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Gelenekselleşen yaz yemeklerimizin 16.sını 
geride bıraktık. 12 Haziran 2012 Salı günü 
İstanbul Marriott Otel’de gerçekleşen gecemiz 
Vakıf Başkanımız Şeyma Bobaroğlu’nun açılış 
konuşması ile başladı. 

Gecenin sunuculuğunu da üstlenen sevgili 
dostumuz Ayşe Acar’ın büyük emeklerle 
hazırladığı, Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın 
15 yılını anlatan tanıtım filminin barkovizyon 
gösterisi hepimize tatlı bir sürpriz oldu. Vakfımıza 
emek vermiş dostlarımızı, aramızdan ayrılanları 
andık. 

Bu seneki müzik sorumlularımız, bayrağı 
sevgili Metin Bobaroğlu’ndan devralan 
genç arkadaşlarımız İrem ve Yasi’ydi. 

Programımız her sene olduğu gibi piyango 
çekilişlerimiz, sevgili Feyyaz Yalçın’ın 
sunduğu açık arttırmamız ve sanatçı 
dostlarımızın sürprizleriyle dopdolu, zevkli 
ve heyecanlı geçti.

Dostlarımızdan sevgili Necla İlçin, 
gönlünden koparak duru sesiyle 
enstrümansız seslendirdiği Türk Sanat 
Müziği parçalarıyla, ateş dansçısı Yosun 
kusursuz gösterisiyle, vakfımızın korosu ise 

şarkılarıyla geceye ayrı bir renk kattı. Korodan 
sevgili Bahar Aykaç ve sevgili Saadet Güvenç’in 

solo performansları ise mükemmeldi.

Gecenin özel dakikalarından bir tanesi 
de sevgili Metin Bobaroğlu’nun Haziran 
başında Anadolu Aydınlanma Vakfı 
Yayınları’ndan çıkan Simgesel Düşünme 
adlı kitabını dostlarımız için tek tek 
imzalaması oldu. 

Marriott Otel’in geçen sene olduğu gibi bu 
sene de yemekleri ve servisi kusursuzdu. 

Gece, sevgili Deniz’in yeni çıkacak 
albümünden seslendirdiği şarkıları ve 
ardından DJ’lerimizin birbirinden hareketli 
parçalarla konuklarımızı coşturmasıyla dans 
pistinde son buldu.

Dostlarla birlikte 
bir gece geçirmenin 
tadıyla mutlu, bir 
seneyi daha ardımızda 
bırakmanın hüznüyle 
buruk, yeni dönemde 
buluşmak üzere 
ayrıldık.

Neşe ve muhabbet ile birlikte olacağımız 
bir sonraki yaz yemeğimizde buluşmak 
dileğiyle...

Geleneksel Yaz Yemeğimiz
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Sahtekârlığın evrensel 
düzeyde egemen olduğu 

dönemlerde gerçeği 
söylemek devrimci bir 

eylemdir. 

George Orwell

Söz ola...

Soru: Sizi “Aşure” isimli TV programınızdan önce 
bir radyo programcısı, habercisi ve yöneticisi olarak 
tanıyorduk; bu nedenle öncelikle doğum yerinizden ve 
ilköğretim çağlarınızdan başlayarak radyoculuğa uzanan 
öykünüzü sorarak başlamak istiyorum röportajımıza...

Ayşe Acar: Dedelerim Dersim bölgesinden göç ederek 
epey bölge gezinmişler. Ben Tokat’ta doğdum. Tokatlı 
olduğumu söyleyemem çünkü orada bir köyümüz yok, 
yalnızca amcam ve babam hayvan besiciliği yapmak 
için yerleşmişler oraya. Besiciliği amcam devam ettirdi, 
babam bir maden işçisi idi. Üniversiteye kadar Tokat’ın 
Turhal ilçesinde idim. Radyo yayıncılığına başlamam 

özel radyoların açıldığı 1992 senesine denk 
düşüyor. Okul yıllarında Türkçeyi düzgün telâffuz 
edebildiğim için öğretmenlerim sunumlarda beni 
ön plana çıkarırlardı. İlkokul yıllarında “Andımız”ı 
okuyan kişi idim, o coşku ve cesaretle radyoculuğa 
17 yaşında Turhal’da başladım. O yıllarda Sivas 
olayları ne yazık ki vuku buldu ve beni derinden 
etkiledi. Ankara’ya yerleşmeme bir anlamda bu 
olay neden oldu. Orada Alevi Örgütlülüğü için daha 
etkin hizmet edebileceğimi düşündüm. Olaylardan 
sonraki yıl açılan ve Alevi türküleri yayınlayan ilk 
radyo olarak bilinen Radyo Mozaik’te 4 yıl kadar 
çalıştım. İstanbul’a 1996 yılında geldim. Radyo 
Umut’ta çalıştım. Ardından Cem Radyo’nun yayına 
başlamasıyla uzun yıllar orada çalıştım. Diksiyon 

eğitimi vs. almadım, o yıllar buna olanağım yoktu ve 
nedense kulağım doğru sesi, telâffuzu kendi tayin ediyordu, 
ona güvendim ve beni bugüne dek pek yanıltmadı. Bu 
arada Anadolu Üniversitesi’nde İktisat Fakültesi’ni uzaktan 
eğitimle tamamlamış oldum. Liseden sonra üniversiteyi 
kazanmış olmama rağmen anarşizm fikrini o yıllarda 
kendimce benimsediğim için, resmi bir kurum yerine 
Ankara’da Özgür Üniversite’de Ekonomi Politik okumayı 
tercih ettim. 
 
Soru: Anadolu Aydınlanma Vakfı ve Metin Bobaroğlu ile 
nasıl tanıştığınızı soracağım noktaya geldik sanırım...

Ayşe Acar: Hikâyenin en güzel kısmı bu. 20’li yaşlarımın 
başlarıydı, Cem Radyo’da göreve başlamamdan bir 
süre sonra Yayın Yönetmenliği görevine getirildim. 
Mansur Yalçın’la İstanbul’a ilk geldiğim yıllardan 
beri tanışıklığımız vardı. Radyoda iyi projeler yapmak 
istediğimi biliyordu ve bana Metin Bey’den bahsetti; 
“Radyo programı teklif edersen belki kabul eder” 
demişti Mansur Ağabey. Metin Bey ve Anadolu 
Aydınlanma Vakfı ile onun vasıtasıyla tanıştım. Genelde 
hafızamın iyi olmamasına rağmen Metin Bobaroğlu 
ile o ilk konuştuğumuz ânı ve mekânı hiç unutmadım. 
Ben kendisine “Radyo programı yapar mısınız?” diye 
sordum. O gözlerimin içine bakarak “Olur,” dedi. Böylece 
“Amak-ı Hayal” programı başladı radyoda. Sonraki 
yıllarda “Bir Dilde Bin Kelâm” programında önce Mansur 
Yalçın, sonra ben eşlik etmeye çalıştık Metin Bey’e. 
Aslında Metin Bobaroğlu Cem Radyo’da aynı zamanda 
benim işverenimdi, bunu epey sonra fark ettim. Yayın 
Yönetmenliği görevinden sonra Genel Müdürlük görevini 
yürütürken şirketin genel kurul toplantısını organize etmek 
için kurucu ve hissedarların listesini incelerken Metin 
Bey’in radyonun hissedarlarından olduğunu öğrendim. 
Daha sonra hisselerini devretti tabii. Hatta Cem Radyo’yu 
kuran ilk hissedarlardan biridir Metin Bobaroğlu.

devamı 2. sayfada
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Soru: “Aşure” birden çok başlık altında hem ülkemizde 
hem de dünyada pek çok ilke imza attı. Projenin fikir, 
yaratım ve oluşum süreçlerini, kamera arkasında bizlerin 
göremediği öyküleri biraz paylaşsanız bizimle...

Ayşe Acar: Aşure benim her açıdan okulum oldu. 
Televizyon yayıncılığını yalnızca sektörde olan biri olarak, 
gözlemci olarak biliyordum Aşure’ye kadar. Gazeteci 
Ahmet Tezcan Turkuaz Grubunda (ATV) Yönetim 
Kurulu Danışmanlığı’nda idi o yıllarda ve Metin Bey’i 
Amak-ı Hayal radyo programı ile takip etmeye başlamıştı; 
televizyon programı teklifini o getirdi bize. Ben pek cesaret 
edemedim doğrusu, hem tam bilemediğim bir iş hem Metin 
Bobaroğlu’nun stüdyoda karşısında oturacak olmanın 
heyecanı ve yapacağımız her VTR vs.’de “Ya yanlış bir 
ifade kullanırsam” korkusu teklifi duyar duymaz beni 
“Yapamam!” düşüncesine itti. Ama Metin Bey bana öyle 
güvendi ve cesaretlendirdi ki proje başlamış oldu. 

Aşure fikri kendisine ait; içerik, kurgu tamamı onun 
fikri. Biz Aşure ekibi olarak bu fikri televizyona taşıdık 
yalnızca. Aşure bir sohbet programı idi. Ben sohbetin ne 
demek olduğunu ilk orada deneyimledim, hem kişisel 
yolculuğumda hem televizyonda. Deyiş, doğuşları biz 

seçiyorduk, stüdyoya 
yürüdüğümüz koridorda 
Metin Bey’e “Bu hafta 
bu doğuşu seçtik, ne 
dersiniz?” diyorduk ve 
O her defasında “Olur,” 
diyordu. Yani hiçbir ön 
hazırlık, bilgi alışverişi 
olmuyordu. Stüdyoda 
Reji, “Kayıt” diyordu ve 
Aşure canlı yayınlanır 
gibi kesintisiz çekiliyordu. 
Stüdyo çekimleri 
belirliyordu VTR ve 
Aktüel röportajları. 
Önce stüdyo bölümü 
çekiliyordu, orada ne 
çıktıysa ona uygun dış 
çekimler yapılıyordu. 
Bunu şu sebeple özellikle 
söylüyorum; televizyon 
yayıncılığında bir kurgu 

ve hazırlıkla stüdyoya girilir, biz yapılmayan bir şeyi yapıp 
tersine çevirmiş olduk genel kuralları. 

Özellikle İsrail çekimlerinde bütün Aşure ekibi, deyim 
yerindeyse televizyon yayıncılığı açısından bir dönüşüm 
yaşadık, yaşattık. İsrail’e tüm teknik ekip belirli bir plan 
akışı, ses sistemi, farklı mekân çekimlerinde kullanılmak 
üzere ışık setleri ile gittik. Çünkü İstanbul’da aktüel (dış) 
çekimlerde röportaj alışkanlığımız doğal olarak teknik 
sistemi hazır hale getirme –ki epey vakit alır bu ön aşama– 
üzerine kuruludur. Stüdyoda Metin Bey’in sohbetine 
uygun röportaj çekimlerine bu donanımla gittik İstanbul’da 
ve tabii sorular hazırlayarak gittik her defasında. Fakat 
İsrail’de Kudüs’e iner inmez Şeyh Abdülaziz Buhari’nin 
tekkesinde bulduk kendimizi ve Tekke’ye girdiğimiz an 
sohbet başladı. Biz hızlıca tüm teknik süreçleri atlayarak 
sohbeti yakalamaya ve kayıt altına almaya çalıştık. 
Yani özetle Metin Bey bize aktüel çekimlerde ilk kez 
İsrail’de eşlik etti ve bize sohbet nasıl kayıt altına alınırı 
deneyimleme şansı verdi. İnanın, teknik olarak en iyi 
görüntüleri de İsrail’de yakaladık diyebilirim. Kurgu 
olmaksızın ortaya çıkan şahane bir iş! Kurgu olsaydı Rabbi 
Froman’la olan görüntüler kayıt altına alınamazdı, bunu 
biliyorum. 

Aşure’nin İsrail kayıt arşivi dünyada hiçbir televizyon 
kanalının arşivinde yoktur. Bunu şu sebeple rahatlıkla 
söyleyebilirim, BBC Yapımcılarından Tom Sheahan 
Aşure İsrail bölümlerini izledi ve şunu dedi: “BBC bugüne 
kadar bu tür bir iş gerçekleştiremedi, bunu rahatlıkla 
söyleyebilirim.” 

Bu mesleki açıdan bizim için büyük bir övünç.

Aşure ile ilgili son olarak şunu söyleyebilirim –işin teknik 
detayları dışında bir şey bu– ben 20 bölüm boyunca stüdyo 
çekimlerinde Metin Bobaroğlu’nun karşısında hep nefesim 
kesilecek denli heyecanlandım, Reji’nin “Kayıt” demesi 
ile kaydın bitmesi arasında geçen süreyi hep bir “an”da 
gerçekleşmiş gibi hissettim. Stüdyoda ne konuşulduğunu 
kayıt sonrası montaj stüdyosunda o bölümün kaydını 
izlerken fark ettim. Doğrusu hâlâ öyle; Aşure’leri belki 
defalarca izledim, her defasında ilk kez izliyorum durumu 
yaşıyorum. 
 
Soru: Sizi yapımcı/sunucu/yönetici kimlikleriniz yanı sıra 
yönetmen koltuğunda da görmeyi heyecanla beklediğimiz 
yeni TV projeniz “Gelin Tanış Olalım” nasıl oluştu ve 
nasıl ilerliyor diye sorsam?

BAŞ YAZI İzzet Erş

Bende Duran Günah...
Hepimiz günahkârız!

Günahın ne olduğu irdelendiğinde, onun mahiyeti 
karşısında akıl sahibi her beşer bir günahkâr olduğunu 
kabul edecektir.

Günah, teolojik bir kavram olmanın çok ötesindedir 
aslında. İnsanın ruhunu, evrimini, yaratılışını, güvendiği, 
inandığı, kendini dayandırdığı her şeyi kapsar. Ve insan, 
nefesi kendisinde olup, yaşadığını, yaşamın içinde var 
olduğunu, olmaya çalıştığını, olması gerektiğini her fark 
ettiğinde kendisine bir cennet arar. Üstelik henüz bir 
bebek iken kovulduğu cennetten daha pekin, kendisine 
rağmen günahsızlığın bir lütuf olarak ona sunulduğu bir 
cennet...

Bu anlamıyla cennet günahsızlığın özlemidir. 
Barış, barışıklık, huzur, sükûnet istemi bu özlemin 
yansımasından ibarettir sadece. Ve kendisini günahsız 
hissetmek isteyen insanoğlu, günahından kurtulmak için 
onu yükleyebileceği bir şey arar.

İlksel insanlar günahlarını totemlere yüklediler. İlksel 
insanda belirli olarak ortaya çıkan ilkellik, sadece 
insanlık tarihinin belirli bir zamanını ortaya koymaz. 
Ayrıca insan şuurunun bir aşamasını kapsadığından, her 
insan kendi hayat sürecinde bu ilkselliği dolaysız olarak 
deneyimler. Dolaysızdır çünkü ilkellik demek, şuurunda 
olmaksızın yaşamak demektir.

Talih getiren hareketler, şanslı objeler, uğurlu sayılar ve 
şuurun şuursuzca kendini emanet ettiği varsayımsallıklar 
her insanın kendi ilkelliğidir. Ve nesnelere yüklenen 
bu bulutsu gerçeklikler insanı ancak ufak başarı 
ve başarısızlıklar durumunda tatmin edebilir veya 

oyalayabilir. Günahın yüklenmesi için ilahi kabul edilen 
kalem, koltuk gibi kırılıp bozulmayan ve sayı ya da 
inancalar gibi soyut olmayan, elle tutulur bir gerçekliğe 
ihtiyaç duyulur ki bu da ancak bir hayvandır.

Günah keçisi ile şeriatın öne sürdüğü buydu. Doğrusu 
Tanrı’nın hayvan kanına hiçbir zaman ihtiyacı olmadı, 
ama insanın maddi olarak kendisinden feragat ettiği 
kurban adağı, akıtılan kan ile manevi yönünü de rahat 
ettirdi. Halen daha birçok inancanın temelini oluşturan 
bu ritüel insanı rahat ettirmektedir, çünkü canlıyı kurban 
ritüeli ile günah maddi bir bedel karşılığında hafifletilmiş 
olur. Hukukun diliyle müebbet hapis, maddi bir yaptırıma 
dönüşür.

Ancak huzursuz insan tabii ki bununla da tatmin 
olamaz, çünkü Aziz Pavlus’un da dediği gibi insanın 
varoluşu günaha yazgılıdır. Kendisinde hüküm süren 
bu günah ondaki değişme, farklılaşma arzusundan ileri 
gelmektedir.

Tinsel varlığı nedeniyle insan reddedilemez bir gerçek 
olarak asla bir hayvan olamaz. Zira hayvan maddi 
varoluşuyla dolaysız bütünlük içindedir. İnsan ise her 
an farklı olmaya meyilli ve değişimin arzusu içindedir. 
Bu arzu aynı zamanda kararsızlık olarak onu daima bir 
boyutta günahkâr kılmaktadır. Ve insan, kendisinin bir 
hayvan olmadığını bildiğinden, masum bir hayvanın, 
kendi günahlarının bedeli olamayacağını da sezer. Yine 
de değişiyor olmanın kaçınılmaz çelişkisi omuzlarındadır.

Her çocuk, çocukluğunu ergenler karşısında bir noksanlık 
olarak algılar. Ergen ise yitirdiği çocukluğunu asla dönüp 
yakalayamayacağı bir kayıp olarak bulur anılarında. 
Geçmiş daima yitirilmiş olanı imlediğinden hasret ve 
hüzünle yâd edilir ve geçmişiyle dolaylı olan insan için 
günahsızlık kendi ellerinin kudreti ile aydınlatamayacağı 

bir karanlıktır artık.

Ve artık insan bu günah bedelini yükleyebileceği bir 
insan bulmak zorundadır. İçine nefsinin bütün pisliğini 
boşaltacağı ve meydana çıkan kokudan kendisini 
sorumlu ve huzursuz hissetmeyeceği bir çukur arar. Bu 
devasa çukurlara din adamı, mürşit, şeyh, baba, dede 
nihayetinde kutsal insanlar gibi isimler yükleyerek 
uydurduğu, tam anlamıyla “nefsine uygun hale getirdiği” 
terapistler yaratır.

Hz. İsa gibi 2000 yıl öncesinin kişiliğine, sırf pisliğini 
dökebileceği daha pekin bir çukur bulamadığı için iman 
eder insan. Önünde diz çöker. Resimleri karşısında 
yalvarır. Aslında ihtiyacı olan, günahlarını omuzlarından 
alacak birisidir sadece. Çok merhametli ve aslında nefsini 
hoş karşılayacak... İsa yani nice İsa’lar birer aracıdırlar 
ancak. Doğrusu günahkârın ne Buda, ne Muhammed, 
ne de mukaddeslerin herhangi biri umurundadır. Öyle 
olsaydı eğer, huzurlu hissettiğinde de aynı şevkle ve 
mutluluğunun güzel günlerinde de sevinçle yâd ederdi 
kendisine kefaret olanın ismini. Oysa keyfi yerinde olan 
insanın mutluluğunda bir mırıltıdır mukaddesler. Ve 
yalvarışındaki haykırmaların şiddeti duyulmaz sevinçli 
günlerinde.

Kabul edelim, aslında hepimiz günahkârız. Ve Tanrı 
işimize yaradığı kadar gerçektir hayatlarımızda. 
İhtiyacımız olduğu kadar vardır ve günahımız kadar 
büyüktür ancak! Yine de kendi nefsimden gayriye 
söyleyecek tek bir sözüm olmadığından, sözümün 
muhatabı yine benim. Günahkârlığını kabul etmeye davet 
ettiğim ise her gün başka olan benlerimdir. Ve bu mesele 
de ancak benimle ve bende duran günahla ilgilidir. Bunca 
yıl sonra hâlâ...

izzeters80@gmail.com
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Ayşe Acar: Bu projede yönetmenlik yapacak 
olmak çok heyecanlandırıyor beni. Bugün 
projenin tanıtım filmini bir TV kanalının yayın 
yönetmeni ile birlikte izledik, deneyimli bir 
televizyoncu, projenin içeriği onu çok etkiledi ve 
ayrıca “Bu tanıtım filminin görüntü yönetmeni 
kimdi?”diye sordu. Biraz çekinerek “Ben” 
dedim. “Kadrajlar öyle profesyonelce ki tebrik 
ederim,” dedi. Doğrusu post prodüksiyon 
dâhil 3 kişi hazırladık o tanıtımı, geniş bir ekip değildik. 
İlk yönetmenlik deneyimim bu tanıtım filmi oldu, buna 
rağmen bugün meslekte usta olan birinden onay almak 
beni motive etti. “Gelin Tanış Olalım” projesine ismi Metin 
Bobaroğlu verdi, tam olarak niyetimizi ve rotayı belirleyen 
de kendisi oldu. Ben o niyeti ve rotayı televizyona aktarma 
gayretinde olacağım. “Gelin Tanış Olalım” Aşure’den daha 

büyük bütçe gerektiren bir prodüksiyon, 
o nedenle yavaş ilerliyor. Ama benim tüm 
çabam, projeyi Eylül yayın sezonunda 
yayına koymuş olmak yönünde. “Gelin Tanış 
Olalım” uluslararası alanda ses getirebilecek 
bir proje. Bir barış projesi. Aynı zamanda 

Türk Televizyon Yayıncılığında 
yeni bir süreç için ön ayak 
olabilecek bir proje.
 
Soru: Son olarak AAV’nin 
üyelerinden  ve ülkemizdeki 
sosyo-kültürel pek çok farklı 
oluşumun yakın izleyicilerinden 
ve yorumlayıcılarından biri 
olarak, Vakfımızın hizmetleri ve 
varoluşu ile ilgili görüşlerinizi 
sormak istiyorum...

Ayşe Acar: Anadolu Aydınlanma 
Vakfı İskenderiye Okulu gibi. 
İskenderiye’de tam olarak 
neler oldu bilemiyorum tabii, 
ama bir anlamda bir akademi 
Anadolu Aydınlanma Vakfı. 
İnsanları farklı disiplinlerde 

düşünmeye, okumaya, araştırmaya sevk eden, disiplinler 
arası ilişkiler kurdurtan bir akademi. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” diye 
belirlediği ilkeyi önemseyen, içselleştirmeye çalışan 
insanların bir arada olduğunu düşündüğüm bir oluşum. 
Bu düşünce ve bunun yaygınlaşması insanlığa önemli bir 
hizmet. Vakfın çalışmalarının kişisel serüvenimde beni hep 
şaşırtan bir etkisi var; bir entelektüel değilim, Vakfın özgün 

yorumlaması ile Doğu ve Batı’yı karşılaştırmalı olarak 
bilen biri değilim, fakat bir şey var, bana rağmen bende 
oluşan bir şey bu. Fikirleri bu ‘bana rağmen bende oluşan 
şey’i referans alarak yorumlayabilmek, bu nasıl oluşuyor 
bilemiyorum, benim bir emeğim yok bunda. 

Siz de biliyorsunuz ki medya günümüzde genelde yüksek 
düzeyde değer yitimine uğramış insanların bulunduğu bir 
sektör. Anlam arayışı açık bir ifade ile gülünç bulunuyor. 
Medya, nihilizmin oldukça etkin olduğu bir dünya. Böylesi 
bir dünya içinde ilkelerle, neşe ile yaşamaya çalışma 
gayretini Anadolu Aydınlanma Vakfı’ndaki dostlardan 
alıyorum. Onlara neşemi borçluyum...

deniztipigil@gmail.com

Bostanlar Nasıl Ziyan 
Olmaz?
Ayşe Acar
Yaşlı bir teyze köyünden Erzurum’a gelince ezan sesini 
duymuş ve sormuş:
“Bu ne bağirir?”
Cevap vermişler:
“Ezan ohinir.”
“Mala davara zararı var mi?”
“ Yoh.”
“ Eyi eyi değmeyin ohusun,” demiş.

Dinler arası diyalog üzerine düşünmeye başladığında 
insan, doğal olarak düşünme kapasitesini geniş tutmak 
zorunda kalıyor, çünkü konu neredeyse tüm dünya 
insanını ve onun tarih hikâyesini içermekte. Diyaloğun 
gerçekleşmesi için büyük projelerin ve büyük çabaların 
hayali dahi yorucu olabilir. Dünya siyasetinin sahneye 
koyduğu birtakım çalışmalardan şayet haberdar isek, 
bir anlamda bu çalışmalarda kurumsal dinlerin (ki 
bugün tüm dinler için bu tanımlama yapılabilir) head 
offices olarak kullanıldığı gerçeği, hayal kurarken 
ayaklarımızı yere basmamızı öğütlüyor. Akıl üzerinden, 
projeler üzerinden, uzlaşma yaklaşımları ile diyalog 
sağlanamıyor–sağlanmıyor. 

Düşünme kapasitemizi biraz daha daraltarak deneyelim. 
Anadolu: farklı medeniyetlerin, farklı dinlerin, farklı 
kültürlerin kavşak noktası. Tarihsel deneyim bu denli 
yüksek olunca sevginin, tanışıklığın, hoşgörünün doğal 
olarak yaşandığı bir ana kucağı olan Anadolu övgüyü 
hak ediyor. Bu övgüyü “Anadoluluyum” diyen her 
birey bizatihi kendine yapılmış bir övgü gibi üzerine 
alıp “onore” edilmiş olmaktan sevinç duyuyor. İnsan 
saygınlık kazandığı ölçüde, bunu başaramamış insan, 
toplum ya da milletlerden kendini bir anlamda daha 
üstün hissedebilir. Ankara’da “Cern Laboratuvarları”nı 
kuramamış olabiliriz ama ya hoşgörümüz, insanlığımız? 
Bunu henüz bizim kadar başarabilmiş kaç toplum 
olabilir? Tam bu noktada biraz durmakta fayda var. 
Bu övünç düne mi ait? Yoksa bugünü de kapsayan bir 
övünçten mi bahsediyoruz? Bugün Darülaceze’nin 
bahçesinde farklı dinlere ait üç mabedin bulunuyor 
olması ya da İstanbul’u “Dünya Kültür Başkenti” 
yapacağız fikrine iyi niyetle katkı sunmak için Musevi, 
Hıristiyan ve Müslümanların bir araya gelip ilâhiler 
söylemesi mi övünç duymamızı sağlıyor? Aslında biz 
geçmişe şiirler okuyup bir anlamda edebiyat yapıyor 
olabilir miyiz? 

Geçmişin şiirleri hak ettiği tartışmasız bir gerçek. 
Museviler üzerinden birkaç örnek şöyle (Türk 

Musevileri 500. Yıl Müze Başkanı Naim Güleryüz’ün 
Bizans’tan 20. Yüzyıla Türk Yahudileri adlı eserinden 
alıntılar):

Sultan 2. Bayezid’in tüm eyalet yöneticilerine 
yayınladığı bir emir: “…İspanya Yahudilerini 
geri çevirmek şöyle dursun, tam bir içtenlikle 
karşılanmalarını, aksine hareket ederek göçmenlere kötü 
muamele yapacakların veya en ufak zarara sebebiyet 
vereceklerin ölümle cezalandırılmalarını…”

Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi için ödünç para aldığı 
bir Yahudinin borcun ödenmesi tamamlanmadan vefatı 
üzerine, ödemeden vazgeçilmesini öneren Defterdarına 
hiddetlenerek yazdığı tarihi müzakeresinde:

“Merhuma Rahmet
Yetimlerine Afiyet
Malına Bereket

Gammaza Lanet!”

Örnekler çoğaltılabilir. Osmanlı’nın Yahudi ve 
Hıristiyanları hem birbirlerine karşı, hem de 
Müslümanlara karşı koruduğuna dair yalnızca alıntılar 
yapılan bu eserde dahi pek çok örnek bulunmakta. Fatih 
Sultan Mehmet’in İstanbul’u farklı dinlere açması, 2. 
Bayezid ya da Yavuz’un adalet üzerine olan yaklaşımları 
şüphesiz övüncü hak ediyor. Fakat bu övünce bizim 
katkımız ve övüncün bize olan sahici katkısı nedir? 
Bizim üzerine kişisel saygınlığımızı inşa etmeye 
çalıştığımız tarihi gerçek, bu mutluluk fotoğrafı hakikat 
olmakla birlikte bizim sevincimiz, övüncümüz bu 
fotoğraf karesine son anda kendi başını sokmaya çalışan 
bir çocuğun neşesinden öteye gitmiyor olabilir mi? 

Düşünme kapasitemizi tekrar büyütelim. Tanrının 
“trajedi”sinde iyi ile kötünün – çatışmanın “varlığa” 
neden olduğunu, diyalektik bir zorundalık olduğunu 
“trajedi”nin sahibi olmadığımız sürece içselleştirmemiz 
olanaklı gözükmüyor. “…goncanın gül olma zamanını 
ne-kim belirler?” sorunsalına gonca açısından bakmakta 
fayda var. Tohumun gelecek planına ve doğa koşullarına 
rağmen goncanın mutlaka bir iradesi olmalı, şayet bu 
irade yoksa varlığından söz etmemiz imkânsızlaşır. 
Buradan hareketle dinler arası diyaloğu nasıl sağlarız? 
Şu iki önerme dikkate değer: 

1- Dinler özlerinden koparılmış, özsüz görünüşler olarak 
kurumsallaşmış bulunmaktadır. Bu öz’ü “alttan akan 
nehir” olarak tanımlar ve her bir dinin şeriatine karşılık 
gelebileceğini söylersek yanılmış olmayız. Dinlerin 
şeriati şöyle söyler: “Öldürmeyeceksin! Komşunu 
kendin gibi seveceksin! Kul hakkı yemeyeceksin!” Şayet 
dinler kendi özlerine yönelirlerse diyalog imkânsız gibi 
gözükmüyor.

2- “Arif olanın dini yoktur.” Başlangıca dönmek. 
Tanrı önce insanı yarattı, peygamberler ve dinler tarih 
sahnesinde sonra yerlerini aldılar. Ariflerin soyuna 
soyuna üryan olup meydana geldiği söylenir. Gönül 
abdesti ile mutlak’a ulaşıldığı, ne dine–dinlere nefret 
ne de özel bir meyil kalmadığı, bütün dinlerin o kişinin 
gönlünü mabet olarak kullanabildiği, fakat o kişinin 
kimseye ait olmadığı ifade edilir. Bütün dinler onun, 
fakat o hiçbir dine ait değil. Sevgi ve nefretin aşkınlığı... 
Bu durum yaygınlaşır, bilindik anlamda dinlerin tutkuyla 
sahip çıkanları kalmaz ise dinler etkisiz kalabilir, 
dolayısıyla diyalog için dinlere ihtiyaç duyulmaz. 

Önermeler son derece mantıklı, fakat kısa vadede 
gerçekleşebilir–gerçekleştirebiliriz gibi durmuyorlar. 
Düşünme kapasitemizi tekrar daraltmayı deneyelim. 
“Gelin Tanış Olalım” projesinin tanıtım filmi çekimleri 
için Taksim’de bulunan Kadim Süryani Meryem Ana 
Kilisesi’nde yaşadığımız bir deneyim bize yardımcı 
olabilir. Kameramanlar mekân çekimi yaparken bir 
aralık kilisenin bekçisi Mardinli bir delikanlı ile sohbet 
etme şansımız oldu: “Mardin’de hayat nasıl, rahatlar 
mı Süryani dostlar?” diye sorduk. Cevap şaşırtıcıydı: 
“Çok kötü, eskisinden de kötü, hepimiz göçüp İstanbul’a 
geliyoruz yavaş yavaş.” Oysa tam tersi olmalı, dinler 
arası diyalog çabaları var. “Neden?” diye soruyoruz. 
Cevap şöyle: “Bizim köy tek Süryani köyü o çevrede. 
Gece bizim bostanlığa girip bostanlarımızı yiyorlar. 
Yesinler o bir şey değil, ama öbür bostanları da 
bıçaklayıp gidiyorlar.” 

“Mala davara zarar” geliyor olması kalbimizi 
sızlatırken sorunun temelde nerede yattığını ve 
dolayısıyla sahici olarak yapılması gerekenin ne 
olduğunu söylüyor olabilir. Bostanlar nasıl ziyan olmaz? 
Madem ki insan olmadan din olmasının bir anlamı yok, 
madem ki dinden önce insan yaratılıyor ve madem ki 
insan olabilmenin temel koşulunda helâl lokma ve rıza 
bulunmakta, o zaman durup sormalıyız: Biz Anadolu 
insanı, Museviler, Hıristiyanlar, Müslümanlar, dini 
ya da Tanrıyı tanıyan– tanımayanlar, yani yolda bir 
ekmek parçası bulduğunda lokmadaki emeğe saygı 
gösterip öperek onu yerden alan insanlar nasıl oldu da 
lokmaları ayak altında çiğner olduk? Nasıl oldu da bizi 
biz yapan, dinlerden bağımsız insan merhametimiz 
ziyan oldu? Dinler arası diyalog üzerine düşünmeyi 
buradan başlatmak, önce insandan, insani merhametin 
uyandırılmasından başlatmak, bunun için üzülmek ve 
sahici üzüntü ile insanlığımızın ziyan oluşuna çığlık 
atabilmek, bostanlara, helâl lokmalara dine duyduğumuz 
saygıdan daha yücesini duymak ancak “Barış”a vesile 
olabilir. Ayaklarımız yere basmalı, sahici olmalıyız. 
Tanrı olmaya öykünmekten çok, insan olmaya öykünmek 
elimizde tek sahici şey gibi duruyor. Bunu başarabiliriz! 
Bu daha gerçek!
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Seyr-i Sülûk 
Üstüne Notlar
Akın Candan

“Melekler şöyle demiştir: ‘Her birimizin bilinen bir 
makamı vardır’ (es–Saffat, 37/164). İnsan ve cinler 
dışındaki her varlık böyledir. İnsan ve cin ise kendi 
makamlarında yaratılmış olsa bile, bu iki sınıfın Allah’ın 
ilminde belirli ve takdir edilmiş, fakat kendilerinden 
gizlenmiş makamları vardır. İnsan ve cinlerden her 
birey, nefesi bittiğinde o makama ulaşır. Herkesin 
son nefesi, üzerinde öldüğü bilinen son makamdır. Bu 
nedenle onlar, sülûk etmeye davet edilmiştir. Böylece 
insanlar ve cinler, şeriatin davetine uyarak yukarıya 
doğru, ancak gerçekleştiğinde öğrenebildikleri yönden 
iradi emre uyarak ise aşağıya doğru sülûk ederler.” (İ. 
Arabî Fütuhat-ı Mekkiye).

İslam tasavvuf kaynaklarında genel tanımı aynı 
olmasına karşın seyr-i sülûk, muhteviyatı ve meratibi 
itibariyle tarikatlarda farklılıklar göstermektedir. Bu da 
yolların, meşreplerin veya meratiplerin farklılığından 
kaynaklanmış olsa da işaret ettikleri erek özünde aynıdır.

Mahlûkatın nefesleri sayısınca Hakk’a yol vardır ( İ. 
Arabî).

Seyr, Arapça (         ) s y r kökünden sayr (bir yol izleme, 
gezi, yolculuk), seyir (izleme, temaşa), seyyar, seyyare 
(gezgin), siyer (ahlak, menkıbe, hayat hikâyesi), siyar 
(siretler, manevi yol), sülûk ise (             ) s l k kökünden 
sulūk (bir yola veya mesleğe girme, gidiş, davranış, hal 
ve hareket), salaka (bir yola girdi, seyahat etti), sâlik 
(yolcu, yol yürüyen, bir tarike mensup olan), meslek 
(yol, rota, yöntem, hayatta tutulan yol) gibi kavramların 
türetilebileceği anlamları işaret eder. 

Seyr-i sülûk, Lütfi Filiz’in Noktanın Sonsuzluğu 
isimli eserinde “insanın kendini öğrenme safahatı”na 
verilen ad olarak tanımlanmakta ve sadece insana 
has bir keyfiyet olmadığı, her şeyin bir serencam 
geçirdiği, serencamın hareket; hareketin ise bir 
seyr-i sülûk olduğu söylenmektedir. Başka bir 
tabirle, hayatın kendisi bir seyr-i sülûktur. 

Cavit Sunar’ın Tasavvuf Felsefesi veya 
Gerçek Felsefe isimli eserinde ise, özellikle 
İskenderiye yolundan ve Yeni Eflatuncu renk 
ile gelen; ruhların Allah’tan sadır olduğu ve 
derece derece tenezzül edip şu esfel âlemdeki 
cisimlerle birleştiği, dolayısıyla onlarda gizli 
kaldığı, fakat tekamül kanunu gereğince 
de cansız eşyadan nebatlara, nebatlardan 
hayvanlara ve hayvanlardan insanlara doğru 
tekrar yükseldiği, bu suretle kendi aslından 
haberdar olduğu ve aslına kavuşma 
şevkini duyduğu, bundan sonra da nefsini 
saflaştırıp derece derece yükselerek 
Hakk’a vasıl ve en büyük mutluluğa nail 
olduğu yolundaki felsefi ve mistik görüş, 
İslam’da birtakım manevi gelişme, ruhsal 
yolculuk (seyr) mertebeleri olarak tanımlanmaktadır.

Semantik ve literal tanımlar seyr-i sülûk kavramının 
iki yönlü bir hareket olarak doğanın (physis) yayılma, 
açılım (inzal) ve toplanma, yükseliş (urûc) hareketinin 
sürecini göstermektedir.

Lütfi Filiz, “Kâinat bir spermde toplanıp insanı 
meydana getirmiştir, insan da o kâinatı kendinde 
toplayıp tekrar kendini kendinde bulursa miracını 
yapmış olur. Bu olay peygamberlerde görülürse miraç, 
sâliklerde görülürse de seyr-i sülûk denilmiştir,” der.

Tasavvuf geleneğinin Kuran ve kudsi hadislere 
dayandırarak mertebelendirdiği seyr-i sülûk—dört kapı 
kırk makam veya seyr-i nüzûlî, seyr-i urûcî şeklinde, 
ilmel yakin, ayn-el yakin ve hakk-el yakin olarak yakin 
mertebeleri veya tevhid-i efal, tevhid-i sıfat, tevhid-i zat 
ile tevhid mertebeleri olarak tanımladığı süreç—özünde 
safiyet, irfaniyet ve aşk olarak da karşılanmıştır.  

Gezme, gezinme, temâşâ etme mânâlarına gelen seyr 
kelimesiyle; bir yola girme, bir kimseyi veya bir 
yönü takip etme, bir düşünce ve bir sisteme bağlanma 

anlamındaki sülûk sözcüğünden mürekkep olan seyr-i 
sülûk’un diğer bir ifadesi, “belli bir usul dairesinde 
vuslata erebilmek için Kuranî ahlâkla ahlâklanmanın 
unvanı” olagelmiştir.

Seyr-i sülûk’un iki yönü, iki farklı yol olarak da 
tanımlanmıştır: birincisi “Nefsini bilen kendini bilir”, 
ikincisi ise “Rabbini bilen nefsini bilir” şeklindedir. 
Birinci yolda, kendini bilen Rabbini öğrenmiş olur, 
ikinci yolda ise önce Rabbini öğrenip oradan kendini 
bilir hale gelir. Birinci yola “Halktan Hakk’a çıkış”, 
ikinci yola ise “Hakk’tan Halka iniş” denmiştir.

İlâhî tecelliler ve sâlikin bu tecellilere mazhariyeti 
açısından seyr iki şekilde mütâlâa edilegelmiştir: 
seyr-i nüzûlî ve seyr-i urûcî.

Seyr-i nüzûlî: Mukayyed ve mümkün 
olan varlığın zuhur etmesi için, mutlak ve 
vacib olan vücudun tecelli ve feyiz ifâzası 
mânâsına bir seyirdir ki, küllî dairede 
Vâhidiyet-i Hakk’ın, cüz’î dairede de 
Hazreti Ehadiyet’in bî kem u keyf 
kesret ufkuna nüzûlünden ibarettir. 
Buna Vacib’in imkân mertebelerine, 
Mutlak’ın mukayyed dairelerine 
doğru bir inbisât-ı tecelli ile 
inkişaf ve zuhuru da diyebiliriz. 
Bu seyir, taayyün-i evvelden, 
“Allah’ın ilk yarattığı 
Benim nurumdur” 
mertebesine, 
ondan da 

topyekûn kâinat ve insan mertebelerine kadar süren bir 
tecellidir.

Seyr-i urûcî ise; varlık ağacının en câmi meyvesi olan 
insanın, upuzun bir seyr-i sülûk-i ruhaniyle yeniden 
irade, his, şuur ve latife-i Rabbaniye uğrunda kaynağına 
ve menziline yönelerek, Hazreti Vacibü’l-Vücud’un 
ziyâ-i vücudunda beden ve cismanî arzular itibarıyla 
tamamen yok olmasıdır ki, mebde’den müntehâya, seyr 
unvanıyla dört mertebede bu yolculuğu tahlil etmeye 
çalışacağız:

Birinci mertebe: Seyr ilallah mertebesidir ve Hakk’a 
yürümenin başlangıcı olması itibarıyla buna sefer-i evvel 
de denir ki, Müsemmâ-yı Akdes de diyebileceğimiz 
Hazreti Zat mülâhazası mahfuz, ef’âl âleminden 
isimler ufkuna, sonra da bu isimlerin gölgesinde 
mebde-i taayyün olan isme ulaşmakla nihayet bulan bir 
yolculuktur. Bu seyahat ister sülûk unvanıyla seyr-i afakî 
olsun, ister cezbe namıyla seyr-i enfüsî şeklinde tecelli 
etsin, yolculuk sona erince sâlikin kalbinden mâsivâ 
alâkası büyük ölçüde silinir gider ve Hakk yolcusu 

kendini fenâ fillah gel-gitleri içinde bulur ki, erbabı bu 
mazhariyete vilayet-i suğrâ diye gelmişlerdir.

İkinci mertebe: Seyr fillah mertebesidir ve yine bir 
hamle hazırlığı ihtiva ettiğinden dolayı da buna ikinci 
yolculuk mânâsına sefer-i sânî dendiği gibi cem’ de 
denmiştir ki—fâni, bâki gerçeği mahfuz—sâlikin beşerî 
sıfatlardan tecerrütle ilâhî sıfatlarla vasıflanması, istidadı 
ölçüsünde esmâ-i ilâhiyeyi temsil ile Kurân ahlâkıyla 
tahalluk ederek—buna Allah ahlâkı da diyebiliriz— 
ufk-i âlâ’ya ulaşmasıdır ki, bu yolculuğun son konağına 
erenlere büyük ölçüde varlığın perde arkası inkişaf eder 
ve onların gönüllerine ilm-i ledün akmaya başlar ve 
Hakk yolcuları isimler, sıfatlar, zâtî şe’nler âlemlerine ait 
mârifet şuâları karşısında eriye eriye nisbet-i tâmmenin 
zuhuruna ererler ki, böyle bir mazhariyete de bekâ 

billâh denegelmiştir.

Üçüncü mertebe: Seyr maallah ve diğer 
namıyla sefer-i sâlis veya fark maa’l-cem’  

mertebesidir ki, bir vâsıl için bu mertebede 
bî kem u keyf sadece O görülür, O bilinir, 

O duyulur, her yanı O’nun marifet nurları 
sarar ve âdeta sübühât-ı vech her şeyi 

siler de her tarafta “Artık yeryüzünde 
olan her nesne fena bulmuş ve sadece 
senin Rabbinin Zâtı bekâsını devam 
ettirmektedir,” (er-Rahman, 55/26-
27)  hakikati nümâyan olmaya 
yüz tutar. İşte bu ölçüde, Hakk 
erinin nazarında bütün zıtların 
yok olduğu böyle bir mertebenin 
nihayeti de aynü’l-cem’ 
unvanıyla yâd edilir.

Dördüncü mertebe: Seyr anillah 
mertebesidir; bu seviyedeki 
seyr’e sefer-i râbi’ dendiği 
gibi telvin ba’de’t-temkin de 
denegelmiştir. Bu pâyeyi ihraz 
eden bir vuslat eri, vahdetten 
sonra, yine vahdet yolunda, 
yeni yorumlarla kesrete yönelir. 
Diğer bir tabirle, vahdet ve izâfî 

vuslatta duyup zevk ettiği mânevî 
hazlarını başkalarına da duyurmak, 

başkalarını kurtarmaya, hazîretü’l-
kuds’e yükseltmeye, erdiklerine 

erdirmeye, gördüklerini gördürmeye 
başlar. Mütehayyirleri ufuk ötesine 

irşâd etme, talipleri terbiye, râğipleri 
itminana ulaştırma, yoldakilere 

rehberlikte bulunma, zulmette 
bocalayıp duranlara nur gösterme, 

nura ermişleri mârifetle şahlandırma, 
mârifet şehsuvarlarını da zevk-i 

ruhanî yamaçlarında koşturma 
mefkûresiyle gerçekleşebilen 

böyle bir Hakk’tan halka 
rücû, peygamberlerin has 
çıraklarına mahsus bir hâldir 
ve ilk donanımla teklif 
arasındaki tenasübe de iyi bir 

örnektir. Bu yüce payeyi, bazı 
tasavvuf erbabı bekâ billâh maallah 

veya fark ba’de’l-cem’ şeklinde isimlendirmişlerdir.

Bu ufka erenler, vahdeti kesrette, kesreti de vahdette 
görür, tek yüzlü iki derinliği birden yaşar, kendi 
maiyetiyle beraber, maiyete taşıdıklarının lezzat-ı 
ruhanîsiyle her lâhza ayrı bir vuslata bismillah der, 
ne iltibas, ne şatahat ne de naz, niyazla oturur kalkar 
ve sürekli temkin soluklar. İlallah’ta fillah esintilerini 
duyar; maallah’ta minallah veya anillah gerçeğini 
müşahede eder, hem vâcid yaşar, hem fâkid bulunur, 
hem mehcûr görünür, hem vâsıl bulunur ve kurb-bu’du 
bir arada duyar.

Başta ifade edildiği üzere seyri sülûk, her anlayışın kendi 
meratibi, meşrebi ve neşvesiyle kelâma intikal ettiğinden 
her yol kendine münhasır bir seyranın siyeri olmuştur.  

 
Kaynaklar:
Lütfi Filiz, Noktanın Sonsuzluğu, IV. Kitap
Cavit Sunar, Tasavvuf Felsefesi veya Gerçek Felsefe
Sızıntı Dergisi, Seyri Sülûk (1999)
İbn Arabî, Füsus-el Hikem
İbn Arabî, Fütuhat-ı Mekkiye, II. Cilt
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Tabiatı Kavrayış ve İfade 
Etmede Yeni Yöntem ve 
Dil Arayışları [1]

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Newtoncu fiziğin 
açıklamakta yetersiz ya da başarısız kaldığı olguların 
giderek artması, sadece pozitivist–mekanist paradigmanın 
matematiksel–fiziksel tutarlılığı hakkındaki şüpheleri 
arttırmakla kalmamış, doğanın kavranışı ve tasvirine ilişkin, 
mantıksal, dilsel, yöntemsel ve kavramsal analiz biçiminde 
de derin kuşkulara yol açmıştır. Doğa bilimlerinde yaşanan 
kriz ve keşfedilen yeni olgular sonucunda, Newtoncu 
fiziğin tasvir ettiği fiziksel dünyanın ve o dünyayı tasvir 
etmekte kullanılan dilin ve kavramsal çerçevenin sınırlarına 
dayanılmıştı. 

Doğayı tasvir etmekte kullanılan modellerin ve dilin 
yetersizliği, bilim adamı ve araştırmacıların dikkatini dil–
doğa ilişkisinin karmaşık yapısına yöneltti. Böylece bilim 
adamları, “Bilimsel teoriler, gerçekliğin dört başı mamur 
bir tasvirini bize asla veremezler. Onlar eşyanın gerçek 
mahiyetine yönelik tahminler olmaktan öteye gitmez,” [2] 
cümlesiyle özetlenen çağdaş bilim felsefesinin en önemli 
postülasından birine ulaştılar.

Newton fiziğinin, maddeyi oluşturan en küçük 

[1]  İshak Arslan, (2007) Günümüz Tabiat Felsefesinde Bilim–
Felsefe–Din İlişkisi, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul 
[2]  Fritjof Capra, Yeni Bir Düşünce, s.81

yapıtaşları anlamında kullandığı “parçacık” kavramı, 
kuantum teorisine taşındığı zaman nasıl bir sonuç ortaya 
çıkmaktadır? Bu sorudan hareketle, “parçacık” gibi 
gündelik fiziksel nesneleri tarif etmek üzere kullanılan, 
konum, hız, renk, büyüklük vb. bütün sözcükler ve 
kavramlar atom–altı nesneler alanına uygulandığında 
belirsizleşmekte ve problematik haline gelmektedir. [3] Bu 
problemin kaynağı, Newtoncu fizik ile kuantum fiziğinin 
aynı kavramsal geleneği esas almalarına rağmen, kullanılan 
dilin her iki tasvirde birbirinden bütünüyle farklı anlamlara 
ve sonuçlara işaret etmesidir: 

“Atom–altı parçacıkların ilişkisini ifade etmede ‘konum’, 
‘hız’ ve ‘parçacık’ gibi sözcüklerin kuantum mekaniksel 
kullanımı, onların klasik fizikteki kullanımının genişlemesi 
olarak görülmelidir. Aynı zamanda bu ifadelerin gerçek 
anlamda yeni kontekste kullanımları, onların kuantum 
teorisinin temel eşitlikleri tarafından sınırlandırılan 
muhtemel anlamları çerçevesinde yorumlanmalıdır ve 
kuantum teorisi ile klasik fizik tarafından yüklenilen formel 
kurallar farklıysa, bu kelimelerin kuantum mekaniğinde 
anlamları onların orijinal anlamlarından kesinlikle 
farklıdır.” [4]

Newton fiziğinin, duyu algısıyla objektif olarak 
algılanabilir, bütünden izole edilebilir maddesel parçacıkları 
yeni fizikte, gözlemcinin de dâhil olduğu bütüne içkin, 
mistik kavrayışlar da dâhil olmak üzere, bütün insanın algı 
biçimlerine konu olan sembolik birimlere dönüşmüştür. 
Modern fizik–mistisizm ilişkilerini araştıran F. Capra, 
“Atom fiziğinde zihin ve madde, gözlemci ve gözlemlenen 
arasındaki keskin ayrım artık geçerliliğini yitirir. 

[3]  Werner Heisenberg, Across The Frontiers 
[4]  Ernest Nagel, “The Causal Character of Modern Physical 
Theory”, Readings in The Philosophy of Science, s.433

Biz, kendimiz hakkında konuşmadan doğa hakkında 
konuşamayız,” tespitiyle şunları söylüyor:

“Yüzyıllardır bilimin incelediği fenomenler, bilim 
adamlarının gündelik çevresine ve dolayısıyla onların 
duyusal tecrübe alanına ait olmuştu. Kullandıkları dilin 
imaj ve kavramları bu gerçek tecrübeden soyutlanmış 
olduğu için, onlar tabiattaki fenomenleri tasvir etmeye 
yeterli ve uygundu. Fakat yirminci yüzyılda fizikçiler 
mikroskop–altı dünyaya, tabiatın makroskobik çevremizden 
çok uzak alanlarının derinliğine indiler. Bu düzeyde 
madde hakkındaki bilgilerimiz artık doğrudan tecrübeden 
çıkartılamaz ve bu yüzden olağan dilimiz artık gözlemlenen 
fenomenleri tasvir etme uygunluğunu kaybetmiş 
durumdadır. Atom fiziği, bilim adamlarına nesnelerin temel 
doğasının ilk görüntülerini temin etti. Tıpkı mistikler gibi 
fizikçiler de gerçekliğin duyusal olmayan bir tecrübesiyle 
çalışıyorlar ve keza mistikler gibi bu tecrübenin paradoksal 
yönlerini göğüslemek zorundadırlar. Bundan sonradır ki 
modern fiziğin model ve imajları Doğu felsefesininkilere 
akraba olabilir.” [5]

20. yüzyılda yeni fiziğe paralel olarak felsefe–bilim 
tartışmalarının odağına yerleşen dil–doğa ilişkisi, bir 
taraftan Newtoncu fiziğin doğayı tasvir etmede kullandığı 
dilin yetersizliğini ortaya koyarken bir yandan da 
bilim tanımı, bilim tarihi ve bilim felsefesini kapsayan 
metodolojik/yöntemsel bir alana taşınmış, modern 
paradigmanın Batı merkezli ve tek tip bilimsel çerçevesini 
aşan, daha izafi ve çoğulcu yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. 

elifersoy20@gmail.com

[5]  Fritjof Capra, Yeni Bir Düşünce, s. 36

BİLİM Özet Alıntı: Elif Ersoy

Google’dan İdealist 
Proje
 
 
Google, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 3000’in 
üzerinde dili koruma altına alacak bir dizi web sitesini 
hayata geçirmeye hazırlanıyor. 

Şirket, elindeki verileri değerlendirdi ve binlerce dilin 
günümüzde artık neredeyse hiç kullanılmadıkları için yok 
olmanın eşiğinde olduklarını gördü. Google, bu dillerin 
tamamını ölmekten kurtaramasa da en azından hepsini kayıt 
altına almayı hedefliyor. 

Dillerin her biri için ayrı bir sayfa açılacak. Sayfalarda 
dilin konuşulduğu video örnekleri, ansiklopedik bilgi ve 
kullanıcıların kendi dosyalarını yüklemeleri için bir davet 
yer alacak. Proje yöneticileri Clara River Rodriguez ve 
Jason Rissman yaptıkları açıklamada bu projeyi Google’ın 
hayata geçirdiğini, ancak uzun vadeli hedeflerinin sayfaları 
dil koruma alanındaki gerçek uzmanlara devretmek 
olduğunu belirttiler. 

Dillerin her biri şu kategorilere göre sınıflandırılacak:
- Risk altında 
- Yok olma tehlikesi 
- Ciddi yok olma tehlikesi 
- Canlı olup olmadığı bilinmiyor

Proje yöneticileri şöyle devam etti:
“Birkaç ay içinde sayfaların yönetimini First Peoples’ 
Cultural Council (İlk Halklar Kültür Konseyi) ve 
Doğu Michigan Üniversitesi Lisan Bilgi ve Teknolojisi 
Enstitüsü’ne devredeceğiz.”

Mobil’e Ayak 
Uyduramayan Kaybeder
 
Google’ın EMEA Bölgesi Mobil Ürün Çözümleri 
Yöneticisi Robbie Douek, “1 milyar insan internete 
mobil cihazlardan giriyor, bu dünyaya ayak uyduramayan 
kaybeder,” diyor.

İnsanların şu an masaüstü bilgisayarları kullanarak internete 
girdiğini belirten Douek, mobil cihazları kullanan kitlenin 
genişlediğini ve bunun doğrudan mobil web trafiğini 
hızla artırdığını söyledi. Douek’e göre mobil internetin 
büyümesindeki en önemli etken, satışları artan akıllı telefon 
ve tabletler.
 
Mobil trafiğin artmasıyla birlikte aramalar başta olmak 
üzere birçok şeyin değişeceğini dile getiren Douek, 
kullanıcıların cep telefonuyla bulunduğu yere göre 
kendisine en yakın sinemayı, mağazayı, restoranı veya bir 
benzin istasyonunu bulabileceğini, bunun mobil aramalarla 
mümkün olduğunu kaydetti. Akıllı telefonların ucuzlaması 
ve mobil data ücretlerinin düşmesiyle daha geniş bir 
kitlenin bu olanaktan faydalanabildiğini belirten Douek, 
Afrika’da ve Asya’da bazı ülkelerde internete girenlerin 
birinci tercihinin mobil cihazlar olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de mobil aramalar yüzde 300 arttı

Mobil aramada özellikle Türkiye’de yüzde 200 ila 300 
oranında bir artışın yaşandığını belirten Douek, spor, 
perakende ve otomotiv gibi alanlarda kullanıcıların mobilde 
daha çok arama yaptığını, ancak genel anlamda sektörlerin 
birçoğunda mobil aramada artış olduğunu söyledi. 
Türkiye’yle ilgili rakamları da paylaşan Douek, sözlerine 
şöyle devam etti: “2010 ve 2011 yıllarında yapılan iki ayrı 
Türkiye ligi final maçını düşünün. 2011 yılında spor ile 
ilgili aramalar yüzde 208 artarken, masaüstü aramalarda 
bu oran yüzde 172’ydi. Resmi tatillerde 2011 yılında 
mobil aramalarda yüzde 141 büyüme kaydedilirken, 
masaüstü aramalarda bu oran yüzde 100’de kaldı. Bu 
rakamlar, mobil aramanın hızla büyüdüğünün önemli bir 
göstergesi.”

Rekabette var olmak için mobil site şart

İşletmelerin kendi mobil sitesinin 
bulunması gerektiğine işaret eden 
Google’ın EMEA Bölgesi Medya 
Çözümleri Yöneticisi Milena 
Djuricic, şirketlerin önce sitelerinin 
mevcut ziyaretçi trafiğine göz atması 
gerektiğini söyledi ve ekledi: “Ama 
Flash formatında hazırlanan siteler 
işin içine girdiğinde bu ölçümler 
işe yaramayabilir. O nedenle farklı 
kriterler de hesaba katılmalı.” 
İşletmelerin mobil siteleri için 

kullanıcıların alışkanlarını öğrenmesi gerektiğini kaydeden 
Djuricic, sözlerine şöyle devam etti: “Eğer onlar bugün 
yapmazlarsa, rakipleri bunu yapacak. Rekabette var olmak 
adına hızlı hareket etmek elbette önemli.”
 
Djuricic, mobil sitelerin başarılı olması için üç önemli 
noktaya dikkat çekiyor: “Öncelikle sitenizin hızlı olmasına 
dikkat edilmeli. Ayrıca sitenin kullanıcının bulunduğu yeri 
doğru algılaması önemli. Son olarak sitelerin baş parmakla 
uyumlu olması önemli; çünkü bütün dokunma hareketleri 
baş parmakla yapılıyor.”

Herkesin bir mobil sitesi olmalı

Mobil sitenin sadece büyük işletmelerin sahip olması 
gereken bir şeymiş gibi algılanmaması gerektiğini belirten 
Djuricic, 2 kişiden 500 kişiye kadar tüm şirketlerin bu 
dünyada var olması gerektiğinin altını çizdi.

Google’ın bu alandaki misyonunu paylaşan Djuricic, 
sözlerini şöyle noktaladı: “Google tarafına baktığınızda 
akıllı telefon ve tabletlerde kullanıcı sayısının artmasından 
dolayı işletmelerin de bu dünyayı doğru anlamaları 
ve burada kullanıcılarıyla buluşmaları bizim öncelikli 
hedefimiz.”

denizdemirdoven@gmail.com

TEKNOLOJİ Derleyen: Deniz Demirdöven
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Kendin: Hak Olan
Mustafa Alagöz

“Kendi bilincine bağlı olarak yaşamak” insanın kendi 
onurunu inşa etmesidir. Onur, kendi yetilerini kendin 
için işlevli kılabilmektir. Bireyin anlamı kendisinden 
ürettiği değerlerle yaratılır ve bu değerlere bağlılığı onun 
bütünlüğünü oluşturur. Bütünlük, bitmiş–tükenmiş durağan 
bir kütle değil, tersine kesintisiz bir eylemlilik sürecindeki 
şiirsellik ya da müzikal bir armonidir. 

Güzellik doğada yoktur, orada “güzel” vardır. Güzeller 
geçici, göreceli ve değişkendir ama “güzellik” mutlaktır, 
diğer kavramlar gibi. Bizler aslında mutlakları yaşarız, 
göreceli şeyler mutlakların beliriş biçimi, geleneksel dille 
söylersek tecelli halleridir. “Güzel” olarak yargıladığımız 
sonlu şeyler sadece uyaranlardır, uyarı ise biyolojik 
varlığımızın fizyolojik bir işlevinden ibarettir. Kendi 
varlığımızın tamlığını bu düzeyde duyumsayamayız. 
Uyaranların aklımızda, bilincimizde ve ruhumuzda bıraktığı 
izi yaşarız. Bana göre yaşamın tamlığına bu noktada ereriz. 
Beden, zihin ve farkındalık: bu üçünün birliği bize bizi 
verir. Bu bütünlüğe eremeyişimiz kendini bize hissettirir 
zaten; sıkıntı, boşluk, tedirginlik ve öfke biçiminde...

“İnsan kendi hayat deneyiminden kendi içinde hakikat 
sorgulaması yaparsa bu yolda pek çok güzellik bulur.” 
Aslında hakikat sorgulaması doğrudan bireyin kendini 
kendi önüne koyarak benliğinin tüm gizli köşelerine 
göz atmasıdır; bilincin her şeyi delip geçen keskin 
gözleriyle içindeki katı duvarları yıkıp arkasına geçme 
serüvenidir. Ama bu cesaret ister: Neyin cesareti? Kişinin 
tüm sığınaklarını tahrip edebilme, tutunduğu tüm dalları 
bırakma, inanç, aidiyet, yapay ego oyuncaklarını bir tarafa 
atma cesareti...

Kendimden hareketle konuşuyorum: Öfkelerime, 
sabırsızlıklarıma, korkularıma, kıskançlıklarıma, 
bağnazlıklarıma bakıyorum. Bu zehirleri kendi içimde ne 
kadar tanırsam başkalarını o ölçüde anlıyorum. Kendimle 
baş edemezken başkalarına ucuz nutuklar atmanın, 
kesip–biçmenin, yargılayıcı ve suçlayıcı belirlemelerde 
bulunmanın ne denli zavallıca bir şey olduğunu 
görebiliyorum. Ve bu noktada hem bir utanç hem de 
anlayışın filizlendiğini görüyorum. Böyle olması gerekir, bu 
“gerekir” bir dilek ya da seçim değil, varlığın doğasından 
kaynaklanan bir akış oluyor. 

Marks’ın din hakkında söylediği bir sözü hatırlıyorum: 
“İnsan kendi yarattığının egemenliği altına giriyor.” 
Yeryüzünde Tanrısız insan yoktur, keskin bir söylem olacak 
belki ama Tanrısız insan olamaz. Egonuz, şöhretiniz, 
malınız–mülkünüz, kariyeriniz, güzelliğiniz vb… Ya da 
erdemleriniz, değerleriniz, hakka bağlılığınız, insana olan 
muhabbetiniz... 

Nietzsche “Tanrı öldü,” dedi, ama sonra delirdi. Bütünlüğü 
olmayan insan ya delirir ya da delirme diyarında gezinip 
durur. Kendi olabilmek için gerekli potansiyeli olan insan 
bunu gerçekleştiremezse sıkıntı çeker. Bu noktada sahici 
arayışlara yönelir ve bu tip insanlar kendilerini rahatlıkla 
aşma şansına sahiptirler, ama öte yandan kendi içlerinden 
zincire de bağlı kalabilirler. İnsanın kendini aşması demek 
o zamana kadar kendi olmasını sağlayan tüm dayanaklarını 
terk etmesi, yani ölmesi demektir. Dönüşümde ölen 
kişi değil, egodur. Ve bağlanıp kaldığımız, kendimizi 
özdeşleştirdiğimiz neyimiz varsa işte onlar “ego”nun 
dayanaklarıdır, hem de çok sağlam dayanaklar... 

Bunu görmek zor değil. Bir insanın inançlarını biraz 
sorgulayın, taşıdıkları ve sımsıkı korudukları “doğru”larını 
birazcık zorlayın, aidiyetlerine hafifçe bir dokunun... 

Psikanalistlerin söylediğine göre hastalar yüzleşmek 
istemedikleri, kaçınmak istedikleri bir noktaya gelirlerse 
hekime sinirlenirmiş. Bunu görmek için hekim olmaya 
gerek yok, kendi içimize ve günübirlik ilişkilerimize baksak 
yeter.

İnsan yaşamı boyunca şu ikilemle kesintisizce yüzleşir: 
Kalıcılık ve süreklilik (kaimlik ve daimlik), başka bir 
deyişle sabitlik ve değişkenlik. Ama sabit kalamaz, 
değişim sorumluluğu ile kaçınılmaz olarak yüz yüze 
gelir. Değişmek sabiteyi terk etmektir ve bu durum insanı 
ürkütür. 

Kalıcılığın güvencesi sabitlikte değil, değişimdedir. İç 
dünyamızda oluşan sıkıntıların, öfkelerin ve korkuların 
oluştuğu noktadır burası. Yaşam kesintisizce aktığına yani 
sürekli değiştiğine göre, insan bu değişime bir yanıt vermek 
zorunda kalır. İnançlarına, geleneklerine, aidiyetlerine ve 
sahip olduklarına yapışır, fakat öte yandan değişim rüzgârı 
onun bu bağlarını çözüp savurur. İnsanın kendini armonik 
bir zarafetle inşa etmesi ile bir taş gibi donup kalmaya 
çalışmasının sonuçları bu anda kendini gösterir; insan bu 
anda kendi olur, kendini bilir.

Âdem ile Havva’nın cennetten kovulma öyküsü insanın bu 
ezeli–ebedi sorununun ifadesidir, bundan dolayı tazeliğini 
hiç kaybetmeyecek. Yılan simgesi bilincin kışkırtıcılığını 
anlatır; çünkü o özdeşlikte kalamaz, kendini dönüştürmek 
zorundadır. Ona biçilmiş kalıpta yaşayamaz, ona çizilen 
sınırda kalamaz. 

Değişen şartlar içinde kendine bir yön çizemeyen insan 
ne yapar? Şekilci olur; kendisinden daha güçlü gördüğü 
odakların ya da bireylerin yapıp ettiklerini kopya eder. 
Burada anladığımız anlamda insan yoktur, Heidegger’in 
deyimiyle “Şey İnsan” vardır. Kolayca sürü insanı haline 
gelebilen zayıf benlikler... Güçlü ve ortaklaşa kullanılan bir 
kabuğun altına gizlenmiş fanatikler; fanatikliğin belirgin 
özelliği yaratıcılıkla ilgisiz, ama yıkıcılıkta son derece 
inatçı olmasıdır. Burada toplu fanatiklikten daha ötesini 
düşünmek gerekir, bireysel fanatikler de vardır; bu halleri 
ise inatçılık, öfke ve hoyratlık olarak görülür. 

Başka bir hal ise tamamen edilgenliktir. Kendi yok, ama 
sürükleyeni var. Gölgesi bile yok. “Başkasının gölgesine 
girenin gölgesi de olmaz.”

Her şeye itiraz, hiçbir şeyi beğenmezlik, tatminsiz ve 
huzursuz tepkiler, bir başka tavır olarak görülür. Genel 
olarak yıkıcı ve öfkeli tepkiler bu halden de doğar. 
Saldırganlık ve öfke dışa yöneldiği gibi içe de yönelir. 
Depresyon içe yöneltilen öfkedir. 

Anlayabildiğim kadarıyla kendi kendisiyle ve dış dünyayla 
nasıl ilişki kuracağı her bireyin kendi sorumluluğunda. 
Bu ilişki biçimi onun mutluluğu ya da mutsuzluğunun 
temel nedenidir. Bu noktada kimse, kimse için bir şey 
yapamaz, sadece deneyimlerini paylaşabilir. Garip bir 
durum; deneyim paylaşmak bile belirli bir olgunluk, 
açıklık ve sorumluluk istiyor. Mevlânâ’nın deyimiyle 
“can bağdaşması”... Çünkü zannedildiği gibi ortak fikirler 
taşımak, benzer ilgi alanı içinde olmak, birbirine içini 
dökmek bile yeterli olmayabiliyor. 

Ah, biz insanlar şu kendi değerimizin boyutunu bir fark 
edebilsek! İşte o zaman kendi kendimizi hak edebiliriz. Hak 
etmek ne büyük huzur...

mustafagoz52@yahoo.com.tr

Ferdiyet ve Memnuniyet
Ahmet Kip

Her aşk, aslında hakikati anlama fırsatıdır. Her evlilik, 
nizamı koruma çabasıdır. Ve her çocuk, kendi geçmişimizle 
yüzleşmeye davettir. Tanık olduğumuz her ölüm de kendi 
hakikatimizden koptuğumuzu hatırlatan bir uyarıdır.

Konuya giriş babında, geçtiğimiz günlerde İstanbul 
Üniversitesi’nde verdiğim Hegel dersinin son bölümünden 
bir alıntı yapmak istiyorum. Hegel uzmanı ve yorumcusu 
Kojève’in düşünce tarihi hakkındaki görüşüyle bitirmiştim 
konuyu.

Kojève’e göre bütün teolojiler zorunlu olarak birer 
antropolojidir. Aslında, mitsel düşüncenin de dinsel 
düşüncenin de konusu insandır. Din, Tanrı başlığı altında 
insanı düşünür. Dinsel düşünce, kendi bilincinde olmayan 
bir antropoloji, felsefi bir düşüncedir. Tanrılar tarihi, dinler 
tarihi, insanın kendi bilincine ulaşma yolunda ilerleyişinin 
tarihidir. Din ve felsefe karşıtlığının ortadan kalkması için, 
her şeyden önce insanın aşkınlık kategorisinden kurtulması 
ve kendi tümelliğini, kendi gerçek dünyasının ötesinde 
bir varlığa gönderme yapmadan kavrayabilmesi gerekir. 
Hegel’in aşkınlık kategorisini ilga etmesiyle din de ortadan 
kalkmış ve yerini, artık tini tanrısal değil, insansal bir şey 
olarak kavrayan tanrıtanımaz bir antropolojiye bırakmıştır.

Kojève böyle özetliyor Hegel’e kadar olan düşünce tarihini. 
Pek de haksız sayılmaz. Çağımızda aşkınlık kategorisine 
gerek yok gibi görünüyor.

Bugün, eskilerin deyimiyle hakikat çağında yaşıyoruz. 
Bilim, aydınlanmacılığın açtığı yoldan öyle büyük bir 
süratle ve iştiyakla doğanın sırlarını açmaya soyundu ki, 
bizler arkamıza bakmadan kendi insani yaşantılarımızı, 
tarih boyunca dünyayı değiştiren yapıp etmelerimizi 
unutmanın eşiğine geldik. Unutmak ne kelime, inkârın 
doruğundayız. İnkârı hafife almıyorum, yanlış anlaşılmasın. 
Aslında inkârın hafife alınmasına itiraz ediyorum.

Birçoğumuzun çocuğu var. Eğitmeye, bu dünyaya 
yetiştirmeye çalışırken onların büyüsel, mitsel, dinsel 
dünyalarına, çoğu zaman olup bitenin farkına bile 
varmadan tanık olduk. Onlar bu yollardan, bizim onlara 
dayattığımız kavramlarla geçtiler. İşin acısı, kavramlar 
bizim kavramlarımız da değildi, emperyalist düşüncenin 
kavramlarıydı. Zaten bizler de nasibimizi almıştık 
ucundan bucağından bu kavramların. Koruyucu ve 
besleyici Marshall babanın süt tozu ve turuncu peyniriyle 
beslendim ben. Rabbim Marshall babaydı, kâmil insanım 
Superman’di. Âdem ve Havva’yı kendi anam babamdan 
değil, Tarzan ve Jane’den okudum. Kendimi Şit değil de 
maymun sanmaya meylim biraz da bu yüzden muhtemel.

Oysa, düşünce tarihi benim kendi tarihimdir. Büyü, mit, 
din, felsefe ve bilim olarak akıp giden bu süreçteki her bir 
dönemim, kendi Zeitgeist’ının hükümleriyle belirlenmiş, 
ancak o hükümlerin bilinmesiyle anlam kazanacak 
hakikatimdir benim. İnkâr da ancak o zaman mümkündür. 
Olguları ve olayları esas alarak inkâr ettiğim yegâne şey, 
olgular ve olaylardır. Atom bombasıyla yapılan zulmü inkâr 
etmem, atom çekirdeğinin içerdiği enerji miktarını da, bu 
enerjinin insan eliyle ortaya çıkartılabileceği gerçeğini 
de değiştirmez. Ya da örneğin, nefret ettiğim bir insanın 
canını almam, o insanın benim psikemdeki tözsel varlığını 
değiştirmez. Belki onu görüngümden kaldırmışımdır ve 
bu da beni rahatlatmıştır, ama o, benim nezdimde temsil 
ettiği tüm anlamlarıyla psikemdeki varlığını sürdürmeye 
devam eder. Aynı, tüm insanlık tarihinin bir kültür mirası 
olarak dilde, düşüncede, sanatta varlığını devam ettirmesi 
gibi... Örneğin, Rönesans ölmüştür belki, ama günümüzün 
tüm sanatsal edimlerinde tözsel olarak varlığını sürdürür. 
Ve biz deriz ki: Rönesans’ı anlamadan sanat yapılmaz. 
Ama Rönesans’ı anlamak bugünkü algıyla mümkün 
değildir. Artistik perspektifi ortaya koyan sanatçının verdiği 
zihinsel mücadele, fotoğraf kültürüne doğan bizler için 
anlaşılması çok güç bir olgudur. Ama asıl sorun, bunun güç 
olduğunu düşünmek değil gereksiz olduğunu düşünmektir. 
Günümüzün liberal–postmodern ideolojisi bize pragmatik 
olmayı telkin eder.

Düşünce tarihinin tüm nüanslarına hâkim olmak mümkün 
değil kuşkusuz. Ama kavramların evrilme sürecini anlamak 
mümkündür. Demem o ki, olaylardan değil, kavramlardan 
hareketle pekâlâ büyüden bilime, genel bir anlayışa 
kavuşmak çabası gösterilebilir. Belki bu yolla, tüm bu 
dönemlere ait düşünme biçimlerinin kendine has bilinç 
durumlarını kendi bilincimizde deneyimleyerek, yani 
hakikatini tümel bir kavrayışla idrak ederek, bilgece bir 
tavır alabiliriz hayat karşısında.

Doğa ve kültürel yaşam el ele verip bu olanağı sunup durur 
bize. Her aşk, aslında hakikati anlama fırsatıdır. Her evlilik, 
nizamı koruma çabasıdır. Ve her çocuk, kendi geçmişimizle 
yüzleşmeye davettir. Tanık olduğumuz her ölüm de kendi 
hakikatimizden koptuğumuzu hatırlatan bir uyarıdır.

Çocuğumuzun büyüsel dönemini yaşarken onunla birlikte 
büyü yapmak, arkaik döneminde onun tanrılarına tapmak, 
dinselliğe yöneldiğinde onun tanrısına iman etmek, sonra 
onunla birlikte aşkınlığa sahip olup tanrıyı terk etmek, 
doğaya yönelmek, oradan yine insana ve becerebilirsek 
kendi özümüze dönüp özgürleşmek; bize pekâlâ tüm bu 
süreçlerin üstünde, ama hepsinin hakikatini hatırlayıp 
idrak etmiş bir evrensel birey olmanın kapısını aralayabilir. 
Üstelik çocuğumuzun benliğini inşa ettiği tüm bu 
dönemlerde, onun deneyimlerine ortak olmak, o dönemleri 
onunla birlikte, içinden yaşamak sanatsal bir tavırdır. Ben 
kontrolünde arkaik gerilemedir bir yanıyla, diğer yanıyla da 
eser vermektir, insan yapma sanatıdır.

Ferdiyet böyle elde edilebilir, mümkündür yani. Entelektüel 
olmak gerekmez, samimiyet gerekir. Varlık adildir; 
çobanı profesöre ayrı tutmaz. Kendi hayatlarımızla 
ilgili tatminimiz ya da memnuniyetsizliğimiz de sadece 
kendimizi bağlar. Ama memnuniyetimiz başkalarının 
memnuniyetine bağlıysa, o zaman üstümüzde yük ve 
sorumluluk var demektir.

ahmetkip@gmail.com
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İÇTEN DOĞUŞLAR

Hâki Ol, Turâb Ol
Ey Deli Gönül...

Nutuk 5

Mürşid-i Kâmil’den dersimi aldım
Hakîkât bâbında irfâna girdim

Ol güzel yârıma ikrarım verdim
Hâki ol turâb ol ey deli gönül

Şeriat bâbından içeri geçtik
Tarikat erinden içtik bir dolu

Dost cemâl görünce kaynayıp coştu
Hâki ol turâb ol ey deli gönül

Tarikat kapısı gülleri nûrdur
Yârimin kurduğu bir ince yoldur

Dört kapı kırk makam Âdem’de vardır
Hâki ol turâb ol ey deli gönül

Bu fâni dünyada serimi verdim
Marifet bâbında mürşide erdim
Hakîkat bâbında cananı gördüm

Hâki ol turâb ol ey deli gönül

Kemter Yusuf dertli hikmete daldı
Bu güzel dersini pirinden aldı
Gönül bir ikrara bağlanıp kaldı
Hâki ol turâb ol ey deli gönül

Yâr Elinden Gelen Bâde
Âşık Yusuf Kemter’in Nutukları

Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları

HAKİKATTEN DAMLALAR

Simgesel Düşünme
Metin Bobaroğlu

Yayınevi: AAV Yayınları 
220 sayfa

“Simgesel düşünme, gerçekliğe aşkın bir düşünme biçimidir ve var 
olan gerçekliğin ötesinde, ideal olanın aranışına olanak sağlar. 
İdeal olan, kavramlarla sınırlandırılırken, simge bu sınırları aşmaya 
yönelik yeni olanaklar sunar. Simge bir göbek bağıdır; anlamaya değil 
anlayışı geliştirmeye yönelik işlev görür, bilmekten çok keşf ve buluş 
süreçlerine hizmet eder. Her bilinç simgeyle ilişkisinde bir anlam 
arayıcısıdır.” 
 
Metin Bobaroğlu, on beş yılı aşkın zamana yayılan yazıları ve 
konuşmalarından derlenen serinin bu ilk kitabı Simgesel Düşünme’de, 
simgelerin, kişinin kültürel yapısı, yaşam deneyimi, bilgi birikimi, 
algılama düzeyi ve tinsel eğilimleri ölçüsünde bir anlam yüklendiğine 
vurgu yaparak simgesel dilin tarih içinde gittikçe gelişen ve derinleşen 
bir geleneğin bereketi olarak da tanımlanabileceğini söylüyor; 
simgenin kadim bilgelik içerisinde ritüel ve mabet kavramlarıyla 
zorunlu ilişkisini kurarak okuru alışılagelmişin dışında bir düşünme 
yolculuğuna çıkarıyor.

BİZİM SAHAF

Bir adam, Hazret-i Musa Aleyhisselâm’ın hizmetinde 
bulunur ve der ki: 
– Allah’ın seçkin kulu Mûsa bana anlattı, Allah’ın 
sırdaşı Mûsa bana anlattı, Allah’ın konuştuğu Mûsa bana 
anlattı. 

Böylece insanlara anlatarak sıradışı bir servet ve mal 
sahibi oldu. Sonra Mûsa Aleyhisselâm’dan ayrılıp 
kayboldu. Hazret-i Musâ onu araştırmaya koyuldu ise 
de ondan bir haber alamadı. Nihayet bir gün, boynunda 
siyah bir iple bağlı bir hınzırı (yaban domuzunu) elinde 
tutar bir vaziyette karşısına bir adam çıktı. 

Hazret-i Mûsa bu adama sordu:
– Falan adamı tanıyor musun?

 Adam:
– Evet, tanıyorum. O, bu hınzırdır, dedi.

Mûsa aleyhisselam şöyle dua etti:
– Ya Rab! Bunu eski haline çevir de, neden bu duruma 
düştüğünü ondan sorayım!

Allah Mûsa’ya vahyetti:
– Eğer sen Âdem’in ve ondan sana kadar gelenlerin 
duası ile dua etseydin, yine duanı kabul edip onu eski 
haline getirmezdim. Fakat ona bu işi neden yaptığımı 
sana bildireyim: Çünkü bu adam din ile dünya menfaati 
sağlıyordu. [1]

Rivayet ediliyor ki, Cenab-ı Hak, Hz. Musa’ya vahyetti:
– Ey kulum Musa! Benim için acaba hangi ameli yaptın?

Musa (A.S.):
– Ya Rabbi! Senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekât 
verdim.

Cenab-ı Hak:
– Namaz senin için delildir. Oruç senin için koruyucu bir 
kalkandır. Sadaka senin için gölgedir. Zekât senin için 
nurdur. O halde bütün bunlar senindir. Benim için hangi 
ameli yaptın?

Musa (A.S.):
– Ya Rabbi! Mahza senin için olan bir ameli bana öğret.

Cenab-ı Hak:
– Yâ Musa! Acaba benim bir dostuma hiç dost oldun 
mu? Acaba benim yolumda hiçbir düşmana düşman 
oldun mu?

Bunun üzerine Hazret-i Musa bildi ki, amellerin en 
faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir. 
[2]

[1] İhyâu Ulûmi’d Dîn, Cilt 1, sayfa 151
[2] İhyâu Ulûmi’d Dîn, Cilt 2, sayfa 383
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Oruç
20 Temmuz’da Ramazan ayı başlıyor. İslam’ın şartlarından 
biri olan “oruç”, Bakara suresinde Müslümanlara farz 
kılınmıştır.  

Oruç Kuran’da “savm–sıyam” olarak geçer. Savm kelimesi 
“hareketsiz kalmak, susmak, nefsi tutmak” anlamlarına 
gelir. Sıyam ise savm kelimesinin çoğulu olarak kullanılır.  

Gün doğmadan niyet edilerek günbatımına kadar katı ya 
da sıvı herhangi bir gıda almadan tutulan oruç, üreme ve 
konuşma gibi diğer dünyevi hazlardan da bir süre uzak 
kalarak nefsi terbiye edip iyi, ahlâklı bir insan olmayı 
öğretmeyi amaçlar. Aç ve susuz kalabilmek kendi bedenine 
hükmedebilme yetisini geliştirir. Allah’a adanarak tutulan 
oruç iç huzura ve mutluluğa ulaştırır. 

Bakara suresinde, “Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı 
gibi, sizin de üzerinize farz kılındı. Bu sayede korunmanız 
umulmaktadır,” denilir. Yani oruç sadece İslamiyet’te 
emredilmez, diğer dinlerde ve öğretilerde de vardır.

Yahudilikte Yom Kippur’da, Yahudi takviminin ilk ayının 
onuncu günü 26 saat boyunca oruç tutulur. Hıristiyanlıkta 
Paskalya döneminde 49 gün hayvansal gıdalardan uzak 
durularak oruç tutulur.  

Yoga öğretilerinde ise oruç tutmak çok önemli bir yere 
sahiptir. Yemek yemeden uzun süre kalarak fiziksel beden 
temizlenir, sindirim sistemi dinlendirilir ve diğer dünyevi 
hazlardan uzak kalarak ruh ve beden arındırılır.

Yoga öğretilerinde ilk başlarda tavsiye edilen bir günlük 

oruçtur. Beden açlığa ve susuzluğa alıştırılır, daha sonra 
oruç tutmak istediğinizde nasıl hissettiğinizi bilebilirsiniz. 
Eğer normalde 3 öğün dolu dolu yemek yiyorsanız ve 
aralarda da atıştırıyorsanız, katı gıdaları almadan sadece 
meyve ve sebze suları ile oruç tutabilirsiniz, ya da sadece 
günde 3 litre suyu yudum yudum içip tüketerek oruç 
tutabilirsiniz. Eğer bütün bunlar zor geliyorsa, yağsız, 
tuzsuz, çok hafif yiyeceklerle bedeni arındırıp temizleyerek 
de oruç tutabilirsiniz. 

Normalde ikinci ya da üçüncü günlerde oruç tutmak 
zorlayabilir; baş ağrısı, nefes alıp vermekte zorlanma, 
kusma gibi problemler olabilir. Bu durumda nefes 
teknikleri, yoga asanalar ve meditasyon ile zihni 
hazırlayarak bedeni kontrol edebilir ve bu negatif etkileri 
yok edebilirsiniz. 

Üçüncü günden sonra ise orucun faydalarını hissetmeye 
başlarsınız; enerjiniz yükselir, konsantrasyonunuz artar, 
hisleriniz gelişir, bağırsaklarınız rahatlar ve karın bölgesi 
rahat olduğunda psikolojik olarak da rahat olursunuz. Daha 
huzurlu ve mutlu hissedersiniz.

Orucu açmak ise en önemli bölümdür. Orucu akşamüzeri 
açmak tavsiye edilir. Sindirim yavaşlayacağı için az yemek 
yemeli ve yemekleri çok iyi çiğnemelidir. Böylece sindirim 
işini kolaylaştırmış olursunuz. 

Orucu bozmak için taze meyveler ve yoğurtla 
başlayabilirsiniz, Salata, buharda pişirilmiş sebzeler ve 
hafif tahılları tercih edebilirsiniz. Kesinlikle aşırı yemekten 
kaçınmak, yiyecekleri karıştırmamak ve yavaş yavaş yemek 
oruç sonrası rahatsızlık yaşanmasını engeller.

nilcvk@gmail.com Spirulina

Spirulina, mavi–yeşil alglerden mikroskobik bir yosun 
türüdür. Bir gıda kaynağı olarak dünyanın pek çok yerinde 
yetiştirilen bir üründür ve çok zengin bir besin kaynağıdır. 
Dünyaya yayılması Aztek Uygarlığı’ndan hareketle 
olmuştur ve Azteklerin temel besin maddeleri arasında 
yer almıştır. Bu spirulina türü aynı zamanda flamingo 
kuşlarının tüylerindeki pembe tonların sebebidir.

Spirulina düşük yağ ve kalorili, kolesterolsüz, bütün temel 
aminoasitleri içeren bir protein kaynağıdır. Şeker hastalığı 
ve anemi gibi hastalıklarla mücadelede ve hava kirliliğinin 
bünye üzerinde yarattığı zayıflatıcı etkilerin önüne 
geçilmesinde önemli katkılar sağlar. Antioksidan unsurlar 
içerdiği için, yaşlanmanın yanı sıra kanser, arterit, katarakt 
gibi sağlık sorunlarının da temel bir faktörü oldukları 
düşünülen oksijen bazlı radikal hücrelere karşı da bağışıklık 
kazandırıcı etkisi bulunmaktadır. Spirulina’da bulunan 
gamma–linolenik asit, yağ birikintilerinin çözülmesine yol 
açar, kalp rahatsızlıklarının önlenmesinde yardımcı olur ve 
kötü kolesterolü düşürür. Böbrek toksisitesini ve radyasyon 
kaynaklı hastalıkların şiddetini azaltır.

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

Semizotlu ve
Karidesli Enginar
Berfin And
6 adet enginar
1 çay bardağı zeytinyağı
½ limon suyu
½ yarım su bardağı sıcak su
2 kesme şeker
400 gr. orta boy karides
250 gr. semizotu
250 gr. krem peynir
1 iri diş sarımsak
1 avuç kavrulmuş dolmalık fıstık
½ su bardağı süt
karabiber, tuz

Enginarları geniş bir tencereye dizin. Zeytinyağı, tuz, şeker, 
limon suyu ve suyu ilave ederek kısık ateşte pişirin. Teflon 
bir tavaya sütü koyup ısıtın. İçine krem peyniri ekleyip 
ısıtın ama kaynatmayın. Başka bir tavada 3 yemek kaşığı 
zeytinyağında karidesleri 5 dakika soteleyin. Sütlü peynir 
karışımına sarımsağı rendeleyin ve semizotlarını ekleyip 
5 dakika soteleyin. Sonra bu karışıma karidesleri ekleyin. 
Enginarlarınızı soğumaya bırakın. Semizotu ve karides sosu 
da soğusun. Sonra bu karışımı enginarların içine paylaştırın. 
En son üzerine dolmalık fıstıkları ve bolca top karabiber 
ekleyin. 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

Vakfımızın 2012 
yılı Olağan Genel 
Kurulu 27 Mayıs 
2012 Pazar günü saat 
14.00’da Halis Kurtça 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 

Vakfımızın 5 
Haziran’daki 
bu seneki son 
toplantısında 
katılımcılarımızdan 
Ahmet Muhaffel 
“Eski Mısır 
Sembolizması” 
başlıklı sunumunu 

bizlerle paylaştı. 

Yayın Kurulu üyelerimizden 
Ekrem Genç’in kızı sevgili 
Gonca Genç, İstanbul 
Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı Üflemeli Çalgılar 
(Klarnet) Bölümünü kazandı. 
Kendisine müzik yolunda 
başarılar diliyoruz. 

Sevgili Emre Cömert Yeditepe 
Üniversitesi Makine Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. 
Kendisini tebrik eder, çalışma 
hayatında başarılar dileriz. 

Toplantılarımızı Ankara’dan 
takip eden dostumuz Demet 
Sancak Topaloğlu’nun KUŞDİLİ 
“Vadide Kış” adlı 
beşinci kişisel sergisi 
1 Haziran–30 Haziran 
tarihleri arasında 
Ankara’da Siyah-Beyaz 
Sanat Galerisi’nde 
sanatseverlere sunuldu. 
Bu yeni serginin temel 
yaklaşımı, İranlı Sufi 

şair Ferîdüddîn-i Attâr’ın kuşların Simurg’u bulma, 
ona ulaşma yolculuklarıyla ilgili mesnevi biçimindeki 
Mantık-ut Tayr öyküsünden hareketle, kendi 

menkıbelerini yaratma ve anlamlandırma olarak 
tanımlanabilir. 

Başarılarına her geçen gün 
bir yenisini katan yetenekli 
dostumuz Celil Refik Kaya, 
Amerika Birleşik Devletleri 
New York’taki Kleinhans Müzik 
Hall’de gerçekleşen JoAnn Falletta 
Uluslararası Gitar yarışmasında 
birincilik kazandı. Finalistler 
arasında en genç yarışmacı olan 
Kaya, son derece yoğun bir 
parça olan Roberto Sierra’nın 

“Folia” adlı eserini ve Astor Piazzolla’nın “Primavera 
Porteno”sunu icra etti. 

Sevgili dostumuz Sunay 
Karaman’ın da yer aldığı 
İstanbul Kadıköy Çok 
Sesli Korosu 20 Haziran 
2012’de Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde 
piyanist şef Paolo Villa 
yönetiminde “Verdi Aryaları 
Albümü Tanıtım Konseri” 
gerçekleştirdi.

Vakıf katılımcılarımızdan 
Sevgili İbrahim Altav’a 
geçtiğimiz günlerde geçirdiği 
ameliyat dolayısıyla geçmiş 
olsun diyoruz. 

Vakıf katılımcılarımızdan 
Sevgili Ercan Özaksoy, maalesef 
15 Haziran 2012’de yeğeni 
Demet Özaksoy’u kaybetti. 

Ercan ve Leyla Özaksoy’a başsağlığı diliyoruz. 

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

bulten@anadoluaydinlanma.org


