik
Douglas R. Hofstadter

Yayınevi: Pinhan Yayıncılık, 944 sayfa

Felsefe, psikoloji, karşılaştırmalı edebiyat, bilim tarihi ve felsefesi, 
bilgisayar ve bilişim bilimleri, müzik ve elbette matematik gibi 
pek çok alanda öncü araştırmalar yapan Douglas R. Hofstadter, 
kitapçılarda hangi rafa konacağına bile henüz karar verilememiş 
kitabı Gödel Escher Bach için şöyle der: “Gödel, Escher, Bach; 
‘ben’ ya da bilinçlilik sözcüğü çevresinde gezinir. Ben’in düşünmenin 
diplerinde bir yerdeki, güçlükle anladığımız örtük mekanizmalarla 

nasıl ortaya çıktığını ele alır. Yalnızca düşünmenin değil, benlik duygumuzun ve 
bilinçliliğimizin farkında oluşumuzun bizi diğer karmaşık şeylerden ayrı kıldığını vurgular. 
Benliğin ve ruhun ne olduğunu kavramak istedim.”

Sibernetik, yapay zekâ ve bilgisayarlarla içli dışlı herkesin kutsal kitabı sayılan Pulitzer 
ödüllü Gödel, Escher, Bach; akıcılığı, dehası, değişik fikirleri ustalıkla kaynaştırması 
açısından ancak Lewis Carroll’ın yapıtlarıyla karşılaştırılabilir. Bu eşi benzeri olmayan, 
daha önce hiç karşılaşmadığınız türden, kitap ötesi bir kitap: meta-kitap. 

BİZİM SAHAF
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Fantastik Realizm
Hazırlayan: Nuray Leyla Şimşek

Günümüzde plastik sanatlardan sinemaya 
kadar neredeyse tüm sanat dallarını etkileyen 
ve 2. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra 
ortaya çıkan Fantastik Realizm akımını ele 
alabilmek için kısaca Dadaizm ve Sürrealizm 
akımlarından bahsetmek faydalı olacaktır. 

Dada, Dadaizm veya Dadacılık, 1. Dünya Savaşı 
yıllarında başlamış, kültürel ve sanatsal bir akımdır. Dada 
1. Dünya Savaşı’nın barbarlığına, sanat alanındaki ve 
gündelik hayattaki entelektüel katılığa ve erotizme karşı bir 
protesto olarak gelişmiştir. Mantıksızlık ve var olan sanatsal 
düzenlerin reddedilmesi Dada’nın ana karakteridir.

Jean Arp, Richard Hülsenbeck, Tristan Tzara, Jacques 
Magnifico, Marcel Janco ve Emmy Hennings’in de 
aralarında bulunduğu bir grup savaş karşıtı genç sanatçı, 
1916 yılında Zürih’te Hugo Ball’in açtığı kafede 
toplanmış ve Dada bildirisi burada açıklanmıştır.

Dada isminin nereden geldiği konusunda kesin bir 
bilgi olmamakla beraber Fransızca’da oyuncak tahta at 
anlamına gelen ‘Dada’ kelimesinin, bu kişilerin yarattığı 
edebi akımın ismi olarak seçildiği yönünde bir görüş 
vardır.

Bu akım, dünyanın, insanların yıkılışından umutsuzluğa 
düşmüş, hiçbir şeyin sağlam ve sürekli olduğuna 
inanmayan bir felsefi yapıdan etkilenir. Birinci Dünya 
Savaşı’nın ardından gelen boğuntu ve dengesizliğin 
akımıdır. Dada’cı yazarlar, kamuoyunu şaşkınlığa 
düşürmek ve sarsmak istiyorlardı. Bu nedenle yapıtlarında 
alışılmış estetikçiliğe karşı çıkarak, burjuva değerlerinin 
tiksinçliğini, pisliğini, iğrençliğini, berbatlığını, rezaletini 
vurguluyorlardı.

Bu akımın takipçileri toplumda yerleşmiş anlam 
ve düzen kavramlarına karşı çıkarak dil ve biçimde 
yeni deneylere giriştiler. Çıkardıkları çok sayıda 
derginin içinde en önemlisi 1919–1924 yılları arasında 
yayınlanan ve André Breton, Louis Aragon, Philippe 
Soupault, Paul Eluard ile Georges Ribemont-Dessaignes 
gibi dönemin öne çıkan sanatçılarının yazılarının da 
yer aldığı de Litterature (dö Literatür) adlı yayındı. 
Dadacılık 1922 sonrasında etkinliğini yitirmeye başladı. 
Dadacılar gerçeküstücülüğe (sürrealizm) yöneldi.

Sürrealizm ya da Gerçeküstücülük, Avrupa’da 
Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında gelişmiştir. 
Temelini, akılcılığı yadsıyan ve karşı-sanat için çalışan 
ilk dadaistlerin eserlerinden alır. 

1924’te “Manifeste du Surrealisme”i (Sürrealizm 
Manifestosu) hazırlayan şair André Breton’a göre 
Gerçeküstücülük, “İster söz, ister yazı, isterse başka bir 
yolla olsun, düşüncenin gerçek işleyişini ortaya çıkarmak 
için başvurulan, içinden geldiği gibi yazma yöntemidir. 
Bu, aklın denetimi olmaksızın (rüyada olduğu gibi) 
her türlü estetik ve ahlâk kaygısı dışında düşüncenin 
yazılışıdır.” 

Gerçeküstücülük, bilinç ile bilinçdışını birleştiren bir 
yoldur. Gerçeküstücülük akımı, gerçek dışı anlamında 
değil, aksine gerçeğin insandaki izdüşümü şeklinde bir 
yaklaşımdır.

Sigmund Freud’un teorilerinden etkilenen André 
Breton için bilinçdışılık, düş gücünün temel kaynağı, deha 
ise bu bilinçdışı dünyasına girebilme yeteneğiydi.

Breton’un yanı sıra Louis Aragon, Benjamen Peret, 
otomatik yazı yöntemleri üzerinde deneyler yaptılar. 
Kendi söylemleriyle, “Gerçeküstü dünyanın düşsel, cinsel, 
sapkın imgelerini geliştirmeye” başladılar. Bu şairlerin 
dizelerindeki sözcükler, mantıksal bir sıra izlemek yerine, 
bilinçdışı psikolojik süreçlerle bir araya geldiği için insanı 
irkiltiyordu.

Gerçeküstücülük, yöntemli bir araştırma ile deneyi 
ön planda tutuyor, insanın kendi kendisini irdeleyip 
çözümlemesinde sanatın yol gösterici bir araç olduğunu 
vurguluyordu.

1925’ten sonra Gerçeküstücüler dağılmaya, başka 
akımlara yönelmeye başladılar. Ancak bu akım, resimden 
sinemaya, tiyatroya kadar birçok sanat dalını derinden 
etkiledi. Sürrealizm akımının en önemli temsilcisi 
olan Salvador Dali’nin yanı sıra, André Breton, P. J. 
Jouve, Pierre Reverdy, Robert Desnos, Louis Aragon, Paul 
Eluard, Antonin Arnaud, Raymond Queneau, Philippe 
Soupault, Arthur Cravan, René Char ve Federico Garcia 
Lorca bu akımın önemli isimleridir.

Fantastik Realizm, 2. Dünya Savaşı sonrası 1945 yazında 
Rudolf Hausner, Ernst Fuchs, Wolfgang Hutter, Anton 
Lehmden ve Arik Brauer tarafından kurulan Viyana 
Fantastik Realizm okulu ile başlar. 

Viyana’da 1950’lerde Ernst Fuchs ve Rudolf Hausner’in 
öncülüğünde Erich Brauer, Volfgang Hutter ve Anton 
Lehmden’in katıldığı bir grup önceleri Sürrealistlerle 
müşterek sergilere katıldı. Prof. Johann Muschik bu 
çekirdek grubu; ‘Fantastik Realistler’ olarak tanıttı, isim 
beğenildi. Takiben bir dizi sergi açtılar. 

1950’li yıllarda sanat ortamını belirleyen akımlar Taşizm, 
Art Informel, Action Painting, Dada vb. idi. Dolayısıyla 
Fantastik Realizm’in ve bu grubun gereken ilgiyi görmesi 
biraz daha zaman alacaktı.

60’lı yıllardan sonra tanıtıcı kitaplar, Avrupa ve 
Amerika’nın en seçkin galerilerinde açtıkları sergiler, 
Prof. Johann Muschik, Schmeller gibi ünlü eleştirmenlerin 
desteği ile Fantastik Realizm’in gördüğü ilgi gitgide 
arttı. Münih’te Galeri Hartman, Frankfurt’ta Galeri 
Sydow gibi önemli sanat merkezlerinde fantastikleri 
heyecanla destekleyen, sergileyen galeriler açıldı. Bu 
sürenin sonucunda Fantastik Realistler uluslararası bir üne 
kavuştular.

Akımın en önde gelen ismi Ernst Fuchs, “Sanatçının amacı 
hayal dünyasını resme dökebilmek ve sanat aracılığıyla 
içinde yaşadığımız dünyayı daha hoş ve insancıl hale 
getirmektir,” der. Fantastik Realizm sanatçılarına 
göre, sanatçı madde ötesi boyutun cazibesine sarhoşça 
kapılmıştır. Öyle bir seyahattir ki bu, ona dünya dar gelir 
ve fantezinin kanatlarıyla mikro kozmosa girer, hayretler 
içinde kalır, oradan evrene yayılır, ardından kendi gönül 
âlemine derinlemesine iner, sürüklenir. Sonsuz bir 
seyahattir bu... Gördüklerini, fırçasıyla, çizgiyle anlatmaya 
çalışır. Sürrealizm yahut Fantastik Realizm aslında 
birbirinden ayrı şeyler değil, aynı ağacın biri çiçeği, diğeri 
meyvesidir, çünkü tekâmül evrenin, yaşamın kaidesi 
gereğidir.

Bu akımın Türkiye’deki en önemli temsilcisi olan ve Ernst 
Fuchs’un davetiyle Viyana’ya giden Erol Deneç’e göre 
Fantastik Realizm, sürekli gelişen bir akım olarak önemini 
asla yitirmeyecek ve gelecekte de bu başarısını aynen 
koruyacaktır.

Günümüzde hâsılat rekorları kıran Alien, Yüzüklerin 
Efendisi, Harry Potter ve Avatar gibi filmlerle daha da öne 
çıkmaya başlayan Fantastik Realizm, görünüşe göre hayal 
sınırlarımızı daha epey zorlayacağa benziyor.

Kaynaklar:
• Vikipedi – Sürrealizm, Dadaizm, Fantastik Realizm maddeleri
• Ernst Fuchs resmi web sitesi
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HAKİKATTEN DAMLALAR

Görmeyi Öğrenmek

17. yüzyılda, karısı kör olan filozof William Molyneux, 
dostu John Locke’a şu soruyu sordu: “Doğuştan kör bir 
adamın, şimdi yetişkin olduğunu ve eliyle dokunmak 
suretiyle küreyi küpten ayırabildiğini varsayalım. Bu kişi 
görme yeteneğini kazandıktan sonra, elleriyle dokunmadan 
hangisinin küp, hangisinin küre olduğunu söyleyebilir 
mi?”(1)

John Locke 1690’da kaleme aldığı “İnsanın Anlama 
Yeteneği Üzerine” adlı denemesinde bu konuyu ele alır ve 
cevabın “hayır” olduğunu söyler. 

1709 yılında, “Yeni bir Görme Kuramı” adlı yazısında 
George Berkeley bu sorunu daha ayrıntılı olarak inceler 
ve dokunma dünyasıyla görme dünyası arasında organik 
bir bağlantı olmadığını, böyle bir bağlantının ancak 
‘deneyimle’ kurulabileceğini ileri sürer.

1728’de bu savın deneyini yapma şansı doğar. İngiliz 
cerrah William Cheselden, doğuştan kör olan 13 yaşındaki 
bir çocuğun gözlerindeki kataraktları alır. Çocukta herhangi 
bir zekâ geriliği ya da zihinsel başka bir kusur olmamasına, 
hatta çok zeki olmasına rağmen ameliyattan sonra en 
basit görsel algılarda bile büyük zorluklar yaşar. Mesafe 
kavramı oluşmamıştır. Mekân ve büyüklük kavramları 
yoktur. Gerçekliğin iki boyutlu temsili olan resimler onu 
şaşırtır. Cheselden, çocuğun bir objeyi arka planından ayırt 
etme yeteneğinin neredeyse hiç olmadığını, birbiri üstüne 
binmiş objeleri mesafe ve derinlik kavramı olmadığından 
ayıramadığını (Şekil 1), hatta tek bir objenin parçalarını bile 
bir araya getirmekte zorlandığını tespit eder. Berkeley’in 
tahmin ettiği üzere ancak zaman içinde ve görsel 
deneyimleriyle dokunma deneyimleri arasında bağlantı 
kurarak gördüklerine anlam katabilir (Şekil 2, 3, 4). 

Doğuştan gören kişiler olarak, bu zihin karmaşıklığını 
çok kolay anlayamayız. Bütün duyularımız sağlam 
doğmuşuzdur. Dünyaya gözlerimizi açtığımız andan 
itibaren 5 duyumuzun da ortak ve eşdeğerde çalışmasıyla, 
duyularımızı birbiriyle ilişkilendiririz. Böylece görsel 
objelerin, kavramların ve anlamların birbirini tamamladığı 
anlamlı bir dünya oluştururuz. Dünya önümüze serilmiştir, 
ama verilmemiştir. Biz onu, yıllar süren çabalarımızla, süre 
giden tecrübelerimizle, sınıflandırmalarımızla, belleğimizle, 
çağrışımlarımızla kurarız.

Sonradan gözleri açılan bir kişi, bu yıllar süren deneyimden 
(“görmek tecrübeye ve öğrenmeye bağlıdır” savına 
istinaden) yoksun olduğu ve aslında tam anlamıyla 
bir bombardımana uğradığı için, görmesine rağmen 
gördüklerine anlam yükleyemez. Görsel belleği 
gelişmemiştir. Üstüne üstlük diğer duyuları yıllardır kendi 
deneyimlerini edinmiştir, bir de olmayan 5. duyunun 
işlevini yerine getirmek için o duyunun da yükünü 
omuzlamışlardır. Görme duyusu ise çok gerilerdedir. 
Retina ve optik sinirler fizyolojik olarak görevlerini 
yerine getirir, veriler beyne aktarılır, ancak beyin bunları 
anlamlandıramaz. Nörolojik deyimi agnozi(2) olan bu durum 
Dr. Oliver Sacks’in vakalarından birinde oldukça ayrıntılı 
biçimde ele alınmıştır.(3) 

Gören insanlar olarak uzam-zaman algısında yaşarız. 
Körler ise sadece zamanda yaşarlar. Objelerin eşzamanlı 
algılanmasına aşina değillerdir. Körler birbiri ardına 
sıralanan ardışık izlenimlerle (dokunma, işitme, koku 
izlenimleri) dünyalarını kurarlar. Görsel algıyı belirli bir 
anda görsel bir sahneye çeviremezler. Bu nedenle çok basit 
bir nesneyi bile bir araya getirerek bir seferde ne olduğunu 

kavramaları imkânsız gibidir.

Dr. Oliver Sacks, dünyanın görsel yönden 
yapılandırılmasının ve kurulmasının çok zorlu bir iş 
olduğunu söyler. Gören kişiler olarak, bunu her gün 
binlerce kez, bilinç dışında, bir bakışta uyguladığımız 
için, bu ilksel (primer) yapılandırmanın farkında bile 
olmayız (normal olarak serebral korteksin yarısı görme 
sürecine ayrılmıştır). Görme yetisini sonradan kazanan 
bir kişinin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri de budur, 
ilksel yapılandırmayı farkında olarak geçirmek durumunda 
kalmak. Bu da öğrenme çabasını zorlaştıran bir yüktür. 
Bebekler bu çok güç keşif işini, bilinçdışı olarak o denli 
muhteşem bir şekilde yapar ki, bu olağanüstü karmaşık 
yapının farkında bile olmazlar. Bebek sadece öğrenir, bu 
upuzun bir uğraştır, ama çelişkiye ve soruna yer yoktur. 
Ancak yeni görmeye başlayan bir yetişkin, ardışık 
algılamadan görsel-uzamsal algılamaya radikal bir geçiş 
yapar ve bu, yaşamı boyunca edindiği tecrübeleri bir çırpıda 
silen bir geçiştir. 

Sonradan görmeye başlayan kişiler üzerinde yapılan 
klinik gözlemlerde, bu kişilerin asla normal, doğuştan 
gören bir insanın görme kapasitesine ulaşamadıkları, 
görsel duyularının gören biri kadar baskın olmadığı tespit 
edilmiştir. Görmelerine rağmen beyinlerinin anlamakta 
güçlük çektiği ve hep diğer uzvun yardımını istedikleri 
de gözlemlenmiştir. Körlükleri içinde kendi normlarınca 
neşeli ve kendine yeter biçimde yaşayan bu insanlar 
görmeye başladıktan sonra iç huzur ve özgüven kaybına 
uğramışlardır. Bu görüntü ve uzamdan oluşan karman 
çorman dünyada yaşamaya çalışmak ve uyum sağlamak 
için çabalamak, çoğu hastada ciddi psikolojik sorunlara 
yol açmış, hemen hepsini ağır depresyonlara sürüklemiş, 
hatta sonunda intihar edenler ya da depresyona bağlı ağır 
fiziksel hastalıklardan ölenler olmuştur. Bu durum da, 
konunun nörolojik yönüyle olduğu kadar –çünkü görmeyi 
öğrenmek sinirsel işlevlerde olduğu kadar, psikolojik 
işlevlerde de, yani benlik ve kimlikte de köklü bir değişim 
gerektirir– psikolojik ve insani yönüyle de paralel olarak 
ele alınmasının önemini ortaya koymaktadır.

(1) Bu olay, ampirizm felsefi görüşünde, duyulardan kazanılan bilgiyi 
tanımlamak ve farklı duyuların arasındaki korelasyonu sorgulamak 
amacıyla bir düşünce deneyi olarak ortaya konmuştur. Bu düşünce 
deneyi ki o zamanlar düşünce deneyi idi, rasyonalizm ve ampirizm 
arasındaki, dünyayla ilgili bilgimizin hangi dereceye kadar deneyimden 
ya da idrakten ileri gelmekte olduğu tartışmasının altını çizer.
(2) Agnozi; ilgili uzuvda herhangi bir bozukluk olmadan sinir sisteminin 
belirli bir yerindeki lezyondan ileri gelen algı kaybı veya yokluğudur. Bir 
nevi zihin körlüğü olarak da adlandırılabilir.
(3) Mars’ta Bir Antropolog, Oliver Sacks, Yapı Kredi Yayınları, “Görmek 
ve Görmemek”, sayfa: 116–154

Kaynaklar:
• Mars’ta Bir Antropolog, Oliver Sacks, Yapı Kredi Yayınları
• Constructing The Visual Image, Richard L. Gregory, Eye and 
Brain, 1966
• Recovery From Early Blindness, A Case Study by Richard 

Hipokrat Yemini
Orijinali…
Hekim Apollon, Aesculapios, Hygeia ve Panacea 
adına, bütün tanrıların ve tanrıçaların şahitliğinde 
yemin ederim ki, aşağıdaki andımı kabiliyetim ve 
gücüm yettiğince yerine getireceğim. Bu sanatı bana 
öğreteni ebeveynim yerine koyacağım, hayatımı onunla 
paylaşacağım ve ihtiyacı olursa mallarımı onunla 
bölüşeceğim, çocuklarına kardeşlerim gibi bakacağım, 
istedikleri takdirde bu sanatı onlara ücretsiz veya yazılı 
bir söz almaksızın öğreteceğim. Bilgilerimi oğullarıma, 
ustalarımın oğullarına ve bu mesleğin kurallarını kabul 
edenlerden başka kimseye öğretmeyeceğim. Tedavi 
reçetelerimi kabiliyetim ve gücüm yettiğince hiçbir 
zaman birisine zarar vermek için değil, hastalarımın 
iyiliği için kullanacağım. Hiç kimseyi memnun etmek 
için ölümcül bir ilaç reçete etmeyeceğim gibi, ölümüne 
sebep olabilecek bir tavsiyede dahi bulunmayacağım. 
Bir kadına düşük yaptıracak âletler vermeyeceğim. 
Hayatımın ve sanatımın saflığını koruyacağım. 
Bıçağımı mesanesinde taş olduğu aşikâr olanlar için 
bile kullanmayacağım, bu işi ehillerine bırakacağım. 
Gittiğim her eve sadece hastanın iyiliği için gireceğim, 
kendimi hastalık yapıcı etkenlerden ve özellikle de 
ister hür ister köle olsun kadın ve erkeklerle aşkın 
hazlarından uzak tutacağım. Sanatımın icrası esnasında 
yâhut günlük hayatımda bana gelen ve yayılmaması 
gereken bilgileri sır olarak tutacağım ve hiçbir zaman 
açmayacağım. Bu andımı tuttuğum sürece, hayatım ve 
sanatımın icrası bana mutluluk versin, bütün insanlar 
tarafından her zaman saygı göreyim, eğer yeminimden 
dönersem bunun zıddı bana az gelsin.

Günümüzde...
Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu 
anda, hayatımı insanlık yoluna adayacağımı açıkça 
bildiriyor ve söz veriyorum. Hocalarıma saygı ve 
gönül borcumu her zaman koruyacağıma, sanatımı 
vicdanımın buyrukları doğrultusunda dikkat ve özenle 
yerine getireceğime, hasta ve toplumun sağlığını baş 
görev sayacağıma, benden hizmet bekleyen kimselerin 
sırlarına saygılı olacağıma ve onları saklayacağıma, 
hekimlik mesleğinin onurunu ve temiz töresini 
sürdüreceğime, meslektaşlarımı kardeş bileceğime, 
din, milliyet, ırk, siyasi eğilim veya toplumsal sınıf 
ayrımlarının görevimle hastam arasına girmesine 
izin vermeyeceğime, insan hayatına kesinlikle saygı 
göstereceğime, baskı altında kalsam bile tıp bilgilerimi 
insanlık değer ve yasalarına karşı kullanmayacağıma, 
açıkça, özgürce ve namusum üzerine ant içerim.

BİLİM Hazırlayan: Ayşe Doğu

Bizden Haberler
Selin Erş
• Hızır Kamp’taki dostlarımız Ahmet 
Turgut Yazman ve Bahar Vidinlioğlu 
Yazman taşbaskı diye bilinen ve 
geleneksel bir yöntem olan taş 
değirmen yöntemiyle Kazdağları’nda 
üretilen bir zeytinyağı satmaya 
başladılar. O yörenin bu özel zeytinyağını temin etmek için 
http://saltuksoy.com internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

• Vakıf katılımcılarımızdan sevgili 
Özlem Aydın 22 Mart 2012’de Kalamış 
Mekân’da ‘Ege’nin İki Yakasından 
Ezgiler’ adı altında bir konser verdi. 
90’lı yılların ortalarından günümüze 
canlı performansları ile adından 
söz ettiren Özlem Aydın’a buzukisi 
ile Sadettin Akay eşlik etti. Sevgili 

Özlem’in performanslarını Kalamış Mekân’ın Facebook 
sayfasından takip edebilir ve güzel bir akşam yemeği 
eşliğinde kendisini dinleme fırsatı yakalayabilirsiniz. 
http://www.facebook.com/mekancafebar

• B. Deniz Tipigil ve H. Barış Kıratlı tarafından kurulan 
ve geçtiğimiz aylarda müzik dünyasına bomba gibi düşen 
DENİZ’in bir sonraki konseri 18 Nisan 21.30’da Beyoğlu 
Ghetto’da! Ghetto adres: Kamer Hatun Caddesi, 10 

Beyoğlu, http://www.ghettoist.com/tr/etkinlik/deniz_405. 
Bu konseri kaçırmamanızı öneririz! DENİZ hakkındaki 
tüm gelişmeleri yakından takip etmek için Facebook 
sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. https://www.facebook.
com/pages/Deniz/2865896647412049

• Vakıf  katılımcılarımızdan sevgili 
Güray Aça’nın torunu dünyaya geldi. 
İlknur ve Tuğra Tuncel’in çocukları 
Kaan Tuncel’e dünyaya hoşgeldin diyor, 
kendisine ailesiyle birlikte mutlu bir 
ömür diliyoruz.

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

Bülten Künye

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

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

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

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

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

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

Web www.anadoluaydinlanma.org

Langton Gregory & Jean G. Wallace
• Out Of Darkness, Sight: How The Brain Learns To See, www.
physorg.com, Eylül 2009
• Recovery From Blindness, Wikipedia
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Shankha Prakshalana 
Geleneksel Yoga 
Detoksu
Baharın gelmesiyle beraber bedenimizin de 
temizlenmeye ve yenilenmeye ihtiyacı olur. Uzun seneler 
yogayı kendi hayatında uygulayan çok değer verdiğim 
dostum Zoltan Zajva’dan öğrendiğim çok özel bir detoks 
çalışmasını sizlere aktarıyorum.

Shankha Prakshalana çok eski bir bağırsak temizleme 
yoludur. Orijinali 5 litre su ile yapılıyor. 1 litre suyla 
başlangıç yapabilirsiniz. Bağırsakların temizlenmesinin 
yanında, manevi arınma ve farkındalık yöntemidir 
aynı zamanda. Sonrasında enerjinizin yükseldiğini, 
cildinizin parladığını, hafiflediğinizi, daha canlı ve mutlu 
olduğunuzu hissedeceksiniz.

Hazırlanışı: 
Kişi başı 2 litre ılık içme suyu,
Himalaya Tuzu (iyodin eklenmemiş tuz olması çok 
önemli - 1 litre için yarım yemek kaşığı )
Limon (taze olarak sıkılmış, az miktarda) 

Ilık suyun içine tuzu (su sıcak ve tuzlu olmazsa bağırsak 
yerine böbreğe gidiyor ve idrar olarak atılıyor) ve limonu 
ilave ediyoruz. (Limon burada içimi kolaylaştırmak için, 
miktar çok önemli değil.)

Temizliğe başladıktan sonra durmamak çok önemli. Her 
seferinde 500 ml. su içtikten sonra aşağıdaki 5 farklı 
hareketi seri olarak ve aynı ritimde yapıyoruz.

Eğer kolon kanseri ve ülseri, hamilelik, emzirme, âdet 
veya fıtık durumunuz varsa yapmayın. Normalde suyun 

son kısmını içerken ishal olduğunuzu hissedip tuvalete 
koşuyorsunuz, ama eğer gerginseniz, su ılık değilse ya 
da kabızsanız bunun gerçekleşmesi daha fazla zaman 
alabiliyor. Bazen 1 hafta sonra 2. bir detoks yapmak 
gerekebilir. Detoks yaptığınız gün yorgun hissedebilir, 
evde dinlenmek isteyebilirsiniz. Ama kendinizi 
hafiflemiş hissedeceksiniz.

1- Ayakta durun, ayak parmaklarınızın üzerinde 
olabildiğince yukarı yükselerek nefes alın, kollarınızı 
havaya doğru uzatıp arkaya doğru esneyin, nefes 
verirken kollarınızı tekrar aşağı doğru indirin (15 defa).

2- Bacaklar hafif aralık olacak şekilde ayakta durun. 
Nefes alın, sağ kolunuzu yukarı doğru kaldırın ve sol 
tarafa yan olarak esneyin, nefes verin tekrar ortaya gelin. 
Sonra nefes alın ve sol kolunuzu yukarı kaldırın, bu kez 
sağa doğru yan olarak esneyin (15 defa).

3- Bacaklar hafif aralık, dizlerinizi bükün. Bacaklarınızı 
sabitleyin, kollar serbest iki yana sarksın, üst beden 
gevşek olsun. Önce nefes alın ve sağa doğru kollarla 
beraber dönün, kollar serbest olarak döndükçe 
bedeninize sarılsın, nefes verirken tekrar ortaya doğru 
gelin, tekrar nefes alın ve aynı şekilde sola doğru dönün. 
Nefes verirken tekrar ortaya gelin (15 defa).

4- Yere dizlerinizin üzerine oturun, öne doğru eğilip 
kollarınızı dümdüz öne uzatın. Sonra yavaşça bedeni 
öne doğru kaydırarak ellerin üzerine doğru beden 
dümdüz yatay pozisyona gelecek 
şekilde uzanın. Ayak parmaklarının 
ve ellerin üzerinde, karın ve bacak 
kaslarınızı aktif tutarak, beden yere 
değmeyecek şekilde kalın. (Bu hareket 
çok zor geliyorsa, belinizde sorun 
varsa karnınız ve bacaklarınız yere 
değebilir.) Bu pozisyondayken nefes 
alıp sağa verirken ortaya, sonra tekrar 

nefes alıp sola verirken arkaya ayaklarımıza doğru 
bakıyoruz (15 defa).

5- Yere kalçaların üzerinde oturun. Bacaklarınızı uzatın, 
nefes verirken önce sağ dizinizi bükün ve karnınıza 
doğru yaklaştırın, sağa doğru arkaya bakın. Nefes alırken 
başladığınız noktaya geri dönün ve bacağınızı tekrar 
dümdüz uzatın, sonra sol dizinizi bükün, karnınıza 
doğru çekin ve sola doğru arkaya bakın. Nefes alırken 
başladığınız noktaya geri dönün ve bacağınızı uzatın 
(seri bir şekilde 15 defa).

Detoks sonrası baharatlar, acı, kızarmış yemekler, 
hayvansal proteinler, alkol ve uyuşturucu alınmaması 
gerekir. 

Tuvalete birkaç defa çıkıp ishal olduktan sonra, 
durdurmak için katı yemek yiyebilirsiniz (Esmer 
pirinç, esmer ekmek, yulaf lapası gibi). Ertesi gün 
tuvalete çıkamazsanız, yudum yudum bol su için ve bu 
hareketleri tekrar edin. Bağırsaklar temizlenip boşaldığı 
için bu normal bir durumdur. 

Detoks çalışmasına başlamadan önce zihninizi çalışma 
için hazırlayın, sabah erken saatte aç karnına başlayın 
ve kendinizi kesinlikle zorlamayın. Gerekirse istediğiniz 
yerde bırakabilirsiniz. Detoksu denemeden önce mutlaka 
doktorunuza danışın.

nilcvk@gmail.com

Ginseng - Adamotu

Büyük kazık köklü çok yıllık otsu bir bitkidir. 6–8 
yaşındaki bitkilerin köklerinin çapı 10 santimetreyi 
bulmakta olup beyaz veya kırmızı renklidir. Ginseng 
kelimesi, Çince renshen’den kökenini alır. Ren ‘insan, 
adam’, shen bir tür ‘ot’ anlamındadır. Çin tıbbında çok 
kullanılır. 

Ginseng’in tüm şifalı bitkiler içerisinde en etkili adaptogen 
(strese karşı direnci artıran bir ajan) olduğu düşünülür. 
Bitkinin kan basıncını düzenleyici, kalbi kuvvetlendirici, 
kolesterol seviyesini düşürücü, merkezi sinir sistemini 
uyarıcı ve özellikle yorgunluğu giderici özelliği vardır. 
Ginseng testosteron hormonunu artırır ve dolaşım 
sistemlerini (özellikle prostata karşı) olumlu bir şekilde 
etkiler. 

M.S. 1. yüzyıla ait bir Çin metnine göre ginseng, zihni 
güçlendirici, irfan ve bilgeliği artırıcı şifalı bir bitki olarak 
tanımlanmakta ve düzenli kullanımının yaşam süresini 
arttıracağı belirtilmektedir.

Kuzu İncik Çorbası
Berfin And

Malzemeler:

Bir fincan zeytinyağı
Bir kilo kuzu incik
Bir büyük küp doğranmış soğan
5 diş sarımsak
300 ml. kırmızı şarap
3 adet defne yaprağı
2 çorba kaşığı ince doğranmış biberiye
2 lt. et suyu
400 gr. konserve ezilmiş domates
100 gr. yıkanmış süzülmüş buğday
1 adet küp doğranmış havuç
1 adet küp doğranmış patates
15 adet minik mantar
1 adet küp doğranmış şalgam

Yapılışı:

Zeytinyağını bir tencereye koyun. Yüksek ateşte 
yağ kızınca kuzu incikleri yağda 2 tarafını da birer 
kere çevirerek kızartın. Sonra bir kenara alın. 
Aynı tencereye küp doğranmış soğanları koyun. 
Düşük ısıda pembeleşinceye kadar kavurun. 
Sarımsakları ekleyin ve 30–40 saniye kadar 

tekrar kavurun. Sonra şarabı tencereye koyun. 10 dakika 
ağır ateşte pişirin. Kenara aldığınız kuzu inciği, defne 
yapraklarını, biberiyenin yarısını ve et suyunu tencereye 
ekleyin. Önce yüksek ateşte kaynatın. Kaynayınca ağır 
ateşte iki buçuk saat kadar etler kemiklerinden ayrılıncaya 
kadar pişirin. Sonra etleri kemiklerinden ayırın ve kabaca 
tencerenin içine doğrayın. Ezilmiş domatesi, buğdayı 
ve biberiyenin kalan kısmını da tencereye ekleyip 45 
dakika kadar daha kısık ateşte pişirin. Ardından sebzeleri 
ekleyin. Arpa yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin. 
Çorbamız pişti. Defne yapraklarını içinden çıkartıp servis 
yapabilirsiniz. Arzu edenler pul biber de ekleyebilirler.

Afiyet olsun.

ŞAH BAZAAR

SAĞLIK Nilgün Çevik Gürel

Hatice Çoban Uzun


