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Bahar Ayları,
Bayram Ayları...
Ekrem Genç

Güneşin kendisini daha yakından hissettirdiği şu 
günlerde tabiatın neşesi insanoğluna da bayram  
yaşatıyor. Doğanın neşesine tanık olan bizler bu 
coşkunun içinde kendimizi buluveriyoruz. Acaba bu 
durum insanın gerçekten de bayram eden bir varlık 
olduğuna bir işaret midir? 

Aslında kadim gelenek, insanın sadece zahiri etkilerin 
neden olduğu bayramlarla değil, aynı zamanda 
kendisindeki zenginliğin farkındalığı ile de daimi 
bayram yaşayabileceğini bildiriyor.

Geleneğin en önemli kaynaklarından biri olan 
Tevrat’ta (Tora) Mısır’dan Çıkış sürecinin sonunda 
kutlanan Hamursuz Bayramı bize insanın ancak 
özgürleşince bayram edebileceğini anlatır. Bayram 
özgürler içindir ya da özgürlük bayramdır...

Tevrat’ta Mısır her dönem kıtlıktan kurtulmak için göç 
edilen memleket olarak anlatılmaktadır; yani bedensel 
ihtiyaçlarımızın karşılanmasıdır. Mısır’ın yöneticisi 
Firavun ise keyfî iradedir, ta ki Yusuf Peygamberle 
tanışıncaya dek... Yusuf, Firavun’un rüyasını 
tevil etmiş, yani kendindeki keyfî iradeyi ilkelere 
bağlayarak değer yaratmayı başarmıştır. Bunun 
sonucunda, kardeşleri olan tüm İsrailoğullarını Mısır’a 

yerleştirmiş ve Mısır’ı uzun süre yönetmiştir. Ancak 
Yusuf’un vefatından sonra Mısır’da çok zenginleşen 
İsrailoğulları, ‘Yusuf’u bilmeyen’1 bir Firavun’un 
yönetimi ele alması ile köleleştirilmeye başlar. Aslında 
İsrailoğullarının Mısır’da zenginleşmesi ihtiyaç sahibi 
oldukları yanları tarafından köleleştirildikleri anlamına 
da gelir. 

İsrailoğullarının yaşadıkları ağır koşullar karşısında 
Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun, Rabbin desteğiyle 
Firavun’a karşı mücadele ederler. Burada Rab, 
Musa ve Harun’a kudret verirken Firavun’un da 
kalbini katılaştırandır; tesiri itibariyle herkestedir. 
Musa, Firavun’dan Rabbe ibadet etmek ve kurban 

kesmek için kavmin salıverilmesini talep eder. Bu 
talep karşılık buluncaya kadar Firavun on bela ile 
cezalandırılır. Bunlardan onuncu ve sonuncusu 
Firavun’un ve Mısır’ın tüm ilk doğanlarının helâk 
edilmesidir. İsrailoğulları belirli bir süre besledikleri 
ve evlerinde kurban ettikleri hayvanın kanını evlerinin 
sövelerine ve kirişine sürerek, yani Rabbe bir işaretle 
bu helâkten kurtulurlar. Aslında Firavun’un ilk 
oğlunun helâk edilmesi keyfî eylemlerin kendilerinde 
ortadan kalkması, yani insanın kendi emeği ile 
kendinden vazgeçişi (kurban) anlamına gelmektedir. 
Kapı sövelerindeki işaret de bu eylemin etkisi olan 
sâlih ameldir.

Bu bayram ile birlikte gelen ilk emir, “Yedi gün 
mayasız ekmek yiyeceksiniz; hatta birinci gün mayayı 
evinizden kaldıracaksınız, çünkü birinci günden 
yedinci güne kadar mayalı ekmek yiyen her can 
İsrail’den atılacaktır,”2 şeklinde olmuştur. Mayasızlık 
İsrail için belirleyicidir. Bu emir hükmünce İsrail artık 
kan bağı kavmi değil, kendindeki ‘maya’yı ortadan 
kaldıran kavimdir. 

Geleneğin bu mitinde, İsrail kavmi üzerinden 
anlatılan simgesellik bireysel olarak ele alındığında 
denebilir ki, bir yandan kendindeki olumsuzlukları ve 
kültürel etkileri ortadan kaldırarak Rabbine yaklaşan, 
öte yandan bu türden eylemlerinde kendine varlık 
vermeyen –kendinden dahi mayalanmayan– kişi 
bayram eder.

Dipnotlar:
1- Metin Bobaroğlu, Halis Kurtça Kültür Merkezi AAV Notları
2- Tevrat (Eski Ahit) Çıkış: Bap 1/8, Bap 12/15 
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Eğitim, 
okulda öğrendiklerinizi 

unuttuktan sonra 
geriye kalandır.

Albert Einstein

Söz ola...

Soru: Tiyatro ve müzik ile tanışmanızı, mesleğinizi 
sanat üzerinden seçmeye karar verme öykünüzü sorarak 
başlamak istiyorum röportajımıza.   

Güzin Sokullu: Ben Ankara doğumluyum, 5 yaşında 
geldim İstanbul’a. Babam –başvekalet diyorlardı o 
zaman– Başbakanlık’ta çalışıyormuş Ankara’da. Sonra 
buraya Merkez Bankası’na geldi, Bankalar Caddesi’ndeki. 
İlkokula, Üsküdar’da Halil Reşit İlkokulu’na gittik. Bir de 
ağabeyim var, benden 2,5–3 yaş büyük. Sonra Ortaokul, 
Üsküdar Kız Lisesi. Tam o sırada biz Altunizade’ye 
taşındık Üsküdar’dan. Babam o zaman borç harç bir arsa 
almış, teyzemlerle beraber ortak bir ev yaptılar orada. Tabii 
borçla, o zaman Emlak Kredi Bankası kredi veriyordu.

İşte o zaman Piraye Hanımı tanıdım, Nazım Hikmet’in 
Piraye’sini (Piraye Hatice Altınoğlu)... Bir bizim ev vardı, 
bir onların evi vardı –Mehmet Fuat o zaman 30’lu yaşlarda 
(Piraye Hanımın iki çocuğundan biri)– yolun bayağı 

aşağısında ise iki ev daha vardı. Bir de Altunizade Köşkü 
vardı, köşk olarak. Böyle bir yer. Neyse, ortaokul 2. sınıfın 
1. sömestrinde oraya taşındık. Su, taşıma su. Arnavut 
kaldırımı bile değil yollar, çamur oluyor hemen. Şimdiki 
halini düşün bir de. Elektrik vardı, ama kanalizasyon yoktu. 
Hepsi yavaş yavaş yapıldı tabii sonra. Kanalizasyonun 
olmamasından bizim evin bahçesindeki bitkiler, 
maydanozlar filan kocaman olurdu, müthiş olurdu. 

Neyse, ben orada Piraye Teyze ile onun gelini İzgen 
Hanımı, Mehmet Fuat ve arkadaşlarını tanıdım. Mehmet 
Fuat Bengü, malum eleştirmen, edebiyatçı. Bir de Tuna 
Baltacıoğlu vardı orada. Bu insanlar çocukları, gençleri 
kahve köşelerinden kurtarmak için sosyal bir kulüp 
olan Altınyurt Kulübü’nü kurdular. İşte o sıralarda biz 
oralardaydık, çocuklar olarak. Boş arsalar vardı, oralara 
spor sahası yapılıyor, file geriliyor, top oynanıyor derken, 
zamanla güzel bir tek katlı bina da yapıldı. Onun yanındaki 
arsaya hem voleybol, hem basketbol sahası yapıldı ve 
turnuvalar düzenlenmeye başlandı. Şimdi Altınyurt Spor 
Kulübü tabii, o zaman hem spor hem sosyal bir kulüptü. 
Ağabeyim mesela sergi çalışmalarını üstlenmişti gönüllü 
olarak; Joan Miró, Paul Klee sergileri açılmıştı o zaman. 
Tiyatro çalışmaları da başlamıştı; Genco Erkal gibi genç 
oyuncular ilk bizim orada oyun oynadılar mesela. Mehmet 
Fuat çevirmendir aynı zamanda, tek perdelik çevirileri 
vardır. O tek perdelik oyunları biz orada sahneye koymaya 
başladık. 

Fakat ondan önce, bak unuttum, hani bir köşkten 
bahsetmiştim ya, Thorton Wilder’ın “Trenton ile Camden’a 
Mutlu Yolculuk” ve Şinasi’nin “Şair Evlenmesi”ni o 
bahsettiğim Altunizade Köşkü’nün salonunda sahneye 
koyduk. Şu anda bir sigorta şirketinin o köşk. O zaman 
uluslararası bir petrol şirketinin yöneticileri dahi gelmişti 
oyuna, Tuna Bey’in arkadaşları idi, o kadar büyük bir 
konu olmuştu ki o oyun, o zaman. Daha o zaman Altınyurt 
Kulübü’nün ana binası tamamlanmamıştı, yapılmaya 
çalışıyordu. Kolay bir şey değil onu yapmak, önce bir 

temelini attılar, bir süre beklendi. Hasan Kuruyazıcı 
koymuştu sahneye. Feriha Çelenk vardır, oyuncu; Bursa 
Ahmet Refik Paşa Tiyatrosu’nda halen oyuncu, emekli 
ama oynuyor hâlâ. Oradan bir yığın insan çıktı böyle; hem 
sanatçı, hem sporcu. Tabii süreç içerisinde oldu bunlar, 
isimleri de hemen aklıma gelmiyor.

Orada işte ağabeyim de, ben de ilk oyunumuzu oynadık. 
Ionesco’dan “Kel Şarkıcı” idi galiba, köşkte oynadık. Tabii 
amatör herkes, orada yaşayan ailelerin insanları oynuyor bu 
oyunları, dışarıdan oyuncu falan gelmiyor. Ben bu aralarda 
12–13 yaşındayım herhalde. İnsanı çekiyor tabii bu tip 
çalışmalar, bu heyecan çok güzel bir şey. Okul bana bir 
tuhaf gelmeye başladı. 

Bir de benim balerin olma isteğim vardı. Ama sonra 
bizim ailedeki bazı erkekler onu uygun görmediler. O 
zaman balerin olmak için gideceksin Ankara’da Devlet 
Konservatuarında okuyacaksın. İstanbul’da yoktu öyle bir 
imkân o zaman. Olurdu olmazdı derken tiyatroya girmeme 
izin çıktı. Onun için ben Ankara’ya gittim halamın yanına, 
sınava girmek için; fakat orada hiç çalışamadım. Halam 
biraz otoriterdi, ne ezber yapabildim, ne doğru dürüst 
çalışabildim. Sonunda neredeyse hiçbir şey yapamadım ve 
sınavda da başarılı olamadım; kalktım geldim İstanbul’a.

Ortaokul son sınıfta oluyor bunlar, liseye başlayacağım. 
Şehir Tiyatrolarının Çocuk Tiyatroları bölümüne gitmiş 
babam, usulcacık beni yazdırmış. Ferih Egemen var o 
zaman, bütün çocuk oyunları müthiş, zaman Muhsin 
Ertuğrul’un zamanı. “Sana bir sürprizim var,” diye geldi 
babam bir gün bana. Tabii çok sevindim ve provalara 
gitmeye başladım. Bir edebiyat öğretmeninin oyunuydu, 
“Milyonluk Yeğen” adında bir çocuk oyunu. Orada Uğur 
Kıvılcım ile beraber dönüşümlü oynuyorduk evin kızı 
rolünü. Böylece başlamış oldum Şehir Tiyatrolarına.

(devamı 2. sayfada)
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Soru: Bir yandan okula gidiyorsunuz, merak ediyorum 
nasıldı çalışma koşullarınız Şehir Tiyatrolarında o 
zamanlar. Prova ve oyun saatleriniz nasıldı, biraz 
anlatabilir misiniz?
     
Güzin Sokullu: Şehir Tiyatrolarına 
başladım, Ferih Egemen hepimizi olduğu 
gibi beni de hemen sigortalı yaptı. Çocuk 
yaştasın ama Çocuk Tiyatrolarında 
sigortalı çalışıyorsun. Tabii haftada 2 gün 
gidiyoruz geliyoruz, şimdiki gibi Pazar 
günü 11’de, Çarşamba günü de 14.00 ya 
da 15.00’de. Böyle böyle kaytarmaya 
başladım ben okuldan yavaş yavaş ve 
liseyi bitirmeden de okulu bıraktım sonunda. O sıralarda 
15 yaşlarındayım ve yavaş yavaş Şehir Tiyatrolarında 
figürasyona da çıkmaya başlamış durumdayım.

Soru: Hangi yıldı diye sorsam Şehir Tiyatrolarına 
girişiniz?

Güzin Sokullu: 1961–62 sezonunda başladım ben.

Soru: Peki Muhsin Ertuğrul zamanının Şehir 
Tiyatrolarında alaylı olarak eğitim almaya devam eden 
profesyonel bir oyuncu olmak nasıl bir deneyimdi?

Güzin Sokullu: Şehir Tiyatroları çok önemli tabii. O kadar 
güzel bir şeydi ki Muhsin Ertuğrul Bey ile tanışmış olmak. 
Nasıl bir adam, biliyor musun? Oraya benim gibi bir 
figürasyon oyuncusu olarak başlamıştı ve yeni rol almaya 
başlamış bir kişiye bile adıyla hitap ederdi. 

Bir anımı anlatayım: Çocuk Tiyatroları kadrosu tarafından 
sahneye koyulmak üzere hazırlanan Marc Twain’in “Tom 
Sawyer’ın Maceraları” oyununda ben de kadrodayım. 
Muhsin Bey, hem Çocuk Tiyatrolarının hem de Şehir 
Tiyatrolarının bütün oyunlarının genel provalarını 
seyrederdi. Geldi ve genel provayı seyretti. O kadar ciddi 
bir oyun olmuştu ki. Bir Kızılderili vardır oyunda, birileri 
öldürülüyordu vs., bunları koymuştu bizim rejisör oyuna. 
Muhsin Bey oyununun genel provasını seyretti ve oyunu 
oynatmadı. “Büyük oyunu olur bu,” dedi, “Ama çocuklar 
için uygun değil.” Sonra yeni baştan sahneye koyulmak 
üzere hazırlandı, o bölümler ayıklandı içinden, yeniden 
düzenlendi oyun ve öyle sahnelendi. 

Ben masal anlatmaya başlamıştım bu sefer oyunda, 
masalcı idim. “Güzin orada şunu şöyle yapsın,” diyor 
Muhsin Bey. ‘O kız’ demiyor. Böyle bir adamdı Muhsin 

Bey. O zaman 7’ler derlerdi, 7 
Aydın Rejisör anlamında. Onların 
hepsi ile çalıştım. Ergün Köknar, 
Hamit Akınlı, Zihni Küçümen, 
Beklan Algan, Ümit Özdoğru, Tunç 
Yalman, Coşkun Tunçtan. Muhsin 
Bey de başımızda tabii. 

Melek Tiyatrosu’nun yanındaki 
Komedi Tiyatrosu’na girersin, 
hemen karşında yazar “Rolün 

büyüğü küçüğü olmaz, aktörün büyüğü küçüğü olur,” diye. 
Yani Muhsin Bey’in varlığını her yerde hissedersin. Ve 
bir disiplin vardır tabii. Mesela ben bir yere gideceksem 
çok nadirdir, bir veya ikidir bir yere gecikmem, önceden 
gitmeye gayret ederim. Ve bu bizim dönemimizin 
tiyatrocularının hepsinde aşağı yukarı vardır. Bir kere 
“Sezuan’ın İyi İnsan”ını (Bertolt Brecht) oynuyoruz, 
provalarına gidiyoruz, şimdi otopark olan ahşap Dram 
Tiyatrosu’na. Orayı gördüm 
ve orada oynadım, bunu 
yaşamak güzel. Neyse, saat 
11’de prova koyar Beklan 
Ağabey. O zaman köprü 
yok, ben Altunizade’den 
aşağı Üsküdar’a iniyorum, 
oradan arabalı vapur ile 
geçip Taksim’e çıkıyorum, 
oradan da yürüyorum. Öyle 
bir sis var ki o gün göz gözü 
görmüyor, vapur kalkmıyor. 
Öyle ettim böyle ettim, tabii 
erken gitmeye çalışmama rağmen 5–10 dakika geciktim. 
Kapıları kapatır, giremezsin. Kapıya vuruyorum, hiç cevap 
yok, prova başlamıştır çünkü o sırada. Senin belki o sırada 
sahnen yok, daha sonra gelecek belki, ama orada olacaksın. 

Soru: Şehir Tiyatrolarında rol aldığınız oyunlardan biraz 
bahsetseniz?

Güzin Sokullu: Müsahipzade Celal’in “Mum Söndü” 
adlı oyununda –Vasfi Rıza koymuştu sahneye– çocuk 
oyunculuktan figürasyona çıktım. Namık Kemal’in 

“Gülnihal” adlı oyununu Ergün Köknar sahneliyordu, orada 
rol aldım. “Kadınlar” diye bir oyun, Amerikalı bir yazarın, 
40 tane kadın oynuyordu. Daha doğrusu 40 tane kadın vardı 
oyunda, kimi oyuncular birkaç rolü birden oynuyordu. Biz 
de küçük roller oynuyoruz tabii, zaten yaşımız da öyle, ama 
Şirin Devrim ve kim varsa o dönem kadın oyuncu, hepsi o 
oyunda idi. Sonra “İsyancılar”, Recep Bilginer’in; Hamit 
Akınlı ile çalışmıştık, Molière’in “Scapin’in Dolapları” 
oyununda da onunla çalıştık.

Sonra Hisar’da “Hamlet”; Muhsin Bey sahneye koydu, 
Ophelia’yı Ayla Algan oynamıştı, Kerim Afşar idi galiba 
Hamlet. Orada da figürasyona çıktım, İbrahim Delideniz ile 
Şirin Devrim’in maskeleri, kalıpları çıktı, figüran kadınlar 

ve erkekler o maskeleri kullandılar. Tüm 
öykü tüm kalenin içinde geçiyordu, her 
yerini kullandılar o oyunda kalenin. 
Hakikaten muhteşem bir deneyimdi.

Soru: Peki o zaman çocuk oyunlarında rol almayı 
bırakmış mıydınız? 

Güzin Sokullu: Hayır, çocuk oyunlarında oynuyordum 
yine. Sabah gidiyorsun bir prova yapıyorsun, sonra 11’de 
çocuk oyununda oynuyorsun. Saat 16.30’da idi mesela 
Namık Kemal’in “Gülnihal”i. Gece ise Victor Hugo’nun 
“Bin Frank Mükâfat”ı, Tepebaşı’nda ya da Komedi 
Tiyatrosu’nda.  O zaman gençtik, çok iyi koşturuyorduk 
tabii. 

BAŞ YAZI İzzet Erş

Kadın ve Toprak

Şehir insanı ile kırsal insanını ayıran en belirgin farklılık 
toprağın yaşamlarındaki yeridir. Büyük şehirlerde toprak 
gündelik hayatın içinde bir gerçeklik olmaktan uzaktır. 
Toprak alanlar ya kendi haline bırakılmış bakımsız 
arazilerdir ya da bakımı özenle yapılmış, mimari detaylar 
olduğundan aksesuar niteliğindedir. Şehirde toprak; 
üzerine basılması, ona dokunulması yasaklanmış, insana 
yabancılaşılmış bir olgudur.

Şehrin modern insanı için toprak hayatdışı bir varoluştur. 
Toprağı, yağan yağmurda üzerine bulaşan çamur olarak 
algılar ve içinde barınan onca böcek ile hakir görülen 
toprak, ‘şehir temizliği’ ile örtüşmediğinden bir anlamda 
insan ile ilişkisi sınırlanmış, dokunması çocuklara men 
edilmiş bir yabancıdır. O kadar ki, bir çocuk ellerini 
uzatarak toprağa eğildiğinde şehirli, temiz ebeveynleri 
koşarak, ıslak bezlerle silerler çocuklarının ellerini. 
Geçerli bir neden daima vardır, yine de böylesine hakir 
görülür toprak.

Oysa toprak, çiftçi gibi, çoban gibi kırsal insanı için alın 
yazısıdır. Geçmişinin ve geleceğinin yazıldığı bir kitaptır 
toprak. Berekettir, rahmettir yerden yağan, ihsandır, 
rehberdir, sabırdır en sert öğretici olarak... Bu nedenle 
dînen dahi caiz görülmüş, su bulunamadığında su gibi 
temiz arınma aracı sayılmıştır toprak.

Kırsalda insan toprakla birdir. Kendini onun üzerinde 
görmez. Canını, evini onunla besler, hayvanları onunla 
hayatta kalır. Rahmandan ister gibi, topraktan ister. 
Toprak da Allah gibi rahmetle verir semeresini, isteyenin 
kim olduğuna bakmadan.

Şehirli insan kendini eve hapsetmiştir. Saksıdaki çiçekle 
konuşması içindeki derin özlemdendir. Öte yandan 
kendini güvende hisseder topraktan uzakta, çünkü toprak 
belirsizdir. Belirsizliği sevmez modern insan, egemenliği 
sever. Sözünün geçtiği saksıdaki çiçek dahi olsa, 
arzusunun yerine geldiğini görmek ister. Oysa kırsaldaki 
çiftçi çiçekle değil, toprakla konuşur, tüm varlığını ona 
borçlu olduğunu bilerek, saygıyla...

Şehir insanı saksıda yetişene çiçek diyerek geneller, oysa 
toprak insanı için yetişen Allah’ın bereketidir. Bu nedenle 
topraktan halk edilen Âdem’i eskilerin anlattığı bir masal 
zanneder şehir insanı. Hazreti Ali’nin toprağın babası 
(Ebu Turab) olmasının bir anlamı olamaz şehirli insan 
için.

Özü olan topraktan kopmuştur şehirli insan. Topraksız 
kalınca da tarihsiz kalmıştır, talihsiz insan [1]. Yine de 
dünyevi son yolculuklarında sevdiklerini toprağa terk 
etmek zorundadır. Kırsaldaki gibi ölülerini toprağa 
‘emanet’ edemediklerinden, toprağı, sevdiklerini ve 
ölümü biçare şehirlerinin dışına itmek zorunda kalmıştır. 
Çünkü toprak koca bir muammadır (agnostiktir), şehir 
insanının havsalası onun hikmetini anlamaya kâfi 
gelmez.

Kur’an-ı Kerîm’de modern insanın en hakir gördüğü 
âyetlerdendir: “Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Tarlanıza 
dilediğiniz biçimde yaklaşın ve canınız için takdimlerde 
bulunun. Allah’a karşı takva sahibi olun. Ve ona 
döneceğinizi bilin.” [2]

İnsan hakları savunucuları tarihten, anlayıştan, 
bilgelikten veya daha genel olarak topraktan 

[1]  “Tarihsiz insan, talihsiz insandır.” Metin Bobaroğlu.
[2]  Kur’an-ı Kerîm, Bakara Sûresi 223

koptuklarında, bu söylemi kadına karşı ve onu cinsel bir 
metaya indirdiği şeklinde yorumlarlar, çünkü ‘şehirli 
kadın’ en az erkeklerin gözünde olduğu kadar, kadınların 
zihinlerinde de cinsel bir metadan ibarettir.

Oysa âyet ‘tarla’ kelimesi ile toprağı kastetmektedir. 
Toprak insanının gözünden bakıldığında âyet elbette şu 
şekilde yorumlanabilecektir: 

Kadınlarınız tohumlarınızı emanet edeceğiniz toprak, 
yani evlâtlarınızı taşıyacak rahimlerdir. Onları nefsinize, 
aşağılık arzularınıza, çirkin düşüncelerinize alet 
etmeyiniz. Arzularınız tatmin bulduğunda sırtınızı 
dönmeyiniz. Zira o rahimler Allah’ındır. Sizlerin de 
Allah’a mülaki olacağınızı (döneceğinizi) unutmayınız. 
Kim bilir, belki size, kadınlarınıza davrandığınız gibi 
davranılacaktır. Bu nedenle, Allah indinde takva sahibi 
olunuz ve sonunda ona döneceğinizi hatırlayınız.

Toprağı hakir görerek önce kadını kirlettik. Oysa o kadın 
anaydı, kardeşti, yoldaştı. Kadın kirlenince bize emanet 
gelmiş bilgelik geleneği (sophia) kirlendi, çünkü geleneği 
taşıyan kadındı. O bilgelik kirlenince, yani bizler 
ondan yüz çevirince insanlık da kirlendi ve insanlık 
nefsinin kendine verdiği ağırlık nedeniyle boğulmakta. 
İmdada yetişmesi beklenen şefkatli kadın bugün kendini 
kirletenlere kırgın.

Aslında biz toprağın insan demek olduğu unuttuk. 
Unutunca da toprak bize küstü. Vicdanlar ağırlaştı. 
Ağızdan çıkan kalpte yer bulamaz oldu.

Çünkü toprak insan demekti, galiba biz en çok kendimizi 
unuttuk...

izzeters80@gmail.com
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Soru: Kızınız Aslıhan 
Gelenbe’nin babası 
Tevfik Gelenbe Bey 
ile o zamanlarda mı 
tanışmıştınız? 

Güzin Sokullu: Tabii, Tevfik ile daha öncesinden 
tanışıyorduk, hatta nişanlanmıştık. Tevfik Bey daha 
önce evlenmiş ve ayrılmıştı.  O zaman 5 yaşlarında 
olan bir oğlu vardı, Ali, hâlâ görüşürüz Ali ile. Bu arada 
Gazanfer Ağabey (Özcan) ile Gönül Abla (Ülkü) Şehir 
Tiyatrolarından ayrılmışlardı ve Gazanfer Özcan – Gönül 
Ülkü Tiyatrosu adıyla kendi tiyatrolarını kurmuşlardı. 
Tevfik de o dönemde ayrılan grubun içinde olduğundan 
o da onların oyuncusu olarak çalışmaya başlamıştı. O 
zamanlar özel tiyatrolar turneye çıktıkları zaman 1 ay 
Ankara’da, 1 ay İzmir’de, birer hafta Bursa ve Eskişehir’de 
konaklayacak şekilde turneler organize ederlerdi. Yani 
gidersin rahat edersin orada, yerleşirsin. Onların bir 
turnesine ben de katıldım; birisi çıkmadı turneye, onun 
rollerini ben aldım. Annemle birlikte gittik tabii, nişanlıyız 
ya. O turneden sona evlendik biz, sonra ben de Şehir 
Tiyatrolarından ayrılıp Gazanfer Özcan – Gönül Ülkü 
Tiyatrosu’na geçtim. 

Orası da bir aile tiyatrosu gibi oldu zaten. Adile Naşit 
orada, Selim Naşit orada, çoluk çocuk birlikte turneye 
çıkıyorsun, oyundan sonra birlikte yemek yiyorsun, kendin 
yapıyorsun yemeklerini arka tarafta. O zaman sahneler 
çok uygundu. Açık Hava Tiyatrosu’nda oynuyorsun, 
Manolya Tiyatrosu’nda oynuyorsun, arkasındaki kulis 
devasa, gayet uygun yani. Orada yemek yapmayı Adile 
Abla’dan (Naşit) öğrendim ben. İşte ondan sonra böyle bir 
hayatımız oldu, turnelere gittik geldik. Sonra bir tanesinde 
hamileymişim ben, hatta 4–4,5 aya kadar oynadım ben 
o yaz. Sonra Aslıhan doğdu 1968 yılının Aralık ayının 
son gününde. Ben babamların evindeyim, Tevfik oyunda. 
Babamlardan çıkıp Piraye teyzelere kaçacağım, yılbaşını 
orada geçireceğim, böyle bir proje var. O günün başında 
bedenimin verdiği mesajlardan 
anlaşıldı doğumun başlayacağı, 
bana “Otur sancılarını bekle,” 
dedi eniştemiz. Gece 23.00’e 
kadar sancıları bekledik, sonra 
da Zeynep Kamil’e gittik, o 
yılbaşı gecesi doğdu Aslıhan.

Soru: Peki bu denli yoğun 
bir oyunculuk temposundan 
Baha Bey ile birlikte müzik 
yapmaya geçiş kararınız nasıl 
oluştu?

Güzin Sokullu: Biz Tevfik 
ile ayrıldıktan sonra ben 
devam ettim Gazanfer Özcan – Gönül Ülkü Tiyatrosu’nda 
oyunculuğa. Baha da bizim tiyatroya oyuncu olarak 
girmişti. Bizim bu tiyatro çalışmaları arasında zaman 
geçirmek için gitar çalıp şarkı söylemeye başlamıştık, 
Selim Ağabey (Naşit) de, Baha da gitar çalıyordu. İlk 
önce Sivastopol Önünde’yi söylemeye başladık. Baha 
2. sesi söylüyor, Allah rahmet eylesin Selim Ağabey 3. 
sesten katılıyor, öyle öyle biz yavaş yavaş şarkı söylemeye 
başladık. Derken Baha beste yapmaya başladı, sözleri de 
Karacaoğlan ve diğer halk ozanlarından alıyoruz. Derken 
bir sürü beste olmaya başladı, biz de söylüyoruz şarkıları, 
başkaları da. Aralarında Esin Afşar’ın da okudukları oldu, 
Ayla’nın da (Algan). Yavaş yavaş bu işler hoşumuza 
gitmeye başladı, bazı plak şirketleri ile konuşarak 45’likler 
yapmaya başladık. Öyle böyle derken sahnede olmayı 
düşünmesek de ciddi bir repertuar oluşmaya başladı. O 
ara bir de Folk akımı çıkmıştı, öyle olunca nerelerden 
etkileneceğin belli. Hakikaten Baha’nın çok güzel besteleri 
vardır, onların çoğu hâlâ bilinmez. Biz de bu arada Baha 
ile evlenme noktasına geldik ve evlendik.  Baha o sırada 
askerliğini yaptı, hatta askere alındığı günün ertesi günü 

Kıbrıs Harekâtı başladı, Baha da bir 
havan topu ile yaralandı ve döndü. 
Daha sonra biz sahneye çıkmaya 
başladık. İlk önce, Derya Gazinosu 
vardı Bostancı’da Turgay Noyan’ın, 
orada çalışmaya başladık.
  
Soru: Artık tiyatroyu da bırakmış mı 
oldunuz böylece...

Güzin Sokullu: Evlenmeden önce 
Sezer Sezin ve İner İlseven’in 
kurduğu Kadıköy İl Tiyatrosu’nda 
oyuncu olarak çalıştık. Orada birkaç 
oyunda oynadık, Aysel Gürel ile 

orada tanıştık. Aysel ablanın sözlerinden bir sürü besteler 
yapıldı. Bu arada bizim 45’liklerden LP oldu, bir ara 
Sezen’e (Aksu) vokal yaptık. Baha ile beraber Bebek 
Gazinosu, Çakıl Gazinosu ve benzeri farklı gazinolarda 
sahne aldık. Shot Yapım’daydık o zaman, Şanar Yurdatapan 
ve Atilla Özdemiroğlu’nun yapım şirketi idi, Baha da 
orada Tonmeister olarak çalıştı zaten. Açıkhava Tiyatrosu 
konserlerimiz ve benzeri pek çok mekânda sahne aldık ve 
tamamıyla müzikle ilgilenmeye başlamış olduk.

Soru: Peki tam da bu noktada, 
Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın kurucu 
üyelerinden olduğunuzu bilen biri 
olarak, Onursal Başkanımız Metin 
Bobaroğlu ve diğer kurucu üyelerle 
tanışma öykünüzü sorsam...

Güzin Sokullu: Bu anlattığım 
zamanlarda, yıllar içerisinde Aslı hep 
babasına da gidip geliyordu bir yandan 
ve hep bir isimden bahsediyordu. Metin 
Ağabeyler vardı, şöyle oldu, böyle 
oldu gibi. Aslı da bu arada Mimar 
Sinan Üniversitesi’nin konservatuarına 
başlamıştı, piyano bölümüne. Neyse, Aslı o kadar çok 
anlatıyordu ki, merak etmeye başlamıştım, görmek ve 
tanışmak istiyordum. Bir gün Aslı ile Şişli’ye gittik ve 
Metin Bey ile orada tanıştık. Tanışış o tanışış. Bu arada 
ifade etmek isterim, benim karmamda Piraye Teyze 
ve İzgen Ablanın müthiş bir yoğunluğu vardır. Ben 
tanıdığımda 50’li yaşlarında idi Piraye Teyze, bu ölçüde 
hoşgörü ve şefkat neredeyse görülmemiş kadar enderdir. 
Nazım’dan da, hiç kimse ve hiçbir şeyden de hiç şikâyet 
etmemiştir, çok onurlu bir kadındı. İzgen Abla da öyledir, 
kendisi aslında Piraye Teyzenin teyze kızı olarak gelinidir 
ve o da hayatında ve çevresinde olan tüm insanların dert 
küpüdür. Metin Bey’in hayatıma girmesi de insan olma 
sürecimde başlı başına bir dönüm noktasıdır. 

Aslı ile beraber çok sık gidip 
gelmeye başladık Metin Bey’e, 
babası da keza öyle. Gerek bilim, 
gerek sanat, gerekse felsefe ve 
tasavvuf üzerine ciddi çalışmalar 
yapılmaya başlanmıştı ki biz 
kurumsallaşmaya karar verdik. 
Metin Bey ve 40 kişi 1996 yılında 
bu vakfı kurmaya karar verdik. 
Aslıhan ve Tevfik de kurucu 
üyelerdendir.

Soru: Peki tüm bu süreçlere tanık 
olmuş kurucu bir üye olarak, 
vakfımızın ilk günden bugüne 

yürüttüğü faaliyetlerden biraz bahsetseniz?

Güzin Sokullu: İlk önce Kutay Akın’ın Karamaden’deki 
yerinde faaliyetlere başlamıştık. Orada ben gönüllü 
olarak çalışıyordum. İşyeri olarak kiralanacak bir 
daire bizim kullanımımıza tahsis edilmişti, orada 
toplanıyorduk çalışmalarımız için. Orada her gece bir 
şey oluyordu. Gönüllü olarak çalışan ben olduğum için 
Cumhuriyet Gazetesi’ne fakslardım her Perşembe o 
haftaki faaliyetlerimizi. Haftanın her günü neredeyse 
faaliyetlerimiz vardı, en fazla 2–3 günü etkinlik olmazdı. 
Dışarıdan da insanlar gelirdi, seminerler yapılırdı; müzik 
semineri aklıma geldi şimdi mesela, Serdar Özhan gelmişti. 
O dönemde bir yandan Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nde de Metin Bey’in ‘Bilim, Sanat, 
Felsefe’ üzerine seminerleri oluyordu. Ben o sırada vakıfta 
görevliyim diye gidemiyordum, mekânımız boş kalmasın 
diye. Daha sonra fakülte kendisinden mitoloji dersleri 
vermesini talep etti. Ve birkaç yıl sürdü bu çalışmalar da.

Daha sonra Kutay’ların diğer binasına geçince bir tiyatro 

sahneye koyduk; o zaman Aslı doğum yapmıştı, Ilgaz 
gelmişti dünyaya, ben o oyuna katılamamıştım. Tevfik 
koymuştu sahneye ve çok güzel bir oyun olmuştu. O kadar 
güzeldi ki içimden geçer arada bir, tekrar sahneye koyulsa 
keşke diye. Avukat Aydın Bey, Leyla Saraçoğlu, Ekrem 
Ülkü, Nurgül ve Deniz Demirdöven, Aynur Bobaroğlu, 
Yasemin Sohtorik aklımda kalan isimler oyuncu olarak. 
Müzikli bir oyundu, düşünsene. Herkes çok güzel bir iş 
çıkarmıştı, çok güzeldi, çok...

Daha sonra Caddebostan Kültür Merkezi’nde, ondan 
sonra da Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde devam ettik 
faaliyetlerimize. Son birkaç yıldır ise Halis Kurtça Kültür 
Merkezi’ndeyiz malum. Tüm bu süreçte bastığımız 
kitaplara, çıkardığımız diğer yayınlara, radyo ve 
televizyonlarda yer alan projelerimize internet sitemiz 

üzerinden ve haftalık toplantılarımız 
sırasında kurulan masamızdan ulaşmak 
mümkün zaten. 

Soru: Çocuk denebilecek yaşlarınızdan 
itibaren içinde bulunduğunuz hizmet ortamlarında 
amatör ve profesyonel bir oyuncu olarak tiyatroya, 
daha sonra müziğe ve vakfımızın kurulmasından bu 
yana gönüllü olarak bir sivil toplum kuruluşunun 
oluşmasına ve çalışmalarını yürütmesine emek veren bir 
kişi olarak, Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın dili üzerine 
neler söylemek istersiniz bize diye sormak istiyorum son 
olarak...

Güzin Sokullu: Bu tip şeyler çok söyleniyor, herkes 
benzer şeyler söylüyor ama vakfımızın dili tamamen 
evrensel bir dildir ve insan içindir. Evrensel dil derken 
şunu söylüyorum; her insana, her kültüre, her inanışa 
hitap eden ve kucaklayan bir dil var orada. Orada 
herhangi bir şeyi bir kenara ayıramazsın. Hatta bazen ilk 
kez çalışmalarımıza katılan insanlar arasında, o sırada 
vakıfta hangi konu konuşuluyor ise, “Ha, bu insanlar 
demek ki bu kültürün ya da bu inanışın insanları” diye 
düşünenler de oluyor. Hiç unutmam, o ilk küçük yerimizde, 
Karamaden’de, bir gün Yehova Şahitleri konusunda 
çalışılıyordu. Katılanlardan bir kişinin arkadaşları arada, 
“Bu insanlar Yehova Şahidi herhalde” diyerek ayrıldılar, 
kendi kulaklarımla duymuştum. Çünkü o sırada orada, 
hangi konu, hangi kültür, hangi felsefi akım ya da dini 
anlayış üzerine konuşuyorsak ve çalışıyorsak, oraya ait 
bir şeymiş gibi anlaşılma durumunda kalabiliyorsun. Her 
kültüre, her anlayışa, her dine, çalışılan ve düşünülen tüm 
konulara nesnel olarak ve eşit mesafeden yaklaşıldığını 
bilemeyen insanların kafaları karışabiliyor. Hâlbuki başka 
bir gün gelmiş olsalar, hatta aynı günün ikinci bölümüne 
katılsalar, belki Atatürk’ü, belki Picasso’yu, belki Platon’u, 
belki Tao’yu ve şimdi sayamayacağım başka isimleri, başka 
kültürleri ve konuları duyuyor olacaklardı.

Bizim vakfımızın amaç maddesi belli. Vakfın dilini 
anlayabilmek için vakfın amacını akılda tutmak çok önemli. 
Bazen “Ne oluyor, ne konuşuluyor burada” diyenler, açıp 
o amaç maddesini ikide bir okumalı. Ben şahsen hâlâ 
okuyorum. Diyeceksin ki “Yahu hâlâ neden okuyorsun, 
anlamadın mı?” Evet, insan gaflete her an düşebiliyor. 
Ne yapıldığını aç, gör diyorum kendime de. Unutma 
diyorum, burası böyle bir yer; unutma. İnsana yönelik bir 
yer bir kere. Aynen amaç maddesinde yazıldığı gibi, ayırım 
olmaksızın. Hoşgörü var hamurunda, çok önemli. Ama bu 
hoşgörü kelimesini, aşağılamak anlamında, “Hoş gör hadi 
sen de onu” gibi bir anlamda kullanmıyorum. Kabul etmek 
daha doğru bir ifade belki de. Kabul ederek yaklaşmak. 
Kabul etmek; çünkü farklı olmadığını bilmek diğer kabul 
edilenlerden.

deniztipigil@gmail.com
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Bilgeliğin Yüceliği ve 
Görkemi Karşısında 
Beşerin Durumu
Vatan Özgül

Bilgeliğin yüceliği ve görkemi karşısında beşerin; yani 
zâtı, hakikati bilmeyenin durumu trajik bir görünüm 
verir. Bu görkem, büyük bir gökdelenin yanında insanın 
kendini ne denli küçük hissetmesi gibidir.

Bilgeliğin, daha doğrusu bilgenin yüceliği ve bu 
yüceliğin doğal sonucu olan mutlak doğruluk, 

güzellik, iyilik, dürüstlük, adalet, hayır, rıza, sevgi, 
şefkat, merhamet üzere yaşama, her şeyi ve her yeri 
kaplayan yüce gönlü yani evrenselliği karşısında bir 
insanın, eksiklik–acz duygusuna kapılmaması, o ruhun 
duyarsızlığı–gamsızlığı, körlüğü, cesaretsizliği ve 
inkârcılığından başka bir şey değildir. Nitekim insanın 
yeri geldiğinde yüksek tonla seslendirerek talep ettiği ve 
aslında ‘asli olarak’ ihtiyacı olan bu ilkelere–niteliklere 
karşı kayıtsızlığını başka bir biçimde açıklamak pek de 
mümkün değildir.

Duyarsızlık; yüceliğin erdem (Arete) olarak meydana 
çıkışına karşı kayıtsız kalmak ve ona benzeme gayreti 
içine girmemektir. Hatta böylesi bir talebin, niyetin, 
arzunun, özlemin olmayışı, bizzat bu kayıtsızlığın 
delilidir. Körlük; göz önündeki bilgeliği, yani o hale 
sahip olan bilgeyi ve onun edimlerini ‘herhangilik’ 
biçiminde algılamak şeklinde ifade edilebilir. 
Cesaretsizlik ise; Tanrı’nın bu dünyadaki aynası, 
temsilcisi, görüngüsü olan üstadın bilgeliğini şu veya 
bu biçimde sezmiş olanın, egosuna–nefsine, yani sahte 
benliğine yenilip o güne kadar sürdürdüğü dünyevi 
hayatından–madde dünyasından vazgeçmemek üzere, 
gördüğü ışığı görmezlikten gelmesidir. İnkârcılık ise 
bununla paraleldir; sahte benliğinin ‘gerçek benliği’ 
olduğu zannıyla (Şirk) yaşamak ve bilgeliğin yüceliğini, 
erdemlerini talep etmekten geri durmaktır. Tenezzül 
etmemektir; daha doğrusu bir bilgenin–üstadın arayışı 
içine girmemektir, çünkü hakikatin–bilgeliğin nuru ile 
nurlanmayan, bilgeliğin vaftiz edici–arıtıcı suyu ile 
yıkanmayan (Katarsis) bir kişi kendi başına, bilmediği 
o yüceliği ve erdemlerini talep edecek cümleleri dahi 
kuramaz. Edilgin (Nous Patetikos), aç ve susuz durumda 
olanın gıdasını verecek olan ‘etkin’ (Nous Poetikos) 
olandır. O, adeta ‘memeleri pişmiş sütle dolmuş bir 
Kibele’dir. ‘Adeta’ ifadesi aslında gereksizdir. O, 
aşkınlığı, doluluğu ve karşılıksız Hakk’a hizmetiyle 
birçok memesinden çölde susuz kalmışlara logos’unu–
kelâmını verir. Ruhtan doğmuş olanın sütü çiğ değildir. 
O, ana kaynaktır (Serçeşme). Rafinedir, halistir; çünkü 
ihlas üzeredir. Doğrudan bilir, yakîn olmuştur. Bilincinin 
bilincini bilir (Tu Onto Episteme). Onun kelâmında şek–
şüphe yoktur. Kudret, coşku ve tükenmez bir enerjiyle 
(Energia) çıkan sözlerden etkilenmeyen insan, “Bende ne 
kusur var?” diye sormalıdır.

İşte görkem ve yücelik, bu sözlerin kapsayıcılığı, 
etkileyiciliği ve mutlaklığından ileri gelir. Peşi sıra, 

bağlamıyla, retoriği yani belagatiyle insanın farkında 
olmadan bam telini titreten bu ahenkli (Harmonia) 
sözlerin sahibi karşısında cüz olan, edilgen olan, bir 
an için durup asıl hazinenin, yani en büyük sermaye 
sahibinin sohbetinde olduğuna uyansa gerek.

‘Hiçbir şeye sahip olmadan’ salt ‘yalın mutluluğu’ 
deneyimleyen zamane ariflerinin–bilgelerinin 
yaşamlarına bakıp ya da geçmişte yaşamış bilgelerin 
hayat hikâyelerini–menkıbelerini okuyup da ibret 
almamak ahmaklık değil midir? Çünkü insan mutluluğu 
aramaktadır.

Bilgenin Memesinden (Haydar) Akan Süt:

Hak kelâm (Logos, ateşli söz) bizde bir değişime, 
dönüşüme neden olmuyor, bam telimizi titretmiyorsa 
bizde bir sorun var demektir. Eğer böyleyse bir ‘ayna’ 
bulmak şarttır: bizi bize, bizden hareketle gösteren bir 
ayna.

Arayış içindeki yolcu, kimi sözlerin Hak olduğu zannına 
kapılabilir. Ancak ‘gerçek bir bilgeden’ çıkmayan söz, 
ya dünya–madde dünyası bilgisidir, ya öylesine bir 
hikâyedir, bir dedikodudur ya da hurafedir. ‘Gerçek 
Bilge’ tanımlamasıyla zımnî olarak ‘sahtelerinin de 
olduğunu’ peşinen kabul ve iddia etmekteyiz.

İş görücü enerjisi olan logos’un bizde bir değişime–
dönüşüme (Metanoya-Metabol) yol açmamasının nedeni; 
biriktirdiğimiz günahların kulaklarımızla kalbimiz 
arasındaki yolu tıkaması ya da kötü kalpliliğimizin 
kalp kapısını kilitlemesidir. Müzminleşmiş, kirden pas 
tutmuş bir kilidin açılması kolay olmasa gerek. Bunun 
yanı sıra bir yeti ya da Tanrısal bir veri olarak ‘idrak 
yeteneği’, kelâmın iş görmesinde yardımcıdır. Ya da tam 
ters bir bakış açısıyla; böylesi bir yetenekten mahrum 
olan, ‘sözden nasibini alamayacak’ anlamına gelir. Bu 
noktada üstatların “Çorak bir toprağa atılan tohumdan 
ekin çıkmaz” sözü akla gelmektedir. Ancak gayret 
edene Tanrı’nın inayet edeceği (Grace) ve muhakkak 
nasibini alacağı da söylenmekte, bu yolda umutsuzluğa 
yer olmadığı da ifade edilmektedir. Geri durmak, öze 
mukayyet olmak ve evimizi temiz tutmaya çalışmak, iş 
görücü sözün (Nous Poetikos’un – Proton Kineon’un 
Logos’u) işlevinden istifade etmek açısından önem arz 
eder. Hakikatten paye almak için, insan ev ödevini yerine 
getirmelidir.

Nekrofili ve Kavram
Sadık Acar
Parafili çeşitlerinden biri olan nekrofili, necro (ölü) 
kelimesinden türetilmiş bir tür cinsel yönelim bozukluğu 
çeşididir. Nekrofili insanlar, ölü insanlara karşı ilgi 
duymaktadır. Özellikle bu cinsel sapkınlığa yönelen 
insanlar, genel olarak cinsel ihtiyaçları için cinayet işleme 
yoluna gitmektedir. Dünya tarihindeki seri katillerin büyük 
bir kısmının, nekrofili ihtiyaçlarını gidermek için cinayet 
işledikleri bilinmektedir.

Bu anlamıyla psikoloji bilimince kullanılan bu kavram, 
toplumsal hayatta birçok alanla ilişkilendirilerek yansımalı 
olarak kullanılabilir. Bu alanlardan biri de dil–düşünce 
dünyamızdır. Dilin yapıtaşı olarak gösterilebilecek kavram 
dünyası da buna dahildir.

Anadilimizin düşünceye sunduğu alan, düşüncenin 
dinlenebildiği bir alandır. Bu anlamda, gündelik yaşam 
içerisinde kullanılan dilin bizler tarafından alelâde 
kullanılması affedilebilir bir durumdur. Ancak felsefe, bilim 
ya da din alanlarında bu rahatlık yerini titiz bir kullanıma 
bırakmak zorundadır. Bu açıdan dil dünyamızdaki kavram 
kullanımının ne ölçüde eleştiriye tâbi tutulduğu önemli bir 
konudur.

Sözlük anlamıyla kavram, nesnelerin ya da olayların ortak 
özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel 
tasarımdır. Kavramlar soyuttur ve gerçek dünyada yoktur. 
Benzer olan fikirleri, insanları, olayları vb. gruplandırmak 
için kullanılan bir sınıflamadır. 

Her kavram aynı zamanda bir tanımdır. Tanımın gösterdiği 
soyut, kavram olarak karşımıza çıkar ve kavramı 
ilettiğinizde aslında karşınızdakine örtülü bir tanım sunmuş 
olursunuz. Bu bakımdan kavram, ait olduğu tanımın en kısa 
ifadesidir. 

Tanımı tanımlayanlar, tanım için şu ifadelere yer verirler: 
“Tanım bir şeyin içeriğinin ne olduğunu açıklamaktır, 
yani Nedir? sorusuna verilen cevaptır. Bir kavramın 
içlemini ortaya koyan zihin işlemidir.” Tanımın en önemli 
koşullarından biri de; “Tanımı yapılan bütün fertler o 
tanımın içine girmeli, o sınıfa dahil olmayanlar ise dışarıda 
bırakılmalıdır.”

Her ‘ne’lik bir kavramı gerektirir. Kavramlar soyutlamalar 
şeklinde karşımıza çıkarlar ve içine aldıkları bireylere 
düzen veren ilke olarak da çalışırlar. Bu anlamda benzerleri 
kısmî farklılıklarına rağmen cem ederler. 

Felsefe ve bilim alanında kullanılan kavramlar gündelik 
dilde olduğu gibi rastgele kullanılacak olursa bu kakofoni 
olmaktan öteye gitmeyecektir. Burada üzerinde durmaya 
çalışacağım konu felsefi kavramların, bu denli bir dilin 
ve buna bağlı gelişen düşünsel dünyamızın dirimselliği 
problemidir.

Kavramlar zaman içerisinde tekallüb ede(bili)rler. Bundan 
ötürü bir kavramın anlaşılması bir dizgenin anlaşılmasını 
gerektirir. Her kavram özüne bağlı olmak kaydıyla 
kendi tarihini beraberinde sürükler. Kavramın taşıdığı 
anlamın anlaşılması bir anlam arkeolojisini gerektirir. 
Kavramlar nihai soyutlarına bağlı olarak kendi miraçlarını 
gerçekleştirirler ve diridirler.

Her nasılsa zihinsel konforları ölçüsünde her dem 
ekonomik olanı kendisine hedef olarak seçen bizler, 
vetiresiz düşünmeye bayılırız. Bu sebepledir ki lojiğimize 
kattığımız her kavram daha çok bir dezenformasyon 
niteliğinde gelişen bir çeviriyle, öncelikle gündelik dile 
çevrilerek öldürülür; çünkü böylesi her açıdan ekonomiktir 
ve biz ölüleri severiz.

Kavramları kendi süreçlerinden kopararak onları 
süreçsizleştirmek bizleri bir kavram mezarlığıyla 
başbaşa bırakır. Süreçsiz kavramlar ölü kavramlardır. Bir 
kavramın tarih içerisindeki serüvenini bilmek, kavramın 

momentleriyle, tarihin özneleri olarak bizlerin, düşünsel 
gelişimin dizgeselliğine de şahit olmamızı sağlar. Bu 
bir bakıma merdiven inmeye benzer. Bir dili, bir metni 
anlamak, süreci eser sahibinin, o dilin kullanıcısının 
kavramlarına doğru geri götürmemize bağlıdır. Her 
devrin kavramları ancak o devrin zeitgeist’ı açısından 
bilinebilir. Bu da o devrin özneleriyle, kavramların 
bağlamları ölçüsünde konuşmayı gerektirir. Bu arkeoloji 
yapılmadığında, anakronik çıkarsamalardan öteye 
gidilmeyecektir.

Her kavramın bir tanım olması ve tanımın içine aldıklarını 
ötekilerden ayırt etmesi, düşünsel faaliyetlerimiz, bilim ve 
felsefe açısından zorunlu olarak görülebilir. Ama bu duruma 
ilave edilmesi gereken bir şeyler vardır. İlkin, bir kavram 
özdeşlik mantığı içerisinde kendisiyle aynıdır. Örneğin, 
masa dediğimizde evrende yalnızca kendi yerini kaplayan 
bir mevcuda verilen bir soyutlamadan bahsetmişizdir. Fakat 
yine bilinmelidir ki, bu mevcut kendi ilişkilerinden tanımı 
gereği (ötekileri dışarıda bırakmak koşuluyla) yalıtılarak 
bir form altına alınmıştır. Aslında ilişkilerinden koparılan, 
bir fenomen değil, numen’dir ve tanımlanamaz. Bundan 
dolayı her tanım tanımladığıyla arasında mesafe açarak 
var olur. Bir şeyi tanımladığınızda (eğer ki bu mümkünse) 
o şeyi tanımlamamış olursunuz. Bu o şeyin bir fotoğrafını 
çekmekten başka bir şey değildir. Tanımınız bir ölüdür, size 
asla gerçeği vermez ve biz ölüleri severiz. Her kavram yok 
olduğu ölçüde, ortadan kalkarak varlığını dil dünyasında 
devam ettirir. Bu açıdan eytişimsel bir süreç işlemektedir.

Bu durum bir şeyi bilmek namümkündür şeklinde 
anlaşılmamalıdır. Bir şeyi bilmek yerine sürekli bilmek 
deyimi kullanılabilir. O şeyi hep ötenize atarak ona 
yaklaşmak, bu arada her ölü tanımı ortadan kaldırarak 
sürece odaklanmak daha doğru bir yaklaşımdır. Bu noktada 
bilmek, ortadan kaldırmaktır. Heidegger’in “İnsan ancak 
öldüğünde bilinebilir,” sözü anlaşılabilir gibi durmaktadır. 

sadikacarr@gmail.com
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Kendini Bilmek: 
Bilim mi, Sanat mı?
Ahmet Kip
Auguste Rodin’in; “Taşın fazlasını yontup atıyorum, 
geriye heykel kalıyor,” mealindeki tanımı gereği, kendi 
fazlalığımızı, yükümüzü atarız, geriye ‘insan’ kalır. İnsan 
yapma, sanatların en büyüğüdür, esasında yegâne sanattır. 

Şöyle seslenir Tanrı: “Sandaletlerini çıkar Musa, burası 
kutsal Tûva Vadisi’dir.” Çıplaklık, sanatın ana temasıdır. 
Bilim insanı haklıdır; bilimsel akılla biyolojik gerçeğimizin 
bilgisine ulaşırız. Ve yine bilimsel akıl bize der ki: “Bundan 
gayrı da bir gerçeğimiz yoktur.” Böylece deriz ki: “Mânâ 
da maddi (fiziksel) bir olaydır. Maddi gerçekliğimizin 
dışında ve ötesinde mânâ diye bir şey yoktur.” Bu, en 
temelinde şu demek: Gezegenimizde belirli karmaşıklıkta 
biyolojik oluşumlar olmasaydı (homo sapiens beyninden 
söz ediyoruz yani), mânâ da olmazdı. Mânâ, maddi yapıdan 
bağımsız, onu aşkın bir şey olmadığına göre, insanın insana 
açılması da maddi bir olaydır. 

İnsanın insana açılmasına örnek olarak, bir kadına deriz 
ki: “Ne kadar güzelsiniz hanımefendi, gözlerimi sizden 
alamadım.” O da, örneğin der ki: “İltifatınızla beni mahcup 
ediyorsunuz.” 

Biyolojik gerçeklik açısından bakarsak; erkek çiftleşme 
arzusunu ifade etti, dişi de bu arzuya karşı kayıtsız 
değil. Bunun için dil denen maddi bir olayı gereç olarak 
kullandılar. Farklı düzeyde bir maddi olay (dil), yine maddi 
bir olay olan çiftleşmeyi gerçekleştirmek doğrultusunda, 
iki beyin arasındaki kalibrasyonu sağlamak maksadıyla 
devreye girdi. Hayvanlar arasında da karşılıklı işaretler 
göndermek şeklinde bir kalibrasyon metodu var; sadece 
daha basit. Ama fark etmez, doğada çeşitli karmaşıklık 
düzeyinde türler var. Homo sapiens de fazlaca karmaşık bir 
tür işte. 

Velhasıl kelâm, olay bu kadar basit. Bunu anlayınca 
simbolon’lara filan gerek kalmıyor diyebiliriz. Bilimsel 
düşünceyle materyalist görüş kol kola meseleyi çözer. Akıl, 
akıl yoluyla baş edilecek her şeyin hakkından gelir. Ama... 
Biz, aklın ulaşamadığı karanlık alanlarla uğraşıyoruz. 
Hakkında konuşulamayacak olanın mahiyetini anlamaya 
çalışıyoruz. 

Beynimizin sol lobu, daha derinlerde olup bitenleri bize 
tercüme ediyor, ama orada olup bitenlerin kendisi olarak ne 
olduğunu anlatamıyor; çünkü dilsel olan dolayımdır, işaret 
ettiği şeyin kendisi değildir. Ayrıca dilsel olan, düzene 
konmuş olan demektir. 

Biz o şeyin kendisini anlamak istiyoruz, aklı ılga 
etmek pahasına. Biz, beyni gereç olarak kullanan o ele 
avuca, akla mantığa sığmaz hakikati anlamak istiyoruz. 
Dönüştürücünün (converter) nasıl çalıştığını kavramamız, 
görüngüye dönüştürdüğü şeyin mahiyetini kavrayacağımız 
anlamına gelmez. 

Felsefe, akla biat edenlerin alanıdır. Beyin, kendi içsel 

hakikatimizi dışarıda gösterir bize; biz onu bizim dışımızda 
sanırız. Akıl gördüğüne kanar ve deriz ki bir dış gerçeklik 
vardır. Yani görüngünün dışında, ona sebep olan bir dünya 
var, ama kendisi olarak nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. 
Dijital fotoğraf makinesinin ekranına yansıyan görüntü 
olarak biliyoruz. 

Makinenin dışındaki varlık nasıl bir şey acaba? Oradaki 
ağacın, hakikatte bize göründüğü gibi olmadığını söyleriz. 
Hatta ağacın orada olmadığını, bize oradaymış gibi 
(uzamda) göründüğünü söyleriz. 

Peki, ağaç illüzyonuna neden olan, hani o fotonların çarpıp 
yansıdığı örgütlenme nerede? Ağacı gördüğüm yerde 
mi? Ama oradaki şey (yani ağaç görüntüsü) illüzyondu. 
İllüzyona neden olan maddi olay (yani illüzyonun kaynağı, 
sebebi) illüzyonun oluştuğu koordinatlardaysa, beyindeki 
görme merkezinde oluşan holograma ne gerek var? Zaten 
orada olan bir şeyi oradaymış gibi göstermek ne atıl bir 
işlemdir!

Mikrokozmosla makrokozmosu birbirine karıştırmamak 
lâzım. Mikrokozmosu esas alıyorsak, ortada ne ağaç, 
ne ışık, ne de beyin var. Mikrokozmosun ‘bize göre’ bir 
konumu yoktur. Makrokozmosu esas alıyorsak, ağaç da ışık 
da bize göründüğü yerde duruyorlar. Orada fotonları ya da 
elektronları konuşmayız. Işık ışıktır, ağaç da ağaç. Bizim 
dışımızda, biz olmasak da varlığını aklen kabul ettiğimiz 
şeylerdir. Uzay-zaman görüngüye ve akla tâbidir.

Tabii her şeyin olduğu gibi aklın da mertebeleri var. İnsan 
akıl yoluyla varlığın mahiyetini kavrayamayacağı yargısına 
varabilir. O zaman da, konuşulamayacak hakkında susmalı 
diyebilir. Ya da diyebilir ki, susabilirim, ama maceraya 
devam ederim. Sonrası dilsel olmayan salt eylem, salt 
yaşantı; ama içeri doğru, bedensiz yani...

Neden uğraşalım varlığın mahiyetini anlamak için? 
Anlamasak ne olurdu yani? Herkes maddeyi mümkün 
kılan bir küçücük parçacığın peşinde koşar. Yaratıcı güç 
o parçacıktır. Çorbada ya da çamurda herkes onu arar. 
Maksat açık seçik ortadadır (hep ortadaydı): Çorbadan 
evren, çamurdan insan. Olup biten her şey maddidir, maddi 
olarak açıklanabilir. Bu anlamda ‘doğanın kendi içinde 
açıklanabileceği’ tezi, kendi sınırları çerçevesinde tutarlıdır. 

Ama maddeyi biz mümkün kılarız. Madde heyulâdır, 
tasavvur olunur. Böylece insan, görüyor olması hasebiyle 
musavvirdir. Musavvir, nazar edendir. Nazar etmek 
etkendir; nazara maruz kalan manzaradır (manzaraya maruz 
kalan nazar değil). 

İnsanlığın durumu, bir stadyum dolusu seyirci önünde 
oynanan futbol maçı gibidir. Seyirci simetrik yapıdır. 
Kimisi topa kimisi hakeme bakar. Yanındakiyle konuşur 
kimisi, kimisi köfte ekmek peşinde koşar. Tribünlerde 
hiçbir şey olmaz, belki biraz bağırış çağırış, hepsi bu. Umut 
vardır, beklenti vardır, dolayısıyla büyük sıkıntı vardır. 
Sıkıntı, nesnesi tanımsız umudun yansımasıdır. Oysa 
rahatlama ve huzur, tanımlanmış bir varoluşla birlikte gelir. 
Bekledikçe sıkıntı depresif bir hal alır. Seyirci belirsizliktir, 
çorbadır, çamurdur, niteliksiz çoğuldur. Sahadakiler ise 
dertli olanlardır. Ortada dolanıp duran topu kapmak için 

koşturup, itişip dururlar. Topu kapıp gol atmak ilim değil, 
yaratıcı eylemdir. Neden? Çünkü hiçbir gol diğerine 
benzemez, özgündür. Her gol olasılıkları kabul esasına göre 
gerçekleşir. Oyunun belirlenimci yasaları, golün ne zaman 
ve nasıl atılacağını belirleyemez. Her golün oluşmasında, 
öngörülebilenin dışında bir imgelem, anlık bir tasarım 
vardır. Gol emprovizasyondur. Sanatsal zekâsı yüksek 
olan topu kapıp golü atar. İşte o anda tribünlerdeki simetri 
bir anda bozulur. Seyircinin yarısı ayağa fırlayıp “goool” 
diye haykırıp rahatlar, sıkıntı biter. Gerisi de sessizce “tüh 
be” deyip yere çöker. Artık onlardan söz edilmez. Burada 
ne gördük? Demek ki simetriyi bozan sanatsal eylemmiş. 
Malzeme de (yani top oluyor) seyircinin ayağında değilmiş. 
Seyirci maçı gol görmek için seyreder. Futbolcu ise 
seyircinin ayağa kalktığını görmek için gol atar. Yoksa 
mesele övgüye mazhar olmak mı? Maçın kritiğini yapan 
ulemâdan burada hiç söz etmeyeceğim. Onlar şu soruyu 
gözden kaçırırlar hep: Seyirci mi futbolcuya golü attırdı, 
futbolcu mu seyirciyi ayağa kaldırdı?  

Yine mahkûm olduk simbolon’a. Ama ne yapalım ki bizim 
ehliyetimiz sanayi-i nefise mektebinden, istidadımız bu 
yönde yani. Ama yine de, dilimiz döndüğü kadar feylesofça 
birkaç kelâm etmeye çalışalım. Tüm canlı türleri doğaya 
tâbidir. Ama insan, tabiyetini değiştirme ve dönüştürme 
yetisine sahiptir. Biçimsel ve niceliksel olarak kendini 
andıran ‘akraba’ türlerden niteliksel olarak o kadar farklıdır 
ki, varoluşu artık onlarla ilişkilendirilemez. Diyebiliriz ki 
insanla diğer canlı türleri arasında fark kategorik değil, 
ontiktir. Ontik seviyesinin farkında olmamak düşmüşlüktür. 
Düşmüş insan içgörüye ulaşamaz. Onun gözü dışarıdadır, 
sezgiyi sınır bilir.

İçgörü aşaması tehlikelerle doludur. Orada idrak edilenler 
yakıcı gerçekliktir. İnsan, içgörüsündeki varlığa ulaşınca, 
içgörüsüyle bir ilişkisi kalmaz. Geri dönüşte söze 
dökülebilecek bir şey var mıdır? Gelip geçici insanın 
anlayabileceği ne kalmıştır geriye? Aidiyetsizlik ve 
yalnızlık, insanın gözlerini ‘nerede’ye kapatır. Soruların 
bittiği yerde yalan da biter. İnsan yalan söylemiyorsa 
yeterince özgündür. Yaratıcı gerçek de özgündür.

İnsanı dönüştüren tüm eylemler sanatsaldır. Kendini 
dönüştüren başkalarını da dönüştürebilir. Bir arkadaşım 
sormuştu, “Leonardo sanatçı mı?” diye. Şöyle devam 
etmişti: “Mona Lisa’ya bakanlar başka bir şeye dönüşmüş 
mü?” “Hayır” demiştim. Yüksek sanattan konuşuyorduk, 
reprodüksiyonlara gözümüzü kapatmıştık. Hallac-ı 
Mansur’un vasiyetinde şöyle yazar: Bayram günü siyah 
elbise giyinirdi. Hallac der ki: “Bu siyah elbise, davranışı 
kendine yansıyan kimsenin bir alametidir.”

Evet, mistikler haklıdır: Kendini bilmek sanattır.

Niyâzî-i Mısrî Divanı  
(Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri)
Doç. Dr. Kenan Erdoğan

Yayınevi: Akçağ Yayınları 
432 sayfa

Türk Edebiyatının milli zevki ve 
milli ruhu en çok gösterebilen 
ve en çok araştırmaya lâyık olan 
Tasavvuf Edebiyatı üzerinde, ülkemizde gereği gibi 
ciddi araştırmalar yapılmamış ve bu konuda müstakil 
bilimsel çalışmalar da yapılmamıştır.
 
Akademisyen Doç. Dr. Kenan Erdoğan’ın bu 
çalışması; bir Yunus Emre takipçisi olup onu en iyi 
taklit ve temsil eden, fakat aynı zamanda Divan şiirini, 
özellikle Fuzuli’yi iyi bilen ve bu tarzda çok güzel 
şiirler yazabilen Niyâzî-i Mısrî ve Divanı üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. (Tanıtım Yazısından)

Kuddûsî Divanı
(Tenkitli Metin)
Doç. Dr. Ahmet Doğan

Yayınevi: Akçağ Yayınları
781 sayfa

Türk edebiyatında önemli bir yeri 
olan Tekke Edebiyatı, kendisine ait 
malzemesi bulunmasına rağmen, 
maalesef henüz ayrı bir bilim dalı 
olarak kabul görmemektedir.

Türk edebiyatı tasnif edilirken şeklin yanı sıra 
muhteva da göz önüne alınırsa, Tekke Edebiyatı’nın 
ayrı bir bilim dalı olması gerektiği anlaşılacaktır 
kanaatindeyiz. Kuddûsî’nin şiirleri de tekke şiiri 
özelliği göstermektedir. Bu çalışma Kuddûsî’ye ait 
şiirlerin tenkitli metninden meydana gelmektedir. 
(Tanıtım Yazısından)

BİZİM SAHAF

HAKİKATTEN DAMLALAR

Hallac-ı Mansur’un 
Son Duası
 
“Allahım, Senin kulların Sana olan yakınlıklarından 
ve dinlerine bağlılıklarından dolayı beni öldürmek 
için toplandılar. Onları bağışla, çünkü bana 
lütfettiğin sırları onlara da nasip etseydin, hakkımda 
böyle düşünmeyeceklerdi. Şayet onlardan gizlediğin 
şeyleri benden de gizlemiş olsaydın, böyle ifşaatta 
bulunmayacaktım. Ya Rabbi onları affet! Çünkü 
onlar, beni Sana kavuşturuyorlar.” 

Hallac-ı Mansur
Tasavvuf tarihinde sadece “Ene’l Hakk” nidasıyla 
bilinen Hallac-ı Mansur belirli bir düşünce disiplinine 
sahiptir. Aşağıdaki alıntı Ord. Prof. Hilmi Ziya 
Ülken’in İslâm Düşüncesi adlı eserinden yapılmıştır: 
  
“Tasavvuf Hallac’a kadar bir tekâmül geçirerek 
parça parça teşekkül ettikten sonra, onda bütün 
felsefi problemlere cevap veren tam bir sistem 
halini almıştı. Bu sistem Allah’la İnsân arasındaki 
münasebet üzerine dayanır. Tasavvufi Psikolojiden 
başlar, oradan Tasavvufi Ahlâka, Metafiziğe ve 
nihayet Tasavvufi Hukuk sistemine ulaşır.
Tasavvuf evvela derunî bir diyalogla başlar. İçimizde 
ben ve sen diye iki şahsiyet vardır. Allah karşısında 
bizzat hazır olan, konuşan, ona cevap veren, adeta 
ilâhi bir nefha halini alan bir diyalog. Bu diyalog 
nihayet bir sentezle neticelenir; iki şahsiyet tek 
şahsiyet olur. İşte psikolojik ittihat budur.”
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Üçlemenin Döngüsü
Mustafa Alagöz

Olgular ve olaylar tanımlanır, ama insan tanınır. 
Tanımlamak muhatabı bir nesne haline getirir, tanımak ise 
özne kılar... Tanımlamak yöntem ve formalite oluşturup 
işlevli kılmayı ve onu kullanmayı gerektirir, tanımak 
ise anlayışla olur, anlayış geliştirir ve iletişim doğurur. 
Birincisi insan–nesne ilişki alanına aittir, ikincisi ise insan–
insan ilişki alanına... Ve insan ilişkilerine, eğer sonsuza 
açılan iki kapı olarak bakarsak, bu iki uç arasında gezinip 
dururuz. İlişkilerimizde ötekini bir nesneye indirgemek 
ya da bir özne konumuna yükseltmek, kendi benliğimizi 
tahrip etmek ya da kendi doğamızın sonsuz güzelliklerini 
yaşamakla eş anlamlıdır.
 
Özne Kılmak; bu, her insanın yaşamında hem aradığı, 
hem yarattığı, hem de yıkıp döktüğü bir ilişkiler sürecidir. 
Kendimizi şu veya bu şekilde kendine özgü inançları, 
tepkileri, umutları ve arayışları olan birer özne olarak 
biçimlendirebiliriz, ama ötekini özne kılmak; işte bu nokta 
kendimizle ve dış dünyayla iç içe olduğumuz kaotik bir 
süreçtir.

Ötekini özne kılmadan insan özneleşebilir mi? Yanıtım 
hayır. Özne olmak aslında tanık olmaktır, tanık olan 
‘Ben’ diyebilendir. Ben olmak ise Ben’in yapılandırılması 
anlamına gelir; yani sorumluluk alan, ereği olan, 
eylemlerinin içeriğini belirleyip bunu hayata geçiren ve 
içsel değerleri ile kendi kendini denetleyen...

Varlığımızın özü, yaşamımızın temel dürtüsü olan bu 
hakikat farklı biçimlerde, farklı özneler aracılığıyla farklı 
koşullar içinden bizim kulağımıza üflenmiştir. Duyup 
duymamak yine bizlerin emeğine bağlı kalmaktadır. 
Aslında bu hakikatler hangi insanın kalbinde doğup, 
aklında biçimlenip, dilinde kelâm olmuşsa, o beşeri 
bir insan yapmıştır. Dönüştürücü özneler onlardır. Bu 
öznelerin taklitçileri, takipçileri, inananları ve tapınanları 
hep olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Ama onların 
hiçbirisi kimseden bunu istememişlerdir, sadece şu uyarıyı 
yapmışlardır: “Ben kendi tutkumu izledim, emeğimi, 
yüreğimi ve aklımı ortaya koydum, bu hakikatleri keşfettim. 
Bu yetenek ve kaynak her birinizde var, siz de kendi 
yolunuzu izleyin, göreceksiniz.” 

İşte, tarihin içinden, aklın derinliklerinden ve tecrübenin 
eminliğinden doğup gelen bu kelâmlara birkaç örnek: 
“Ehye aşer ehye” (Ben olan Ben), “Sorgulanmamış hayat, 
hayat değildir”, “Ene’l Hakk”,  “Düşünüyorum-varım”,  
“Bir ben var benden içeri”, “Biz sorumluluğu dağlara, 
taşlara teklif ettik, onu cahil ve zalim olan insan kabul etti”,  
“Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür insan.” 

Bu durum insanı evrende ayrıksı kılan temel niteliktir: 
kendini özne olarak yaratmak zorunda olması ve bunun 
sorumluluğunun da yalnızca kendisinde olması. Söz konusu 
sorumluluğun sürekli içimizden bizi uyarması, öte yandan 
bu uyarının itkisi ile yaşamın içine dalmanın tehlikeleri 
benliğimizin ezeli–ebedi gerilim hattını oluşturur.

Kadim bir özdeyiş şöyle der: “İncinme, incitme.” 
İncitmemek kolay ama incinmemek zordur. İlk bakışta 
tersi olması gerekirmiş gibi bir çağrışım uyanabilir, ama 
biraz yakından bakılınca sözün gücü anlaşılabiliyor. İnsan 
kendini biraz kontrol edebilirse incitmemeyi başarabilir, 
ama incinmemek o kadar kolay değildir; çünkü işin 
içine ego girer. Burası hem nefsin, hem bilinçaltının 
karanlık güçleriyle karışık bir âlemdir. Bize rağmen 
farkına varamadığımız içimizdeki bu başıboş güçlerin 
tepkileri bizden açığa çıkar. Egonun kendine göre direnci 
ve beklentileri vardır. Onun en temel özelliği öncelikle 
ayrıksı, özel olduğu zannıdır, ikincisi ise hep onaylanmak 
istemesidir.

Ego bir anlamda gölgedir; benliğin kendisi değildir, 
ama benlikten doğar ve onu etkiler. İnsan, yaşamında iki 
kaynaktan enerji toplayarak kendini gerçekleştirir: birincisi 
içgüdüler ve toplum kaynaklı dürtüler, bedensel arzular ve 
kişisel çıkarlar için varolmak, ikincisi ise tinsel dediğimiz, 
değerlere bağlı eylemler, anlam için var olmak. Her birimiz 
bu iki kutbun birliğiyle donanımlıyız. Birinci kutuptan 
kaynaklanan uyaranlar doğa kökenli, kendiliğindendir. 
Onları gerçekleştirirken irade bizdedir, ancak özgür değiliz. 
Eylemlerimizin ve amaçlarımızın içeriğini biz belirlemeyiz, 
varlığımızdan kaynaklanan bu uyaranlar bizi harekete 
geçirir, kendi taleplerinin karşılanmasını dayatır. 

Ereğe bağlı, anlamlı, hiçbir görev ve zorunluluğun 
dayatması olmaksızın kendini var etmek–gerçekleştirmek 

ise özel çaba gerektirir. İnsan, ister içten, ister dıştan 
olsun, kendisine yaptırılanların değil, kendi yaptıklarının 
ürünüdür. Bu süreç özgün–özgür birey olma yolculuğudur 
ve sonsuzdur; çünkü bu alan yaratım alanıdır ve yaratımda 
sınır yoktur.

İçgüdü ve toplumsal–kişisel kökenli yaşam anlayışı insanı 
şaşkına çevirir. Varlığımızdan kaynaklanan bu talepler 
dışarıdan gelen uyaranlara bağlı olarak yön değiştirir. 
Uyaran çoğaldıkça insanların yön değiştirmesi de o ölçüde 
değişken olur. Kendine bir duruş noktası belirlemeyen 
insan neye tutunacağını ve nereye döneceğini belirleyemez. 
Bu durumda güvensizlik, tedirginlik, hırs, açgözlülük, 
kıskançlık gibi haller insan zihninde şaşkınlık yaratır. 
Sonuç olarak insan kendini köksüz hissetmeye başlar. 

Çaresiz, güvensiz insan varlığından kaynaklanan güvenlik 
duygusunun baskısıyla kendine bir sığınak arar. Aradığı 
sığınağı bulamasa bile yaratır, kendine özgü putlar edinir, 
yaşamını güvenli ve anlamlı kıldığını zannettiği güçlere 
bağlanıp onları ilâhlaştırır. İlâh edinmekten kastımız, onun 
hükmü altına girmek, onu kendi için dokunulmaz kılmak, 
etkinliklerinin ruhu haline getirmektir. Bu anlamda ilâhsız 
insan yoktur, sadece ilâhların niteliği farklıdır: En sıradan 
bir alışkanlık olabileceği gibi çok iddialı, tutkulu düşünsel 
sistemler de olabilir. Adrenalin heyecanı, şiddetseverlik, 
para ve mevki tutkusu, kendi kişiliğini abartmak, bir 
yetenek, çocuk, şöhret, gelenek ve daha sayılabilecek pek 
çok şey bu işlevi yerine getiren birer araç (ilâh) haline 
gelebilir.

İlâhlara ibadet ederiz; yani kendimizi gerçekleştirmemize 
ve anlamlı bulmamıza olanak sağladığını zannettiğimiz 
güce bağlı kalarak etkinlikler yaparız. Ama bu insana 
aradığı tatmini verir mi? Bunun yanıtını öncelikle 
kendimizde, daha sonra da çevremizde olup bitenlerde ve 
tarihte görebiliriz: Hayır, insan bu yolla özlediği meskeni 
ve duyumsamak istediği sükûnu bulamıyor. 

İlâh edinmek insanın kendi bütünlüğünü parçalamasıdır. Ne 
yazık ki –öte yandan ne de güzel ki– kendini parçalanmış 
hissetmek sadece biz insanlara özgü bir durum; çünkü 
bilinç varlığıyız. Parçalıyız; bedenimizle doğaya 
bağımlıyız, bu bir yanımız ama bilincimizle de ona aşkınız. 
Doğa yanımız hayvansal (canlı anlamında), bilinç yanımız 
ise tanrısal (anlamlı, yaratıcı anlamında)... Doğallıktan 
tanrısallığa yükselmek kendiliğinden olamıyor; bilinçli, 
ilkeli ve sorgulamalı olarak insanın kendi kendine yüklediği 
sorumlulukla oluyor. Farkında olalım ya da olmayalım, 
aslında aradığımız temel yönelimimiz tanrısallığadır; çünkü 
bizim özümüz, geleneğin deyimi ile fıtratımız bu.

İbadetler ve dualar bunun içindir. Temel yönelim diye bir 
enerjiye sahipsek; mutlu, huzurlu, anlamlı bir yaşamın 
hasreti içindeysek, bunu gerçekleştirmenin de gayreti 
içindeyiz demektir. 

İbadetsiz (amaçlı eylem) ve duasız (coşkulu ve tutkulu 
bir yönelim) olmaksızın varlığımızdan kaynaklanan 
manevi doluluk özlemine erişilemiyor. (İbadet korkudan 
kaynaklanan kölelik değil, dua da duvarın öteki tarafındaki 
dünya için yapılan bir dilencilik değil). İnsan, varlığı 
gereği mutlu, doyumlu ve kendisiyle bağlı bir yaşam 
özlemini içinde hep taşır. Bu noktadan hareketle ilâhsız 
insan olamayacağı gibi ibadetsiz ve duasız insanın da 
olamayacağını söyleyebiliriz.

Bu söylediklerimiz içimizde somut olarak yaşayan şu 
güçlerin olduğunu gösterir: güvenlik, değerli bulunma–
sevilme–anlamlı bulunma ve kendini gerçekleştirme. 
Güvenlik doğrudan bedensel varlığımızdan kaynaklanır. 
Kendini gerçekleştirme fıtratımızdan, içimizdeki yetilerin 
itkisinden, bilinçli varlık oluşumuzdan doğar. Sevilme–
değerli bulunma ise bu iki kaynak arasındaki yolculukta 
ortaya çıkar. Güvende olmak ve kendini gerçekleştirmek 
birbirine ters yönelimli, hem de birbirini tamamlayan 
iki kutuptur. Güvende olmak elde ettiklerimizi korumak 
ve çoğaltmak eğilimlidir, kendini gerçekleştirmek ise 
varolanı aşmak, bilinmeyeni açığa çıkarmak, yaratmak ve 
orada yaşamak. Başka bir söylemle, sunulan ve bulunanla 
yetinmeyip olanı dönüştürmek ve olmayanı var etmektir. 

Olmayanı var etmek, var olanı bilmenin ötesindedir. 
Var olanları bilmek ilimdir; ilim var olanların bilgisini 
toplamaktır. Ancak kendini gerçekleştirmek, aynı anlama 
gelmek üzere kendini var etmektir. Anlamlı olmak 
nesnelerin bilgisini de kullanarak fikir oluşturmaya 
bağlıdır; Fikirlerimizin mimarı, uygulayıcısı ve sorumlusu 
oluruz. Burası insan olma yolculuğudur. Bu yolculuk 
sevginin, değerli bulunmanın, bir anlam ifade etmenin 
nesnel–anlaşılır–deneyimlenebilir ve gözlemlenebilir açık 
seçik dünyasıdır. 

Kendiyle dolmak, kendi bütünlüğüne ermek, yaşamı 
hem bir doluluk, hem de bir çocuk heyecanıyla yaşamak 
olanaklıdır. Bu olanağı gerçeğe dönüştürmek insanın 
yerine getirmek çabasından kurtulamadığı varoluşsal bir 
özlemidir. Bu özlemin ne denli kuvvetli olduğu şu modern 
dönemlerde kendini nasıl da çığlık çığlığa hissettiriyor. 
Boşuna söylenmemiş: “Bakın insan ömrüne hüsrandadır–
hasret içindedir,” diye. Bu hasretin zemini içimizde, ama 
onu aşmanın, kendi meskeninde sükûn içinde yaşamasının 
güçleri de... İnsan diğer özellikleri yanında kendini 
kandıran da bir varlıktır. Zanlarıyla, oyalanmalarıyla 
kendini avutabilir, ama özündeki bütünlük arayışı, kendiyle 
barışık ve sevgiyle dolma, anlamlı bulunma özlemi hep 
onun içinde yanar durur.

Bu kadar teknik gelişme, bu kadar kültürel zenginlik, bu 
denli çok iletişim, yaşamı kolaylaştıran bu kadar çok nimete 
rağmen insanın huzursuzluğu ve tatminsizliği de o denli 
büyük. Bu durum insanı düşünmeye ve arayışa yöneltmeye, 
kim olduğunu, niçin var olduğunu, bütün bu olup bitenlerin 
anlamının ne olduğunu sorgulamaya yöneltmeye yetmez 
mi?

Yunus yüzyıllar öncesinden söylemiş, ne de güzel söylemiş:

“Kemdürür yoksulluktan nicelerin varlığı
Bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı.”

mustafagoz52@gmail.com

İÇTEN DOĞUŞLAR

Ahmed Kuddûsî Divanı

Ârif olamaz her hoca ilmi kesîr olsa dahi
Kâmil olamaz her hoca şeyh-i kebîr olsa dahi

Işksız gidilmez bu yola giden ulaşmaz menzile
Gelmez hulûs bî-ışk dile âbid fakîr olsa dahi

Kal ehli olmaz ehl-i hâl bilmez nedir râh-ı visâl
Var pendi sen âriften al merd-i fakîr olsa dahi

Zâhid heman sûret bezer virmez kemâl tac u kemer 
Her kim ki ışkdan bî-haber kördür basîr olsa dahi

Âşık olan nâsdan kaçar çün bilmez ol bir gayrı kâr
Işk oduna dâ’im yanar emr-i asîr olsa dahi

Işksız kişide yok safâ kalbinde yerleşmiş riyâ
Sevmez o gümrâhı Hudâ kûtlı şa’îr olsa dahi

Ârif ili a’lâ bilür özini pek ednâ bilür
Her gördiğin etkâ bilür şâh u vezîr olsa dahi

Yirmez Hudânın kulların ta’mîr ider gönüllerin
Tutar düşicek ellerin bekler hakîr olsa dahi

Sâlikleri irşâd ider vîrânları âbâd ider
Nâçârlara imdâd ider cemm-i gafir olsa dahi

Ey zâhid-i bî-hüzn-ü gam verme Kuddûsîye elem
Çünki anı itmiş hakem âşık sagîr olsa dahi

Sözlük:
Kesîr: Bol, Türlü

Kebîr: Büyük
Hulûs: Saf, Arı
Bî-Işk: Aşksız

Râh: Yol
Visâl: Kavuşma

Pend: Nasihat, Öğüt
Zâhid: Din için dünyayı önemseyen

Asîr: Ağır, Güç
Gümrâh: Yoldan çıkmış

Ednâ: Pek aşağı
Etkâ: Takva sahibi
Yirmez: Yermez

Hakîr: Aşağı, Önemsiz
Âbâd: Şen, Mamur

Cemm-i Gafir: Büyük çoğunluk
Sagîr: Küçük

Kaynakça: 
Kuddûsî Divanı

Doç. Dr. Ahmet Doğan / Akçağ Yayınları
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Zihin–Beden İlişkisi ve 
Psikonöroimmünoloji

Bireyin yaşadığı stres ve ruh durumunun, onun bedensel 
fonksiyonlarında büyük bir etki yaratabileceği –hatta kanser, 
koroner kalp hastalıkları ve mide-bağırsak rahatsızlıklarına 
sebep olabileceği– inancı İlkçağdan bu yana genellikle 
benimsenen bir inanç olmuştur. Yaklaşık 2000 yıl önce 
Yunanlı hekim Galen, melankolik kadınların, o dönemlerde 
melankoliye sebebiyet verdiğine inanılan ‘kara safra’larındaki 
artıştan ötürü, özellikle üreme organları kanserlerine eğilimli 
olduklarını iddia etmişti. İ.Ö. 1. yüzyılda Romalı şair Virgil, 
“zihnin maddeleri hareket ettirdiğini” iddia ederken, ondan 
300 yıl önce yaşamış filozof Aristo şöyle bir tavsiyede 
bulunmuştu: “Nasıl ki gözlerinizi kafanız olmadan ya da 
kafanızı bedeniniz olmadan kullanmaya kalkışmamanız 
gerekiyorsa, bedeninizi de ruhunuz olmadan tedavi 
etmemelisiniz.”

Yakın zamanda, hastalıkların tasarımlandırılmasında 
Fransız filozof ve matematikçi René Descartes’ın önemli 
etkileri olmuştur. Descartes, canlı organizmaların karmaşık 
işleyişlerinin anlaşılabilmesinin en iyi yolunun, bireyi 
oluşturan bileşenlerin incelenmesiyle olabileceğini 
iddia etmiştir. Canlı organizmanın en küçük ama en 
küçük bileşenlerine odaklanıldığında, bu bileşenlerin 
fonksiyonlarının muhtemelen daha kolay anlaşılabileceğini 
iddia etmiştir. Bu iddia günümüzde özellikle moleküler 
nörobiyoloji ve nörobilimin pek çok dalında yaygın olan 
bilimsel indirgemecilik yaklaşımının gelişmesine yol açmıştır. 
Descartes’ın indirgemeci perspektifi 18. ve 19. yüzyıllarda 
hastalığa yol açan mikroorganizmaların ne kadar önemli 
olduğunun anlaşıldığı pek çok araştırmanın ve incelemenin 
yapılmasına yol açmıştır. Gerçekten de 19. yüzyılda zihin 
ve beden birbirinden tamamen ayrıştırılmıştı ve zihin, 
filozof ve teolojistlerin dünyasında; beden ise fizyologların, 
anatomistlerin ve klinisyenlerin dünyasında ele alınırdı. 
Ama tıp hekimleri 19. ve 20. yüzyılın başlarında zihin ve 
bedeni birbirinden ayrı tutmuş olsalar da, bazı klinisyen 
araştırmacılar fiziksel hastalıklarda duygusal faktörlerin 
önemini vurgulamıştı. Modern tıbbın babası Sir William 
Osler, akciğer tüberkülozunun sonucunu kestirebilmek için 
hastanın göğsünde neler olup bittiğini bilmektense kafasında 
neler olup bilmenin daha önemli olduğuna inanmıştı. Osler 

ayrıca, sistemik lupus eritematozda olduğu gibi, koşulların 
psikosomatik etkileri olduğunu fark etmişti. Fakat, bir hastanın 
zihinsel durumu ve fiziksel hastalığı arasındaki ilişkiyi 
fark edebilmek için ciddi çalışmalar yapılmaya başlanması 
Meyer’in zihinsel ve fiziksel olaylar arasındaki ilişki üzerinde 
duran psikobiyoloji kavramını ortaya attığında olmuştur. 
Franz Alexander ve Flanders Dunbar gibi başka araştırmacılar, 
fiziksel hastalıklar ile stresli yaşantılar, kişilik ve duygular 
arasındaki ilişkileri inceleyerek psikosomatik tıbbın temelini 
atmışlardır.

Yakın zamanda, strese tepki olarak oluşan bağışıklık sistemi 
değişikliklerinin, endokrin sisteminin faaliyetlerinden 
doğrudan etkilendiği kanıtlanmıştır. Patolojik ve fizyolojik 
değişiklikler üzerinde endokrin sisteminin etkilerinin 
olduğunun anlaşılmasıyla psikoendokrinoloji bağımsız 
bir disiplin dalı olarak kendini ispatlamıştır. Fakat 
psikonöroimmünoloji yalnızca son 20 yılda davranış, 
sinir, endokrin ve bağışıklık fonksiyonlarını entegre etme 
çabalarıyla kendine sağlam bir yer sağlayabilmiştir. Bu 
sistemlerin her biri, bir diğeri tarafından tedarik edilen 
bilgiye yanıt vermektedir, böylece organizma içinde entegre 
çalışan biyolojik bir ağ kurulmaktadır. Fakat etkileşimli 
çalışan bu sistemlerden biri olan bağışıklık sistemi, hâlâ 
çoğu araştırmacı tarafından savunmanın otonom temsilcisi, 
bedenin geri kalanında meydana gelen değişiklikleri 
bağımsız olarak yürüten, karmaşık hücresel etkileşimlerden 
oluşan bir sistem olarak görülmektedir. Son zamanlarda 
immünoloji üzerine yayınlanan standart basımların bazılarında 
psikonöroimmünoloji konusuna değinilmemesi bu varsayımın 
hâlâ çoğu immünolojist tarafından kabul gördüğünün 
göstergesidir.

Psikoimmünoloji psikolojik durumun immün işlevler üzerine 
olan etkilerini inceler. Nöroimmünoloji ise santral sinir 
sistemini ilgilendiren immün reaksiyonların araştırıldığı 
çalışma alanıdır. Bu iki konu birbiriyle yakından ilişkili 
olmaları nedeniyle, genellikle psikonöroimmünoloji başlığı 
altında yer alırlar. Nöroimmünomodülasyon terimi sinir 
sisteminin immün yanıt üzerine olan etkisini tanımlar. Normal 
immün sistem kendi vücut yapılarını yabancıdan ayırt etmeyi 
bilir ve kendine mümkün olduğunca zarar vermez. Bu 
özelliğin bozulması durumunda otoimmün hastalıklar ortaya 
çıkar. Bir tümör hücresi normal hücreden farklı bazı yüzey 
molekülleri taşıdığında immün sistem tarafından tanınıp yok 
edilebilir. Normal immün sistem daha tümör gelişmeden, 
hatta geliştikten sonra bile normal hücreden bazı farklılıklar 

gösteren tümör hücrelerini tanıyıp ortadan kaldırabilme 
kapasitesine sahiptir. Buna immün gözetim ya da immün 
kontrol denir. Ancak tümörlerin immün sistemden çok çeşitli 
kaçış yolları vardır.

Psikolojik durum ile immün sistem arasındaki ilişkilere örnek 
olarak otoimmün hastalıkların stres altında alevlenmesi, bazı 
alerjik hastalıkların stresten olumsuz yönde etkilenmesi, 
kanserin stres ile olan olumsuz ilişkisi gösterilebilir.  Birincil 
ve ikincil lenfoid dokular sempatik sinirlerle donatılmıştır, 
bu da çevresel sinir sisteminin bağışıklık fonksiyonlarını 
etkilemesini sağlar. Bağışıklık ve nörotransmiter reseptörleri 
lenfositlerde meydana gelir ve endokrin, bağışıklık ve 
nörotransmiter sistemlerinden gelen uygun sinyallere cevap 
verebilirler. Benzer şekilde, hem deneysel hem klinik 
çalışmalar, bağışıklık sistemindeki değişikliklerin, örneğin bir 
enfeksiyon halinde ruh durumunu tamamen etkileyebildiğini 
göstermiştir. Gribe yakalanan bir kişiyi bu duruma örnek 
olarak verebiliriz.
                             
Son zamanlarda psikonöroimmünolojiye gösterilen ilgi 
artışının nedeni şüphesiz, HIV virüsünün bağışıklık 
sisteminde ve davranışlarda sebep olduğu değişikliklerdir. 
AIDS hastalığının çeşitli aşamalarında yaşanan immünolojik 
özellikler hakkında diğer tüm hastalıklarda olduğundan 
daha fazla şey bilinmektedir. Bazı AIDS hastalarının mucize 
addedilebilecek iyileşmeleri, immünolojik durumlarındaki 
büyük değişikliklerin eşlik ettiği yaşam tarzlarında büyük 
değişimler yapma, stres azaltıcı stratejiler geliştirme 
gibi etmenlerle ilişkilidir. Bu bulgulardan yola çıkarak, 
AIDS hastalarının tedavisinde stres yönetimi stratejileri 
kullanılmaktadır. 
 
Zihin–bağışıklık sistemi arasındaki etkileşime son yıllarda 
dikkat verildiğini göz önünde bulundurduğumuzda, 
Fransa’dan Robert Dantzer ve Amerika’dan Robert Ader ve 
George Solomon gibi nörobilimcilerin psikoimmünoloji için 
yaptıkları öncü çalışmaları ve destekleri sayesinde konunun 
anlaşılması hususunda dikkate değer ilerlemeler kat edilmiştir. 

Kaynaklar:
• Sağlık Psikolojisi; Editör: Doç. Dr. Ülgen H. Okyayuz, Türk 
Psikologlar Derneği Yayınları
• Kronik Hastalıkların Tedavisinde Psikonöroimmünolojik Yaklaşım; 
Şeniz Ünal, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Bölümü Bitirme Projesi

elifersoy20@gmail.com

BİLİM Hazırlayan: Elif Ersoy

E-Kitap 
Nedir?
E-kitaplar yazılar 
veya resimler ya da 
her ikisini birden 
içeren, dijital 
ortamda yayımlanan, 
bilgisayarlar ve diğer 
elektronik cihazlarda 
görüntülenebilen ve 
okunabilen kitaplardır. 
Sözlüklerde “basılmış 
kitapların elektronik versiyonları” diye geçse de artık 
sadece elektronik ortamda yayımlanıp hiç basılmayan 
kitapların sayısı gitgide artmaktadır. 

E-Kitap Formatları:

E-kitap teknolojisi gelişmekte olan bir teknoloji olduğu 
için henüz bir standart dosya formatı oluşmamıştır. PDF 
formatındaki kitaplar kullanım kolaylığı, uyumluluk ve çok 
bilinirlik avantajlarıyla öne çıkmaktadır. Bunun yanında 
EPUB formatı ise açık kaynak olma özelliğinden dolayı 
2011 yılında popülerliğini hızlı bir şekilde arttırmıştır.

ArghosReader    .aeh  
DjVu     .djvu  
EPUB (IDPF)    .epub  
eReader    .pdb  
FictionBook    .fb2  
HTML     .html  
Kindle     .azw  
Microsoft Reader   .lit  
Mobipocket    .prc, .mobi  
Multimedia EBook   .exe  
Plain text    .txt  
Plucker    .pdb  

Portable Document Format  .pdf  
PostScript    .ps  
Repligo    .rgo  
TealDoc    .pdb  
Tome Raider    .tr2, .tr3 

E-Kitap Hangi Cihazlarla Uyumludur?

E-kitapların yaygınlaşması ile birlikte neredeyse ekranı olan 
her elektronik cihaz e-kitap okuyabilir hale gelmektedir.  
 
• E-Kitap Okuyucu Cihazlar (Iriver eBook Reader, Oblio 
E-Book Plus, Kindle, ReederLITE, reedPAD2) 
• Windows, Mac ve Linux İşletim Sistemli Masaüstü 
Bilgisayarlar 
• Windows, Mac ve Linux İşletim Sistemli Taşınabilir 
Bilgisayarlar 
• Iphone ve Ipad’ler 
• Blackberry’ler 
• Windows ve Android İşletim Sistemli Tablet Bilgisayarlar 
• Windows, Bada ve Android İşletim Sistemli Akıllı Cep 
Telefonları 
• Nintendo DS Oyun Konsolları 
• PSP Oyun Konsolları 
• Navigasyon Cihazları 
• Bazı Taşınabilir Müzikçalarlar

E-Kitapların Avantajları:

Multimedia desteği: E-kitaplar düzyazı dışında resim, 
ses ve video içerebilmeleri sayesinde sadece yazı okumayı 
sevmeyen okurların da ilgisini çekmektedir. Ayrıca flash 
destekli bazı e-kitap okuyucularla interaktif kitaplar 
dokunarak, izleyerek, dinleyerek daha da ilgi çekmektedir. 
Zamandan ve paradan tasarruf: İnternet üzerinden 
ödeme yapılarak ve indirilerek anında sahip olunabilmesi 
kargo veya ulaşım ücretlerinden tasarruf etme imkânı 
sağlamaktadır.
Arama: Kitap içerisinde kelime veya kelime grupları 

arama imkânı.
Güncelleme kolaylığı: Güncelleme gerektiren e-kitaplarda 
yazarın dijital ortamda güncellemeyi yaparak okuyucuyu 
güncellemeyi indirmesi konusunda bilgilendirmesi ile 
e-kitabın son haline ulaşılabilmesi. 
Taşıma kolaylığı: E-Kitap teknolojisi sayesinde 
binlerce kitap taşınabilir cihazlarda beraberinde her yere 
götürülebilir ve her ortamda okunabilir.
Yer tasarrufu: Evde veya ofiste kitapların kapladığı 
yerlere başka eşyaları yerleştirme sayesinde yerden tasarruf.
Daima sizinle: E-kitaplar ödünç isteyip iade etmeyen 
arkadaşlara e-kitapların ödünç verilemeyeceğini anlatarak 
kitaplarınızı ömür boyu saklama imkânı sağlamaktadır.

E-Kitapların Dezavantajları:

Kitap kokusu: Kitapların kokusunu veren herhangi bir 
teknoloji icat edilemediği için kitap kokusunu içine çeke 
çeke okuyanlar için bir eksiklik.
Göz yorgunluğu: Işık kaynağı olmadan okuma imkânı 
sağlayan e-kitap okuyucular dışındaki bilgisayar, cep 
telefonu, tablet bilgisayar gibi okuyucu cihazların gözleri 
yorması.
Korsan: DRM koruması bulunmayan kitapların 
kopyalanma ve dağıtılma kolaylığı.
 
Bu yazı www.kitaptarama.com sitesinden alınmıştır.

TEKNOLOJİ Derleyen: Deniz Demirdöven
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Karma Yoga
Hizmet Yogası

Kişinin çalışmalarının meyvelerini Tanrı’ya 
adayarak Tanrı’yı idrak etmesinin yolu

Bültenimizin sağlık bölümünde, genelde fiziksel 
bedenimizle ilgili yazılar yazmış olmama rağmen, bu 
ay ruhsal bedenimizi iyileştirmeye yönelik bir konudan 
bahsetmek istiyorum.

Sanskrit destanı Mahabharata’nın bir bölümü olan 
Bhagavad-Gita’nın metinlerinde Krişna, Tanrısal sırları ve 
hayatın anlamını Arjuna’ya anlatır.

Karma yoga ile ilgili bölümünde, Arjuna Krişna’ya sorar: 
“Ey Krişna, ilk önce çalışmaktan vazgeçmemi istedin, şimdi 
de sadakatle çalışmamı tavsiye ediyorsun.”
Krişna der ki: “Çalışmaktan vazgeçmek de adanarak 
çalışmak da özgürlük için iyidir, fakat adanarak çalışmak, 
çalışmaktan vazgeçmekten daha iyidir.”

Dış görünüşte her türlü çalışmayı yapmak, ancak içte, 
yaptığı işlerin meyvesel sonuçlarından bağımsız olmak... 
Aşkın bilginin ateşi ile arınmış zeki insan, barışa, 
özgürlüğe, sakınmaya, manevi görüşe ve saadete ulaşır.

Bu konu ile ilgili olarak birkaç hafta önce, baharın 
uyanışının da etkisi ile birlikte, yaşadığım bir deneyimi 
anlatmak istiyorum.

Ilık bir ilkbahar günü sabah yogası sonrasında, bütün 
bir kış boyunca kirlenen, Büyükada’nın önemli bir aracı 
olan bisikletimi temizleme kararı aldım. Malzemelerimi 
hazırladıktan sonra bisikletimin yanına gittim ve başladım 
temizliğe. Önce gidondan başladım silmeye, sonra 
gövdesine geçtim, sonra daha önce hiç dikkat etmediğim 
markasının yazısını fark ettim, üzerine oturduğum selenin 
şeklini ve sürekli kullandığım frenlerin kablolarının 
uzantısını inceledim. Jantların daire haline gelirken 
birbirleriyle uyum içinde oluşturduğu şekli inceledim, 
döküm metal motorun üzerine kabartma halinde yazılmış 
rakamları gördüm. Temizlerken her dokunduğum yeri ilk 
defa görüyormuşçasına büyülendim. Sonra başımı kaldırıp 
etrafıma baktım, daha önce defalarca önünden geçtiğim ve 
çok sevdiğim limon ağacını biraz daha detaylı inceledim, 
gül ağaçlarını, yaprakları yorum yapmadan sadece 
inceledim, o an bir rüyadan uyanmış gibi farklı gözlerle 

bakmaya başladım etrafımdaki dünyaya. Sıradanlığın 
içindeki mükemmellik apaçık ortada duruyordu.
 
Bunu görebilmenin birçok yolu olsa da, o an büyük bir 
hevesle temizlik yapmak daha önce göremediklerimi 
görmeme yardımcı oldu. Harekete geçmek, adanarak 
coşkuyla bir işi yapmaya koyulmak, sonuçlarını 
düşünmeden sadece yapmaktan zevk alabilmek perdeleri 
aralıyor. Hele bir de kendini mutlu ederken başkalarını 
da mutlu edebiliyorsan, Tanrı’ya biraz daha yaklaştırıyor 
beden denen 9 kapılı şehri.

Bu hislerle, karma yoganın ne anlama geldiğini düşündüm. 
Hizmet etmek karma yoganın temelini oluşturur, sanırım 
en güzel hizmet ise çocuklara yapılan olsa gerek. Onlar 
nasıl eğitilirlerse, toplum da ona göre şekillenir. Onlara 
güzel ahlâkı, sanatı, matematiği sevdirmeli, bildiklerimizi 
paylaşmalı, üreten bireyler olmalarına yardımcı olmalıyız.

Büyük bir ihtimalle aramızda bu konuda hassas olan birçok 
kişi vardır. Benim tanıdığım kişi ise yine vakfımızda sık 
sık gördüğümüz Esra. Haftanın bir günü Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı’na giderek (www.tegv.org) ihtiyacı olan 
çocuklara zaman ayırıyor, onlara güven ve destek sağlıyor. 
Hiç karşılık beklemeden fakir, kimsesiz çocuklara yardım 
ediyor. Bu konuda siz de bir şeyler yapmayı düşünürseniz 
mutlaka Esra Çelik ile irtibata geçin. 

NAMASTE.

nilcvk@gmail.com

Ginkgo 
Biloba
Günümüzde 
varlığını sürdüren 
hiçbir yakın türü 
veya benzeri 
bulunmayan, 
tamamıyla kendine özgü bir ağaçtır. Botanikçilerce, 
bitkiler âlemi içindeki ayrı bir bölümde (Ginkgophyta) 
değerlendirilir. Bu bölümün içinde tek bir sınıf 
(Ginkgoopsida), sınıfın içinde tek bir takım (Ginkgoales), 
takımın içinde tek bir familya (Ginkgoaceae), familyanın 
içinde de tek bir cins olarak Ginkgo ve bu cinste de tek tür 
olarak Ginkgo Biloba bulunmaktadır. 

Bilinen yaşayan fosil türlerinin en iyi örneklerinden 
biridir. Ginkgo Biloba, ‘açık tohumlular’ olarak anılan, 
başka bir deyişle tohumları bir meyve tarafından koruma 
altında olmayan bir ağaç türüdür. Ginkgoların dayanıklılık 
derecesinin uç örnekleri Hiroşima’da görülmüştür. Atom 
bombasının patladığı noktaya 1–2 kilometre mesafede yer 
alan dört ginkgo ağacı, bu alanda patlamadan sağ çıkan ve 
hayatiyetini bugün de sürdüren yegâne canlı varlıklardır.

Mevcut bilimsel araştırmalar alzheimer rahatsızlıklarında, 
hafıza güçlendirmede, baş dönmesini önlemede ve 
zihinsel konsantrasyon arttırmada gingko özünün 
yararları bulunduğuna işaret etmektedir. Kan dolaşımı 
bozukluklarında, aspirin ve antidepresan kullananlarda ve 
hamilelerde kullanımı önerilmez.

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

Köri Soslu
Jumbo Karides
Berfin And
Malzemeler:

500 gr. jumbo karides (veya 2 paket dondurulmuş orta boy 
karides)
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1,5 kaşığı limon suyu
6–7 adet minik doğranmış taze 
soğan
Yarım tatlı kaşığı öğütülmüş 
zerdeçal
1 adet çubuk tarçın
4 diş sarımsak
7 adet kakule tanesi
3 adet defne yaprağı
2 cm.lik rendelenmiş zencefil
1 tatlı kaşığı kırmızı acı toz biber
300 gr. krema  

Yapılışı:

Jumbo karides aldıysanız kabuklarını ayırıp sırtlarını 
temizleyip yıkayın. Donmuş karides ise sadece soğuk suda 
yıkayın. Limon suyunun içinde 5 dakika bekletip tekrar 
sudan geçirin, sonra kâğıt havlu ile kurulayın. Kalın tabanlı 
bir tavaya zeytinyağını koyun. İçine soğanları ekleyin. 
Hafifçe kahverengi olana kadar çevirin. Zerdeçal, tarçın, 
sarımsak, kakule, defne yaprağı, zencefil ve sarımsağın 
tümünü birden tavaya koyun. Kızgın yağda 2 dakika kadar 

kızartın. Acı toz biberi, kremayı ve 
tuzu ilave edin ve kaynar duruma 
getirin. Sonra karidesleri ekleyip 
orta hararette sos kalınlaşıncaya 
kadar 5–10 dakika pişirin. 
Karidesleri fazla pişirmeyin, 
sertleşip lastik gibi olmasın. Karides 
yemeğiniz hazırdır. Yanına basmati 
pirinçten yapacağınız az hafif yağlı 
bir pilavla çok leziz olacaktır.

Afiyet olsun.

zberfin.and@gmail.com

ŞAH BAZAAR

SAĞLIK Nilgün Çevik Gürel

Hatice Çoban Uzun

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

Bizden Haberler
Selin Erş
• Vakıf katılımcılarımızdan Sevgili 
Nimet Özata, 6–8 Nisan 2012’de CNR 
Expo Fuar alanında 2012 Farmavizyon 
Eczacılık Fuarı kapsamında, Temel 
Aromaterapi Eğitimi verdi. Özata ayrıca 
aynı eğitimi 14 Nisan’da İstanbul Eczacı 
Odası’nda da sundu. 

• Sevgili Mustafa Alagöz 
10 Nisan 2012’deki 
toplantımızda “İfade ve 
İfadenin İfadesi” başlıklı 
konuşmasını bizlerle 
paylaştı. 

• 10 Nisan’daki toplantımıza davet 
ettiğimiz Sayın Muazzez İlmiye Çığ, 
maalesef rahatsızlığı sebebiyle toplantımıza 
katılamadı. Kendisine Anadolu Aydınlanma 
Vakfı olarak geçmiş olsun diyoruz. 

• Sevgili dostumuz İlknur Açıkel’in 
şefi olduğu Çağdaş Gösteri Sanatları 

Merkezi’nin korosu 30 Nisan 2012’de Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner 
Sahnesi’nde bir konser verdi. İlknur Açıkel’in koro 

çalışmasına yönelik “Sesin 
Hareketi, Hareketin Sesi” 
atölyelerinden oluşan ekiple 
hazırlanan konserde Yunus 
Emre, Pir Sultan Abdal, 
Âşık Veysel ve İsmail 
Emre’den çok sesli türküler 
sunuldu, dans gösterileri 
sergilendi. 

• Vakıf katılımcılarımızdan Sayın 
Doç. Dr. Haluk Berkmen, 2 Haziran 
ve 9–10 Haziran 2012’de Harbiye 
Askeri Müze’de gerçekleştirilecek 
“2012 – Kalbin Uyanışı” 
sempozyumunda iki konuşma 
yapacak. 2 Haziran 2012’de 
“Mevlana ve Yunus Emre Şiirlerinde 
Sevgi”, 10 Haziran’da “Bütünsel 
Evren ve İnsan” başlıklı konuşmalar 

ile insanlık realitesinin sevgi ve bilgelik yolundaki 
farkındalığı çalışmalarını kapsayan bu ilginç sempozyum 
hakkında detaylı bilgiye http://www.2012-kalbinuyanisi.
com/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

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

bulten@anadoluaydinlanma.org


