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İstanbul Kadıköy 
Çok Sesli Korosu
Sunay Karaman

Müzik, kelimelerle anlatılamayan duygu ve düşüncelerin 
seslerle anlatılması sanatı...
İnsanlığın doğuşundan beri var ve hep var olacak olan...
Herkesin anlayabildiği ve anlayabileceği, dünya üzerindeki 
yegâne dil...
Dil, din ve ırk fark etmeksizin direkt olarak duygulara 
hitap eden, ruhlarımızı titreten, gönüllerimizi kaynaştıran, 
duygusal olarak algılanışının yanı sıra aynı zamanda akıl ile 
de kavranabilen en etkin sanat dallarından biri...

Daha felsefi bir tanıma göre ise; duygu, düşünce, izlenim ve 
tasarımları başka gerçeklerin de katkısıyla, belli durum, olgu 
ve olayları, belli bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzellik 
anlayışına göre birleştirerek, biçimlendirilmiş seslerle 
işleyerek anlatan estetik bir bütün...
 
İstanbul Kadıköy Çok Sesli Korosu, insanlığın bu en 
eski ve etkili serüveninde bir şekilde yer almak isteyen, 
müziğe gönlünü vermiş, her meslek grubundan ve yaştan 
bireylerin oluşturduğu ve  sayıları 45-50 arasında değişen 
koristlerden oluşan, müzik eserlerini çok sesli olarak 
seslendiren, tamamen amatör olup profesyonel bilinçle 
çalışan bir topluluktur.

Her sanatın ve sanatçının yüklenmesi gereken 
sorumlulukların var olduğuna ve sanatın gerçek gücünün bu 
noktada ortaya çıkacağına inanan iki idealist güzel insan, 
genel sanat yönetmenimiz bariton Sayın Sedat Öztoprak 
ve değerli müzik adamı İtalyan koro şefimiz piyanist Sayın 
Paolo Villa, bu sorumluluk çerçevesinde bir araya gelerek, 
çok sesli müziği olabildiğince geniş kitlelerin ilgi alanına 

çekmek, anlaşılmasını sağlamak ve müzikle insanların 
ruhlarına dokunabilmek için kolları sıvadılar ve yaklaşık 1,5 
sene önce, bu girişim etrafında buluşan çekirdek bir kadro ile 
müzik çalışmalarına başladılar.

Koromuz, kuruluş aşamasında genel sanat yönetmenimiz 
Sayın Sedat Öztoprak’ın temel değerler olarak esas aldığı 
“sevgi, saygı, hoşgörü, ilgi, çok sesli müzik, nitelikli 
konserler, sağlıklı ses, sağlıklı diyalog, paylaşım ve 
dayanışma” ilkeleri doğrultusunda yoluna devam etmektedir.

Her dilde şarkı söylerken, ses sağlığımızı da korumak ve aynı 
zamanda müzikal bilgimizin gelişmesine destek olabilmek 
amacıyla, ihtiyaç duyan korist arkadaşlarımızın 
yararlanabileceği şan tekniği ve solfej dersleri 
de, repertuar çalışmalarımızdan önce Sedat Bey 
(şan) ve aramızdaki değerli müzik hocamız 
Suzan Bünül (solfej) tarafından yaptırılmaktadır.
 
Sevgili hocalarımızın çabası tamamen idealist 
bir yaklaşım ile daha önce hiç müzik bilgisi 
olmayan amatör bir topluluğu profesyonel bir 
çizgiye getirmek ve koral anlamda üst sanat 
kriterlerini yakalamaktır.

Müziğin insanlığın evrensel dili olduğunu 
dikkate alarak, koromuzun repertuarı, Yunus 
Emre Oratoryosu – Gül Nihal gibi bizden 
eserlerin yanında, İtalyan şefimiz sevgili Paolo’nun katkıları 
ile İtalyan anonim halk şarkılarını, dünya müzikallerinden 
seçilmiş eserleri ve dünyaca ünlü bestecilerin operalarından 
Nabucco Operası – Esirler Korosu, Il Trovatore Operası’ndan 
Çingeneler Korosu gibi çok farklı eserleri içermektedir.
 
Yine Sedat Hocamızın söylemi ile: “Uzun dönemdeki 
çabamız, repertuarımız gelişip renklendikçe, bütün bu 
eserleri üstün koro bilinci ile seslendirmeye ve bunlara 
nüanslar katarak kendi koral kimliğimizi yakalamaya 
çalışmak olacaktır.”
 
Geçtiğimiz sezon içerisinde, 15 Mayıs 2012 tarihinde CKM 
Büyük Salon’da Lions Tiyatro Ödülleri Gecesi’nde bir 
konserimiz, 03 Haziran 2012 tarihinde Büyük Külüp’te Yaza 
Merhaba konserimiz, 20 Haziran 2012 tarihinde ise yine 
CKM Büyük Salon’da yaptığımız yılsonu konserimiz ile 
çalışmalarımızı sonlandırdık ve yeni sezon için heyecanla 
Eylül ayını beklemekteyiz.

Hedefimiz, önümüzdeki yıl koral ve sanatsal anlamda 
çok daha nitelikli, yurt içi ve yurt dışı konserleri ile geniş 
kitlelerin yüreklerine dokunabilmek...
 
Ünlü düşünür Nietzsche’nin de dediği gibi: “Müziksiz hayat 
bir hata olurdu.”

İstanbul Kadıköy Çok Sesli Korosu
Çalışma Mekânı: Caddebostan Kültür Merkezi
Çalışma Zamanı: her Pazartesi saat 19.00–22.00 arası

Genel Sanat Yönetmenimiz Bariton Sedat 
Öztoprak: İstanbul Operası Müdürü ve Genel Sanat 
Yönetmeni olarak görev yapmış olup aynı zamanda müzik 
kariyerine İtalya, Avusturya ve Almanya’nın en ünlü 
operalarında devam etmiştir. Türkiye’ye dönüşünde, Don 
Giovanni, Romeo Juliet, Carmen, Figaro’nun Düğünü, 
Maskeli Balo, Nabucco, Il Trovatore, Aida, Atatürk 
Oratoryosu gibi sayısız opera yorumlamıştır.

1990 yılında Viyana’da yapılan ve dünyanın en önemli 
şan yarışmalarından biri olan 9. Uluslararası Belvedere 
Viyana Şan Yarışması’nda Radyo Televizyon Büyük Ödülü, 
kendi klasmanında en iyi Verdi Yorumcusu ve birincilik, 
yarışmanın genel klasmanında ise 640 kişi arasından ikincilik 
ödülü ve kendi grubunda birincilik alarak Türk opera 
tarihinde bir ilke imza atmıştır.

Eğitim alanında uyguladığı Opera Master Class programları 
ile genç opera sanatçılarına deneyimlerini aktarmakta ve 
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Opera Ana 
Sanat Dalında şan öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 
Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği 
Devlet Konservatuarı’nın Ses Eğitimi Bölümünde süpervizör 
olarak görev yapmaktadır.
 
Koro şefimiz ve piyanist, korrepetitör ve orkestra şefi 
Paolo Villa: Bolonya Konservatuarı’nda eğitim görmüş 
olup Milano’da opera eşliği ve müzik analizi dallarında 
uzmanlık eğitimi aldı. Venedik’te Rus Okulu Akademisi’nde 
yüksek lisans yaptı. 2005 yılından beri İzmir Devlet Opera 
ve Balesi’nde korrepetitör, müzikal asistan ve orkestra şefi 
olarak çalışmaktadır. 2009 yılından itibaren de İstanbul 
Devlet Opera ve Balesi’nde aynı statüde görevine devam 
etmektedir. 2010 yılından beri Haliç Üniversitesi’nde öğretim 
görevlisi olarak çalışmaktadır.
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Bizlere dadanan her yakıcı 
umutsuzluk, her küstah 
acı, bir güzelliğe, bir 

yaşama direncine dönmek 
zorundadır. 

Edip Cansever

Söz ola...

Soru: Röportajımıza çocukluğunuzla başlayalım. 
İlkokulu takiben orta öğretiminizi Almanya ve Ankara’da 
tamamladığınızı çok yeni öğrendim. O yaşlarda bir 
yandan öğreniminiz sürerken yaşadığınız yurtdışı yaşam 
deneyimleriniz, gözlemleriniz nasıl etkiler bırakmıştı 
üzerinizde? 
 
Akın Candan: Öğrenim maceram biraz karışık. İlkokul ile 
Lise 2. sınıf arasını dönem dönem ailemin yanında veya 
yatılı olarak her iki ülkede birçok farklı okulda okudum. İlk 
ve orta öğretimde her iki ülkeyle, kültürle ve öğretimle tam 
özdeşleşemeden yetişmek, ancak bugün değerlendirebildiğim 
izler bırakmış bende. Düşün, 9 yaşlarında dilini, kültürünü, 
eğitim ve öğrenimini hiç bilmediği bir ortama bırakılan bir 
çocuk ne yapar? Derste yanımdaki Yugoslav çocuğu elimdeki 
oyuncak ile korkuttuğum için sınıftan dışarı çıkartıldığımda, 
babamla, ilkokul ziyaretinde koridorda karşılaşmak, trajikomik 
bir hikâyenin başlangıcı gibiydi. Zamanla ailenin içine kapanık 
ve asi çocuğu olarak büyüdüm.  
 
Soru: Önce biyoloji gibi bir temel bilim dalını –ki o yıllarda 
şimdiki kadar popüler değildi–seçmenizdeki etken nedenleri 

sormak istiyorum. Sonra da bir akademisyen olarak ilerlemeyi 
seçtiğiniz yolculuğunuzun buraya kadarki öyküsünü bizimle 
paylaşmanızı rica ediyorum, uzmanlık alanınızı seçiminizden 
başlayarak. 

Akın Candan: Üniversite yılları ayrı bir zaman tüneli gibiydi. 
1970’lerin ortası, Ankara’da siyasetin ve anarşinin kanıksanmış 
yılları. Hacettepe Biyoloji Bölümü bilinçli bir seçim değildi 
benim için, ama o şekilde gelişti hikâye ve altı yaşında 
anneannem ile Bolu’da geçirdiğim bir yayla yazının bendeki 
izleri doğaya karşı güçlü bir çekime dönüştü biyoloji ile. Her 
şeye rağmen üniversitenin kavgalı ortamı bana o dönem pek 
dokunmadı, dağcılık ve kayak sayesinde. Her boykotta veya 
tatilde bir grup deliyle dağlara, doğaya kaçıyorduk. Biyoloji 
öğreniminin doğanın kusursuz dengesini idrak etmemde büyük 
payı oldu. Üniversite bitince askerlik tecili niyetiyle başarılı bir 
öğrenci olmasam da üniversitede kaldım. Önce Tıp Fakültesi 
Tıbbi Biyoloji Bölümü, ardından yeni kurulan Su Ürünleri 
Fakültesi daha cazip göründü ve yirmi altı yıl hem su ürünleri 
sektörünün içinde hem de akademik kadrolarında görev 
yaptım. Yirmi altı yıl sonunda, emeklilikle ilgili kendime ilk 
işe başladığımda verdiğim sözün ve de başka güzel vesileler 
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BAŞ YAZI İzzet Erş

Nesnel Tarih 
Okumalarındaki İki 
Yanılgı: Anakroni[1] ve 
Nekrofili[2]
 

Tarih nesnel bir bilim midir? Tarih tinsel bir bilim olarak 
kabul edilebilir mi? Tarih okumalarında özne, nesnesi 
olan tarihe nesnel konumda kalabilir mi? İnsan psişik 
bir varlık olduğundan ve nesnelliğe karşı duruşu dahi bu 
öznel gerçekliğinin bir kararı, bir yansıması olacağından 
tarafsız, nesnel bir tarih okuması mümkün olabilir mi?

Tarihi anlamak, geçip gitmiş olana düşünsel olarak 
bağlanmak demektir. Kişinin öznel tarihine dönüşü, 
anılarını anışı dahi yoruma dayalı ve yaşantılananların 
psişe üzerindeki izleri ile dolaylı olmaktadır.

Özne, kendi öznel yargılarını dışarıda bırakarak kendi 
öz tarihselliğini (öz-geçmişini) kendine nesne edinemez. 
Öyle ki insanî yaşantıların tümüne duygulanımlar, 
sezgiler, istemeler, önyargılar dolaysız olarak, sadece 
insanın manevi bir varlık olması nedeniyle katılırlar. 
Öznenin kendisi için bu gerçeklik kaçınılmaz iken, 
tarihin kendisini nesnel bir bilim olarak inceleyebilmesi 
mümkün müdür?

Tarihsel tüm metinler, olgular vs. ancak belirli düşünce 
paradigma ve disiplinleri ile okunabilirler. İnanç, önyargı, 
nefret, kompleks gibi tamamen kişiye özel duygulanımlar 
–toplumsal düzeyde olsalar dahi özne dolayısıyladır– bir 
paradigma ile çerçevelenir.

Örneğin, pozitivist paradigmanın din tarihi yanılgılar 
tarihi iken, bir inanır için inancının nesnesi olan tarih, 
sıradan zamansallık içerisinden neredeyse tamamen 
soyutlanmış, bulutsu bir imgesellikle seyredilen kutsalın 
tarihidir. Özünde ise her ikisi de bir okuma tarzı, birer 
paradigmadır. Gayeleri çoğu zaman nesnel konumda 
kalmak olsa da her biri tamamen özneldir ve seçime 
dayalıdır. Biri tarihi aşağılayarak kendi öznel yargılarını 
yüceltirken, diğeri mevcut gerçekliği lanetleyerek kutsal 

[1]   Anakroni, tarihi kronolojik olanın dışında 
düşünmektir. Zamansal ve mekânsal olanı kendi 
gerçekliğinin dışında algılamaktır.
[2]   Nekrofili, ölü seviciliktir. Bu kavram ölülere 
karşı cinsel ilgisi olanlar için kullanılan psikolojik 
bir rahatsızlığı tanımlamaktadır. Metinde kendi 
kavramsallığının dışına, edimsel olmayana bağlanmak, 
dirimsiz olana tapınmak şeklinde kullanılmıştır.

kabul ettiği tarih ile bağ kurar ve sonucunda yine kendi 
inancını kutsamış olur.

Tarih okuyuşu aslında iki önemli engel nedeniyle 
öznelliğin önüne geçememektedir: Anakronik bakış ve 
Nekrofilik yaklaşım.

Anakroni, tanımı gereği, kişinin içinde kendisinin 
bulunmadığı tarihe kendini adapte etmesidir. Örneğin, 
21. yüzyıl Avrupa insanının, milâdi İsa’yı ve yaşadığı 
dönem bağlantılarını ve ilişkilerini kutsamasının, sadece 
inançsal veya önyargısal bir bağlamda olacağı kabul 
edilmektedir. Peygamberlerin, devlet adamlarının, 
hatta büyük devrimler veya savaşlar gibi toplumsal 
hareketlerin değerlendirilmesinin, değerlendirenin kendi 
tarihsel gerçekliğinden koparak başarması pek olanaklı 
görünmemektedir.

Örneğin, 19. yüzyılda başlayan feminist hareketin, 
milât öncesi dönemdeki kadının konumunu eleştirisi, 
dinsel söylemi ‘ilkel’ ve ‘aşağılık’ kabul etmesine neden 
olur. Hâlbuki kendi dönemsel gerçekliği içinde kadının 
böyle bir feryadını, sıkıntısını görmeyiz. Dinsel yaşam 
tarzında kadın çocuk doğurmakla ve onu yetiştirmekle 
yükümlüdür ve bu yükümlülük dönemin kadınına ağır 
veya tiksindirici gelmez. 21. yüzyılın modern kadını bu 
annelik konumunu ekonomik özgürlüğün kısıtlanışı ve 
sosyalliğin dışına bir itiliş olarak algılar. Modern kadın 
kendi yaşam koşulları ve dönemsel gerekleri açısından 
haklıdır. Diğer yandan dinsel toplumda ise kadın 
öncelikle bir annedir. Annelik o toplumsal dinamiğin 
kutsal kabul ettiği bir mevkidir ve modern kadının 
tedirginliğini taşımaz. Dolayısıyla, her bir düşünce kendi 
dönemsel ve toplum normlarına göre anlaşılmalıdır. Aksi 
takdirde zaman dışılığın farkındalıksızlığı, nesnelliğin 
yitişi nedeniyle kişiyi, kendi öznel dışavurumunun 
imkânsızlığına sürükleyecektir.

Nekrofili denilen ölüsevicilik ise bir tür eleştirisizliktir. 
Tarih, tinsel bir okumayı gerektirir. Öyle ki doğanın 
tarihinden veya daha doğru bir ifade ile doğal olanın 
bir tarihi olabileceğinden söz etmek yanılgı olacaktır. 
Doğanın tarihi olmaz, doğanın evrimi olur. Evrim 
süreçlidir, ancak tarih dışıdır. Kendi içindeki tüm 
sıçramalar ve dönüşümler evrimsel düzlemde incelenir. 
Tarih, ‘insanın’ tarihidir. Doğal olan ise belki de insan 
denilen bu ‘tarih kitabının’ sadece önsözünde yer alacak 
kısa bir alıntı olabilir.

Ölüsevicilik felsefî düzeyde kavramların edimsellikten 
yoksunluğu ve insanın bu yoksunluğa bağlanışı ile 
ilgilidir. Kavramlar ancak insan düşüncesinde etkinlik 
kazandıklarından ve edimsellikleri (yani dirimlilikleri) 
ancak insanî etkinlikle olduğundan, kavramların 
etkinliği insanın etkinliğidir. Etkinlik içinde bulunmayan 
kavramlar, düşünmeyen insan belleğinin bir ifadesidir.

İnsan bir yönüyle düşünce varlığıdır. Onun 
düşünmemesi, ancak hazır bulduğunu sorgusuzca kabulü 
ile olanaklı olabilir. Önceden düşünülmüş ve kabul 
edilmiş olana bağlılık ise kendini güvende hissedeceği 
bir eminlik alanı oluşturduğundan, bu gibi bir etkinliğin 
yoksunluğu ancak inanç alanına ait kabul edilebilir; 
çünkü inanç, kavramların düşünce dolayımından 
geçmeksizin kabulüdür. Bu ister dinsel, isterse bilimsel 
olsun böyledir...

Kavramların dirimsiz formları, biçimsel içeriklerinin 
başkaları tarafından belirlendiği, içeriği ötekine ait olan, 
benim ise sadece benimseyerek katıldığım dirimsiz, hatta 
ölü formlardır.

Dininin peygamberi, ideolojisinin kahramanı, fikrinin 
önderi, giderek Tanrısı dahi tarihsel olup tarih içinde 
dirimselliğini yitiren –ki bu yitiş özünde tamamen 
inanırın kendisi ile dolaylıdır– tüm tapım araçları ölü 
birer kavramdan ibarettirler. Kavramın doğasına ters 
olan bu dirimsizlik, onu anlamsız, işlevsiz ve ölü kılar. 
Bağlamını, etkinliğini ve edilginliğini yitiren kavramlara 
sorgusuzca yapışmak, özünde bir nevi ölüseviciliktir. 
Zira dinsel bir ifade ile, Tanrı dirimlinin Tanrısıdır ve 
ölüler arasında bulunmamaktadır.

Tarihi doğru okumak, tarihsel olana dirimli kavramlar 
ile bağlanıp onu kendi öznelliği ile dolaylı olarak 
okuduğunu bilerek, sürecinde ve kendi iç nesnelliği ile 
okuyabilmeyi gerektirir. Ancak böylesi bir okuma, nesnel 
tarihi, okuyanın öznel tarihi ile birleştirerek kişiyi tarih 
içi bir varlık haline getirir. Ve yine bu kazanım ancak bu 
etkinliği başaranın kendisi için geçerli olacaktır.

‘Kendisini’ değil ama ‘kendisi hakkında konuşmak’, 
ister tarih için isterse doğru okumayı başarabilmiş bir 
kişinin okuma paradigması için olsun, nihayetinde son 
okuyucunun kendisi tarafından başarılamadığı sürece 
dışsallıktan, anakroniden ve ölüsevicilikten kurtulamaz. 
Yine de bunların başarılabilmesi doğru okumanın sadece 
başlangıcından ibaret olacaktır.

Öyle ki, bu farkındalık ile bir kavramın dirimliliğinin 
sadece tek bir düzey ve bağlamda olamayacağı, çünkü 
her kavramın kendi içinde çoklu anlam düzeylerinin 
bulunduğu, bu düzeylerin insan şuurunun boyutları ve 
algı düzeyleri ile ilgili olduğu unutulmamalıdır.

Tarih doğru olarak, insan şuurunun kapsayıcılığı ve 
derinliğine göre çok biçimli okunabilir. Bu çokluğun 
zenginliği ise yanılgıların çokluğundan değil, bilincin 
katmanlarından dolayı olacaktır. Bu nedenle, tarih, 
şuurun farklı düzeylerinde kazanacağı yeni anlamlarıyla 
tinsel ve nihayetsiz bir bilim olacaktır.

izzeters80@gmail.com

Bizden Haberler
Selin Erş

• Vakıf katılımcılarımızdan Prof. Dr. 
Tuncay Altuğ, 7 Temmuz 2012 günü vefat 
etmiştir. Cenazesi 6 Temmuz 2012 Cuma 
günü Teşvikiye Camii’nde kılınmış, aynı 
gün Bilim Üniversitesi Esentepe Rektörlük 
binasında adına tören düzenlenmiştir. 

• Sevgili Aykut Yazgan’a 2 Temmuz 2012 
günü geçirdiği ameliyattan dolayı geçmiş 
olsun dileklerimizi gönderiyoruz.

 •Sevgili Kamil Kalyoncu’nun oğlu 
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Güneş Kalyoncu, 6 
Temmuz 2012’de İstanbul Senfoni 
Orkestrası’nda kemancı olan Seçil 
Başabak ile evlenmiştir. Genç çifti 
kutluyor, mutluluklar diliyoruz. 

• Sevgili arkadaşımız Berna 
Tunalı’nın babası Nafiz Bey 12 
Temmuz 2012 Perşembe günü 
vefat etmiştir. Sevgili Berna ve 
ailesine başsağlığı diliyoruz. 

• Bu yıl JoAnn Faletta Uluslararası Gitar 
Konçerto Yarışması’nda dünya birinciliği 
kazanan klasik gitarın genç ustası Celil 
Refik Kaya, 22 Temmuz 2012 Pazar günü 
Adalar Belediyesi tarafından düzenlenen, 
Büyükada Aya Dimitri Rum Ortodoks 
Kilisesi’nde verdiği konserle izleyenlere 
muhteşem bir müzik ziyafeti çekti. Adalar 
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu, 
konser sonrasında yaptığı konuşmada, 
“Adalar’ın çok renkliliğine katkı sunan böyle 
kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye devam 
edeceklerini” de belirterek, gazeteci‒yazar 
Ataol Behramoğlu ile beraber, genç yeteneğe 
bir plaket verdi. 
 
• Sevgili Metin Bobaroğlu’nun torunu, Nazlı 
Bobaroğlu ve Hakan Demirel’in kızları 
Cemre bebek, 23 Temmuz 2012’de dünyaya 
geldi. Anadolu Aydınlanma Vakfı olarak tüm 
aileyi tebrik eder, Cemre bebeğe sağlıklı ve 
mutlu bir ömür dileriz. 

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

bulten@anadoluaydinlanma.org
Nafiz Bey

Kamil ve Güneş Kalyoncu

Aykut Yazgan

Tuncay Altuğ

Celil Refik Kaya

Cemre bebek
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gereği emekli oldum. Bu arada 
şarap üretimi ve bağcılık on 
yılı aşkın bir süredir amatör 
olarak sürdürmekte olduğum 
bir uğraş. 
 
Soru: Dağcılık, kayak 
ve sualtı sporlarına ciddi 
ölçüde ilgi duyduğunuzu ve 
emek verdiğinizi biliyorum. 
Üniversitede mi başladı bu ilgi, 
daha öncelere mi dayanıyor ve halen devam ediyor mu? 
 
Akın Candan: Dağcılık ve kros kayak takımındaki 
faaliyetlerim üniversite birinci sınıfta başladı ve dört 
arkadaşımla Hacettepe Dağcılık Kulübü’nü kurmamız ile 
gelişti. Dağcılık özellikle hâlâ ilgi alanım, ancak kamp 
ve doğa yürüyüşleri şekline dönüştü. Dağ, insana kendi 
nefsini gösteren; yardımlaşma, fedakârlık, cesaret ve azim 
kavramlarını çok güzel öğreten bir spor aynı zamanda. 
Su altı sporlarına ilgim ise küçükten başlamış olsa da 
profesyonel anlamda su ürünleri fakültesi asistanlığımda 
başladı. İşim gereği olan dalışlar ve eğitmenlik süreci 
tamamlanmış olsa da spor amaçlı faaliyetlere katılıyorum 
bazen. Sualtı ortamını bilenler bilir, bambaşka bir dünya. 
Teknik olarak ne kadar donanımlı olsanız da suyla barışık 
ve sakin bir mizacınız yoksa tadamayacağınız meditatif bir 
ortam. 
 
Soru: Röportajların en sevdiğim bölümlerinden biri evlilik 
ve ebeveynlik öyküleri; sizi dinliyorum.

 
Akın Candan: 1985 yılında üniversitede başlayan bir 
arkadaşlığı evlilikle sürdürmeye karar verdik eşimle. 
27 senedir evliyiz. Bugüne göre oldukça genç yaşta 
evlendiğimizden birlikte büyüdük sayılır. Eşim her 
zaman yanımda oldu bugüne kadar, kendisi benim 
için bir lütuf. Umarım yaşlılığımız da birlikte geçer. 
1988 doğumlu Doruk isminde bir oğlumuz var, halen 
üniversitede okuyor. Sağ olsun bizi büyüten o oldu, 
hâlâ da büyütmeye devam ediyor. 
 
Soru: Son olarak felsefe, ezoterik/bâtınî gelenekler 

gibi disiplin ve konulara ilginizin 
nasıl başladığını, üyesi olduğunuz 
Vakfımızla tanışma öykünüzü, 
Vakfımız ve faaliyetleri hakkındaki 
görüşlerinizi sormak istiyorum. 

Akın Candan: Ezoterik geleneğe 
intisabım 1990’lı yıllarda o malum 

üç soru ile başladı. Muhatap olmuşuz bilmeden. Rehberim 
aynı zamanda Bektaşi geleneğinden bir muhteremdi. İlk 
onun sayesinde kulağım duymaya başladı. Kendisi Hakk’a 
yürüdükten kısa bir süre sonra 2005 yılında bir dostum 

vasıtasıyla Vakıf toplantılarıyla tanıştım. Başlangıçtan 
itibaren benim için çok çekici oldu vakıf. Hatta beni getiren 
dostuma, “Ben bu kervana katılıyorum, sen de geliyor 
musun?” demiştim. Her neyse... 

Vakıf faaliyetleri benim için gerçek bir dönüm noktası, 
ne kadar ifade etmeye çalışsam da zor. Önceleri yalnız 
Metin ağabey vardı benim için ve anlattıkları. Ama daha 
sonra çevresi de belirmeye başladı birer birer. Verilen 
emeğin ne kadar değerli olduğunu idrak ettikçe, anlama 
çabası ve iştiyak kendiliğinden geliyor. Çevre derken 
dostluğu, dostları kast ediyorum tabii ki. Bir, iki derken 
ne oldu bilmiyorum, kendimi dostların arasında buldum. 
Dokunabilmek birbirine, samimiyetle dertleşebilmek, 
paylaşabilmek coşkuyu, sevgiyi söz ile göz ile. Bu âleme 
gönül yapmaya gelmişiz. Dost biter mi bilmem, ama en 
zevklisi engin bir gönül’e sığınmakmış safça. İnsan tadı, 
kokusu var her bir dostta; samimiyetin tadı, kokusu değil 
mi ki gülün kokusu başka, yasemininki başka güzel. 

Evet, vakıf faaliyetlerinden söz ediyorduk. Herkesin 
bin bir derdi var kendince, ama hepsi oradalar. Canlı bir 
okul gibi. Çevir çevir oku, tahsil et. Her birinde başka bir 
hâl, başka bir âlem. Hani bakarsın tahsil edelim derken 
biz tahsil olunuruz. Sadece Hakk için bir araya gelen 
dostların arasında olmaktan daha güzel bir yer var mı? 
Mademki bilmeye, anlamaya geldiğimiz insanın kendisi ve 
karşımızda zannettiğimiz de aslında bizdeki “O”. O zaman 
ne kadar büyük bir lütufa mazhar olduğumuza minnet 
edebilmek, yani hizmet edebilmek ya da hepsini unutup 
sadece “insan” olabilmek tek dileğimiz...

deniztipigil@gmail.com

Nevruz’da Süt İçme 
Geleneği 
Elif Ersoy
 

Türk tarihinin bilinen en eski bayramı olan Nevruz, baharın 
geliş günü ve yılbaşı olarak kutlanmaktadır. Nevruz, baharın 
ilk günüdür ve ekinoks yani gece ile gündüzün birbirine eşit 
olduğu gündür. Farsça, nev (yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin 
birleşmesinden meydana gelen “Nevruz” sözcüğü “yeni 
gün” anlamına gelmektedir. 

Nevruz “yeni gün”dür; yani eski, dolayısıyla alışılagelmiş 
olanın karşısındaki, daha öncekilerden farklı olan varoluştur. 
Bilindik, tanıdık olan eski gün geçip gittiğinde, bir 
anlamda öldüğünde ortaya çıkar “yeni gün”, yani Nevruz... 
Eski yılın sona ermesi, ölmesiyle başlayan yeni bir yılın 
yılbaşıdır; kışın bitişiyle yani ölmesiyle başlayan baharın 
ilk günüdür Nevruz. Kışın bitişiyle gelen baharı kutlarken 
aslında neyi kutlamaktayız? Bir anlamda doğanın baharla 
birlikte yeniden canlanıp doğurmaya başlamasını, bereketi, 
verimliliği, yeniden hayat buluşu kutlamaktayız. Bir 
yeniden doğuştur kutladığımız. Kışın toprak altında sabırla 
bekleyen tohumların, gün yüzü, güneş yüzü görmelerini 
kutlamaktayız. Doğanın gelin misali süslenmesini 
kutlamaktayız. Gelin misali süslenen doğanın doğuracağı 
çocukları, yani vereceği ürünleri kutlamaktayız. 

Doğa olayları insanda da meydana gelir diye 
düşündüğümüzde şu soruyu sorabiliriz: Peki insanın 
Nevruz’u nedir? İnsan ne zaman Nevruz’u yaşar ve kutlar? 
Doğaya baharı getiren güneştir. Donmuş toprak güneşle 
birlikte çözülür, yumuşar ve ürün verebilecek bir hale 
gelir. İnsanın da kalbindeki katılığı, donukluğu yumuşatan, 
hatta eriten, soğumuş kalbine sıcaklık veren, baharı getiren 
“sevgi”dir. O halde insan için bahar, sevenlerin bir araya 
geldiği, sevginin deneyimlendiği andır. Nevruz’da Ali 
ile Fatma evlenmiştir denir, yani gece ile gündüz; seven 

ve sevilen; eril ve dişil bir araya gelmiş, böylece baharı 
başlatmışlardır. Âşık için maşûkunu gördüğü an oraya bahar 
gelir. Âşığın Nevruz’u, âşık için baharın gelmesi, maşûku ile 
hemdem olduğu, gönlüne sevginin dolduğu andır.    

Nevruz, baharın gelişi olarak kutlanmakla birlikte, Tanrı’nın 
dünyayı yarattığı gün,  sAli ve Fatma’nın evlendiği gün, 
ölülerin dirilip eğlendiği gün, kırkların bir araya toplandığı 
gün, Nuh’un gemisinin karaya çıktığı gün ve Ali’nin 
doğduğu gün olarak da kutlanmaktadır. Bu kutlamalar 
çeşitli ritüellerle yapılmaktadır. Nevruz günü yapılan yaygın 
bir uygulama da süt içmektir. Süt, yeni doğan bir canlıyı 
hayatta tutabilmek, onu beslemek, gelişimini sağlamak 
üzere verilen kâmil besindir. Süt, doğurmuş bir dişi yani 
bir anneden yavrusunu beslemek amacıyla çıkar. Yaradılış 
“su”dan meydana gelir, besleyen ve büyüten ise “süt”tür. 
Sudan doğan hayat süt ile gelişir ve büyür. Anne yavrusuna 
sütünü verirken şefkatini, merhametini de verir. Sütün 
renginin beyaz olması onun saflığı sembolize ettiği şeklinde 
yorumlanmıştır. Dilimizde, çok beyaz, çok temiz anlamında 
kullandığımız “süt gibi” ve “sütten çıkmış ak kaşık gibi 
olmak” deyimleri de sütün temizlik ve saflık niteliğine 
gönderme yapan deyimlerdir.

Süt, sembolik açıdan anneliğin, sevginin, şefkatin, 
merhametin, fedakârlığın, besleyiciliğin, yetiştirmenin, 
vericiliğin sembolü olarak da ele alınmıştır. Hz. 
Muhammed’e miracında şarap, süt ve bal dolu üç bardak 
sunulduğu, Hz. Muhammed’in de süt dolu bardağı aldığı 
anlatılır. Âlemlere rahmet olarak gönderildiği ifade edilen 
peygamber, anneliğin simgesi olan süt dolu bardağı 
almıştır. Şarap, sarhoş edici, insanın aklını başından alıcıdır 
ve herkese sunulmaz; ehline helal, na-ehle haramdır. 
Besleyicilik ve geliştiricilik özelliği ile değil, sarhoş edicilik 
özelliği ile ön plandadır. Bal ise şifadır. Balın da şifa verici 
ve tedavi edici özelliği ön plandadır. Süt ise besler, büyütür 
ve yalnızca bebeği olan, doğurmuş bir anneden çıkar. Bir 
anlatımda Hz. Muhammed süt dolu bardağı aldığında 
Cebrail’in ona, “İçtiğin süt senin ve ümmetinin fıtratı, yani 
hilkat-i İslamiyyesi’dir” dediği rivayet edilir. 

“Sütüne havale etmek” yani “bir işi beklenen biçimde 
yapmasını o kişinin vicdanına bırakmak” ve “sütüne 
kalmak” yani “kişinin insanlığına, namusuna kalmak” gibi 
deyimlerle anlatılan da bir anlamda sütün ahlâkı simgeleyen 
niteliğidir. Yine “sütü bozuk” deyimi, mayası bozuk, kötü 
soydan gelen ve ahlâksızlık eden kimse için kullanılır.

İbrani ve İslam geleneğinde cennette akan dört ırmaktan 
birinin süt ırmağı olduğu söylenir. Türk mitolojisinde de 
insanlara ilk ruh ve yaşamın Süt Ak Göl’den verildiğinden 
bahsedilir. Süt Ak Göl’ün sahibi Ak Ana’dır. Bir çocuk 
doğduğunda Süt Ak Göl’den alınan bir damla çocuğun 
ağzına damlatılır ve çocuk böylece hayat bulur. Anadolu 
tasavvuf geleneğinde de “süt emme” diye tabir edilen, tâlibin 
mürşidinden ilim, ahlâk, edeb, marifet, feyz almasıdır. Yine 
tasavvuf geleneğinde mürşidin tâlibini sütüyle beslediği, 
yetiştirdiği söylenir. Dolayısıyla, mürşide annelik niteliği 
atfedilmiş, tâliplerine de “kardeşler” mânâsına gelen “ihvan” 
denmiştir. “Aynı mürşidin manevi sütünden beslenenler 
ihvandır,” denmiştir. Dolayısıyla, burada tâlipleri kardeş 
yapan aynı gönlün sütünden içmektir. Maddi âlemde nasıl ki 
aynı annenin sütüyle beslenenler kardeş sayılıyorsa, manevi 
âlemde de aynı mürşidin sütüyle beslenenlerin kardeş olduğu 
söylenmiştir.

Nevruz’da süt içme geleneğinin anımsanması, sütün temsil 
ettiği tüm bu nitelikleri ve daha başka açılımları üzerine 
düşünmektir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed 
Mustafa’nın nitelikleri üzerine ve Muhammed Mustafa’nın 
sevgisiyle, manevi sütüyle büyütüp yetiştirdiği ve Nevruz’da 
da doğumunu gördüğü Hz. Ali üzerine düşünmektir.

“Çerağlar uyansın, kurulsun cemler,  
Gülbanklar çekilsin, sürülsün demler,  
Cümbüşe gelsinler cümle erenler,  
Ali’nin doğduğu eyyâm bu demdir...”

Hüseyin Hüsnü Erdikul

elifersoy20@gmail.com

AYIN KONUĞU: Akın Candan Deniz Tipigil
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Thomas Aquinas
Doctor Angelicus 
(M.S. 1225-1274)
Tanrı’ya İlişkin Bilgi 
(Etkin ve Edilgin 
Akıllar)
Turgut Özgüney

İki farklı akıldan söz edebiliriz:
1- Ruh ve bedenden oluşmuş insanın “yaratılmış aklı”
2- Bu aklın nedeni olan “tanrısal akıl”

Birincisi “sınırlı” ve fenomenal dünyaya bağlıdır, 
ikincisi “sınırsız” bir yapıdır. Buradaki sorun sınırlı 
bir varoluşun başlangıçta sınırlı olarak tanımlanmış 
bir şeyi kavrayıp kavrayamayacağı sorunudur. Yani 
yaratılmış insan aklının kendisine nesne olarak aldığı 
her anlaşılabilir olan şey, aklın işleyiş kurallarına ve 
yapısına uygun olmak zorundadır. Eğer bu gerçekten 
böyle ise, o takdirde insanın Tanrı’yı bilmesi 
mümkün değildir; çünkü biz sınırlı yapıya sahip bilen 
olduğumuzdan, O’nu bilmek uğruna yanlış anlamaya 
yönelik bir teslimiyet içindeyiz demektir. 

Aquinas’a göre insan Tanrı’yı bilebilir. İnsanın en 
yüksek mutluluğu kendisinin en yüksek işlevini 
kullanmasına dayanır; bu da aklın eylemidir. Eğer 
yaratılmış aklın Tanrı’yı hiçbir zaman göremeyeceğini 
düşünürsek, bu akıl ya hiçbir zaman mutluluğa 
ulaşamayacaktır veya mutluluğu Tanrı’nın dışında 
başka bir şeye dayanacaktır. 

Yaratılmış herhangi bir şeyin kendisini yaratan “ilke”ye 
doğru giden bir yolu amaçlaması gerekir. Doğal şeyler, 
ancak kendi ilkelerini buldukları anda yetkinliklerine 
kavuşurlar; çünkü bu durumda “aktüel” hale gelecek 
başka bir “potansiyellik” durumu kalmamış demektir. 
Bu da insanın saflığını gerçekleştirmesi, düşmüşlükten 
kurtulması anlamına gelir. 

Platon, Theaitetos’ta Sokrates’i şöyle konuşturur:
“Daha gebe kalabilecek ve doğuracak hiçbir kadın 
başkalarını doğurtmak için bu mesleğe giremez. Bunu 
ancak artık doğuramayacak olanlar yapar.”

Sanatta da yetkinlik artık cevabı verilmemiş soru 
kalmadığı andan itibaren başlar. “Bir şey kendi ilkesine 
ulaştığı anda kendi yetkinliğine sahip olur.” Bir 
yaratılmış olarak insanın farkına vardığı her etkinin 
nedenini bulmak ve onu bilmek gibi kendiliğinden 
bir arzuya sahiptir. Böyle bir arzunun, isteğin 
amacına ulaşamaması gibi bir durum söz konusu 
olamaz. Dolayısıyla, Tanrı bir ilk neden olarak bizim 
tarafımızdan bilinmesi gereken bir yapıdır. Aksi 
takdirde, insanlardaki nedenleri bilme isteği boşuna bir 
varoluşu işaret etmiş olacaktır.

Aristoteles’in Metafizik adlı eserinde, bu bilme isteği 
insanda hayret uyandırır. Başlangıçta ve şimdi insanları 
felsefe yapmaya iten şey “hayret” olmuştur. Onlar 
başlangıçta açık güçlükler karşısında hayrete 
düşmüşlerdir. Ay, güneş ve yıldızlara ilişkin olayları 
ve dünyanın oluşumu gibi daha büyük sorunları ele 
almışlardır. Şimdi bu sorunu fark etmek ve hayret 
etmek insanın kendisinin bilgisiz olduğunu kabul 
etmesi demektir. Bu pasaj “etki”den yola çıkarak 
“neden”in bilgisine ulaşma çabasını özetler. 

Duyu ya da imgelem tarafından görüntüsüne 
ulaşılamayacak olan Tanrı, sadece akıl tarafından 
görülebilir bir varoluştur. Aristoteles’in 
Metafizik’inde “Tanrısal Aklın Mahiyeti” adlı 
bölümde, tanrısal düşüncenin düşündüğü 
şeyin kendisi olması gerekir; çünkü o var 
olan en mükemmel şeydir ve onun düşüncesi 
“düşüncenin düşüncesidir.” Plotinos, 
Aristoteles’in “arkhe”nin düşündüğü yolundaki 
iddiasını çürütmeyi dener. Burada düşünme 
eylemi başlı başına bir sorundur. Düşünme 
eylemi beraberinde bir ikilik taşır. Bir eylemin 
söz konusu edilebilmesi için düşünen bir 

özneye ve düşünülen bir nesneye gereksinim vardır. Bu 
noktada kendi içinde ikiliğe sahip olan bir eylem asla 
birincil neden olamaz; çünkü birbirinden nitelikçe farklı 
iki şeyin bir etkinlik için bir araya geliyor olması, o iki 
şeyi bir arada tutmak, bir “birlik” idesini zorunlulukla 
beraberinde getirir ki bu da kendisi “ilk neden” olan 
Tanrı için asla düşünülemez. (Konunun Aristoteles’in 
entelekheia kavramı ve herhangi bir Hıristiyan 
yaratılışçı kaygıdan uzak değerlendirilmesi gerekir.) 

Aquinas’a göre, Tanrı bizzat kendi ışığından pay verdiği 
insan aklına kendi özünü eklemek yoluyla bizim onun 
varoluşu (çünkü onun varoluşu aynı zamanda özüdür 
de) hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Bu 
tanrısal ışık insanın bir Tanrı bilincine sahip olması 
konusunda insana yardım etmektedir. Bu yaratılmış ışık 
aracılığıyla insan aklı Tanrı’nın özüne ulaşmak için bir 
benzerliğe gereksinim duymayacak, ancak bu şekilde 
kendi yetkinliğini gerçekleştirebilecektir.

Augustinus da şöyle der: “Tanrı içimizde bulunur” 
(Deus est in homine). O her şeyin ilk nedenidir. Bundan 
dolayı O hakikati temsil eder. 

Aslında bu düşünce özellikle “Stoa Felsefesi”nde 
derinden yer etmiştir. Seneca Ahlâk Üzerine 
Mektuplar adlı eserinde şöyle der: “Tanrı’nın insanın 
içinde bir yerlerde olduğunu ve bütün bedensel 
yalnızlığımıza karşın içimizdeki Tanrı yüzünden asla 
yalnız olmadığımızı söylememiz gerekir.” (Epiktetos, 
Söylevler)

Augustinus, “Tanrı anlaşılabilir, tıpkı bilimin 
gözlenebilir olguları gibi. Ne var ki bunlar 
birbirlerinden pek çok bakımdan ayrılırlar. Zira dünya 
ışık gibi görülebilir. Ancak dünya ışık tarafından 
aydınlatılmadığı sürece görülemez. Yani herhangi bir 
şeyin anlaşılabilir bir nesne durumunda olması için 
onun bir ışık tarafından aydınlatılması gerekmektedir,” 
der.

Doğal nesnelerin görülmesi için gereken fizik 
ışığın kaynağı güneştir. Ancak insanın 
herhangi bir anlaşılabilir nesne 
üretmesi ve bu nesneyi 
kendi düşüncesine 
konu yapabilmesi 
için gereken ışık 
aynı fizikî kaynak 
olamaz; çünkü insan 
denilen yaratılmış 
varlık kesinlikle 
bileşik yapıdır. Bu 
dünya üzerinde 
gözlemlenen her 
şeyi canlı ve 
cansız olarak 
ikiye ayırmamız 
mümkündür. 

Bir ruha sahip 
olanlara canlı, 
bir ruha sahip 

olmayanlara da cansız denmektedir. Aquinas’a göre, 
herhangi bir şeyin bir hayatının olup olmadığını 
anlamak için o şeyde iki temel (sine qua non) koşul 
aramamız gerekmektedir. Bu koşullardan ilki “bilgi”, 
ikincisi de “hareket”tir. Bizim için burada esas 
sorun bu iki koşulun “nasıl” veya “ne” aracılığıyla 
belirlenebileceğidir.

Hayatın ilkesi “cisimsel” bir durum değildir. Bununla 
birlikte, her türlü eylemin ilkesi olarak sadece “ruhu” 
görmek de doğru değildir. Bu duruma bir örnek 
vermek gerekirse, hayatın ilkesi “kalp” olmasına karşın 
kalp, ruh değildir. Benzer türden örneklerle bedensel 
duyularımızın ilkeleri de ruh değildir. Bedenin bizzat 
kendisi hayatın ilkesi olamaz. Eğer bedenin hayatın 
ilkesi olması gibi bir durum söz konusu olsaydı, o 
takdirde her bir bedenin kendi yaşamsallığının ilkesi 
olması gerekirdi. Hayatın ilkesi olarak düşünülmesi 
gereken ruhtur ve o da bedenin eylemidir. Bu bedenin 
fizikî ve organik bir beden olması gerekir. (Aquinas 
bununla formun aktüel hale gelmesine olanak tanıyan 
bir yapıyı anlatmak istemiştir.) Dolayısıyla her cisim, 
canlılığı ortaya koyabilecek bir olanağa sahip değildir. 

Aristoteles’in De Anima’da (Ruh Üzerine) ortaya 
koyduğu ruh hakkındaki ilk tanıma göre, ruh fizikî 
organik bir cismin ilk edimidir. De Anima’da Aristoteles 
farklı iki ruhsal yetiden söz etmektedir: Birincisi, şeyleri 
(res) aktüel olarak anlaşılabilir hale getirmektedir 
(intellectus agents). İkincisi, aktüel olarak anlaşılabilir 
olan şeyleri bir habitus gibi kendisine almaktadır 
(intellectus possibilis).

Bu ikili ayrımı yapmamıza neden olan ve akılları 
çoğaltan (etkin ve edilgin akıllar olarak) nitelik 
farklılıklarıdır; çünkü Aristoteles’e göre “etkin akıl”, 
etkiye maruz kalmayan, yalın özelliklere sahiptir. 
Ölümsüz ve ebedidir. Tanrısaldır.

turgutozguney@yahoo.com.tr
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BİLİM

Teknolojide Türkiye’ye 
önemli görev

Türkiye, Uluslararası Teknoloji Araştırma Geliştirme 
Platformu EUROKO’nun dönem başkanlığını üstleniyor. 
42 ülkenin üye olduğu programın gündemi 1 yıl boyunca 
Türkiye tarafından belirlenecek. 
 
Cep telefonlarından bilgisayarlara pek çok ürünün her 
gün yeni modelleri çıkıyor. Hal böyle olunca da teknoloji 
sektöründe araştırma geliştirme faaliyetleri önem kazanıyor. 
Türkiye de bu alanda önemli bir görev üstleniyor. 
 
Teknolojide AR-GE’nin önemine vurgu yapan Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, “Türkiye son yıllarda 
EUROKO ülkeleri arasında en hızlı yükselen ülkelerden 
birisidir. 2007 yılında EUROKO’ya üye olan 42 ülke 
arasında proje hacmi açısından 28’inci sırada olan Türkiye 
2012 yılında 11’inci sıraya yükselmiştir,” dedi. 
 
Bakan Ergün, yabancı yatırımcıların yeni teşvik sistemiyle 
ilgisinin arttığını söyledi, “Bir Amerikan menşeli firmanın 
Kilis’te yatırım yapmak üzere çalışma başlattığını gördük. 
Güneş enerjisi üzerine panel üretimiyle ilgili Kilis’i merkez 
olarak gördüklerini, daha önce Meksika’yı düşündüklerini 
ancak sonradan Kilis’i seçtiklerini gördük. Avrupa’dan 
Amerika’dan bu dönemde yeni yatırımlar artarak devam 
ediyor,” diye konuştu.

İş başvurularında 
Facebook etkisi 

 
Araştırmacılar, işverenlerin 
başvuruları incelerken, sosyal 
ağ profillerini de inceledikleri 
konusunda adayları uyardı. Adaylara, 
profillerinde paylaştıkları bilgilerin, 
hatta fotoğraflardaki görünüşlerinin 
bile dikkate alındığı belirtildi.

Yapılan araştırmalar ise Facebook profiliniz nedeniyle 
işinizi gerçekten kaybedebileceğinizi gösteriyor. ABD’li 
bilim insanları, işverenlerin daha uygun adayları 
bulabilmek için, sosyal ağ sitelerini de göz önünde 

bulundurması gerektiğini savunuyor. 
Araştırmanın başında yer alan, Florida 
Uluslararası Üniversitesi’nden Vanessa 
de la Llama, “İşverenler çalışanları 
izlemek için Facebook’u kullanmaya 
başladıktan sonra, potansiyel adayları 
araştırmak için de kullanmaya 
başladılar” ifadesini kullandı. 
 
Ayrıca, birçok işyeri, kişileri 
Facebook profil fotoğraflarına bakarak 
değerlendiriyor. Llama, “Bu oldukça 
yeni bir eğilimin amacı olarak 
beliriyor. İşverenler, iş başvurularını 
standart kurallarla değerlendirmek 
yerine, işverenleri öznel olmaya 
yöneltiyor” dedi.
 
Teknoloji, sağlık, eğitim, gıda, 
hukuk, turizm ve reklamcılık alanları 
temsilcileriyle yapılan konuşmalarda, 
“adayları sosyal ağ bilgilerine göre 
değerlendirme” eğiliminin olumlu 
sonuçlar verdiği anlaşıldı.
 
Araştırmacılar, işverenlerin, 
adayları Facebook ve diğer sosyal 
ağ sitelerindeki profilleriyle 
denetlenmesinin ahlâki olup 
olmadığını da değerlendirdi. 
“Adayların ön görüşmede online görüntü ile 
değerlendirilmesi, kişinin gerçekten nasıl biri olduğu 
hakkında size bir fikir veriyor mu?” sorusuna işverenler, 
“Tabii ki, birinin Facebook aktiviteleri size o kişinin nasıl 
biri olduğuyla ilgili mükemmel bir yol gösterici oluyor” 
şeklinde yanıt verdiler. 

Instagram nedir
Son zamanlarda oldukça sık duymaya 
başladığımız “Instagram” konusunda 
ilk bilmeniz gereken şey Instagram’ın 
“mobil cihazlar” için tasarlanmış bir 
fotoğraf paylaşım uygulaması olduğu. 

Başlamak için uygulama mağazasına 
gidin, uygulamayı indirin, hesap 

oluşturun, kullanıcı adınızı seçin ve bir profil resmi 

gönderin. Uygulama 
mağazası iPhone’lar için 
“App Store”, Android 
cihazlar için “Google Play 
Store”dur.

Fotoğraf paylaşımı: 
Program içinden kamerayı 
açıp fotoğraf çekebilir 
veya galerinizde mevcut 
fotoğraflardan seçebilirsiniz. 
Fotoğrafınıza bir başlık 
verebilir ve fotoğraflarınızı 
anında Facebook, Twitter, 
Flickr, Tumblr gibi sitelere 
gönderebilirsiniz. Ayrıca 
Foursquare hesabınızla 
bağlanıp fotoğraflarınızı yer 
bilgisiyle etiketleyebilirsiniz. 
Varsayılan güvenlik 
seviyesinde, fotoğraflarınız 
herkese açık olarak 
yayınlanıyor. Bu 
seviyeyi değiştirip 
kimin fotoğraflarınızı 
görebileceğini 
ayarlayabilirsiniz.

Fotoğraf düzenlemesi: Instagram’ın en ‘havalı’ özelliği 
fotoğraflarınızı düzenlemeniz için tasarlanmış 11 değişik 
filtreye sahip olması. Bu filtreler sayesinde en sıradan ve 
klişe fotoğraflar bile güzel bir görünüme kavuşabiliyor. 
Instagram çıktığı günden beri filtre koleksiyonunu 
oldukça genişletti ve ileride satın alabileceğiniz filtreler 
konulacağına dair sinyaller mevcut.

İzleyecek insanlar bulmak: Instagram size hangi Twitter 
ve Facebook arkadaşlarınızın bu programı kullandığını 
gösteriyor ve onları kolaylıkla Instagram ağında takip 
etmenizi sağlıyor. Ayrıca rehberinize gönderen bir 
“Arkadaşlarını Davet Et” butonu var. Eğer isterseniz 
Instagram size takip etmeniz için kişi de öneriyor. Takip 
edecek kimseleri bulmanın iki yolu en popüler fotoğrafları 
gösteren “popüler sayfa” ya da fotoğraflara gönderilen 
yorumlar arasından en ilginç olanlarına sahip kimseler.

denizdemirdoven@gmail.com

TEKNOLOJİ Derleyen: Deniz Demirdöven

Sibernetik ve Ebû’l İz 
İbni İsmail İbn-i Rezzaz 
El Cezerî
Ekrem Genç
 

Sibernetik kavramı Yunanca kübernetes’ten gelir. 
Kübernetes “iyi yönetimde bulunmak”, “gemiyi yöneten 
kaptan” ve “dümenci” anlamındadır.1

Platon, “gemiyi yönetenin” geminin gidiş-dönüşü 
boyunca çevreden aldığı ve gördüğü bilgilere dayanarak 
gemisini yönlendireceğini, dalgaların ve akıntıların 
şiddetine göre onu ayarlayacağını ve sonuçta da salimen 
hedefine ulaştırabileceğini düşünür.2

“Bilgi iletimi”, “haberleşme” ve “gelen bilgilere göre 
yönetimde bulunma” sibernetik bilim ve teknolojisinin 
ana yapısı olan “sibernasyon”u oluşturur.3

Burada bilgi iletiminden kasıt, tek taraflı bir iletim değil, 
ayrıca iletilen bilgiye verilen cevabı da içeren karşılıklı 
bir iletişimdir. Bu bir “haberleşme”dir. Cevabı alan 
“bilgi ileten kişi” ya kendisine iletilen bilgiye göre karşı 
tarafa “yeniden düzenlenmiş bir bilgi” ya da karşıdan 
gelen bilgilere dayanarak “yepyeni bir bilgi” iletecektir. 
Bu durum Sibernetik’e girişte ilk adımdır. Bu durum 
feedback’tir (geri ile beslenme).4

Bilgi, vardığı uç’tan cevap 
akımları ile birlikte döner. Geri 
Merkez’in gelen “cevaplara göre”, 
“ayarlamalar” yapmasını ya da 
“emirler” göndermesini sağlar. 
Bu emirler ya da bilgilerle iletilen 
uçta “yeni durumlar” meydana 
getirilebiliyor ve böylece “uzaktan 
yönetim aksamaksızın sürüp 
gidiyorsa” işte bu Sibernetik’tir.5

İster organizmadaki organların “geri 
merkez” ile ayarlanarak yönetimi, 
isterse makinelerde “geri merkezin ilettiği bilgilerle 
terminallerin yönetimi” ele alınsın, burada bütün iş 
“haberleşme–kontrol ve ayarlama” ile yapılmaktadır.6

Organizma dışındaki bu türden yönetimin nesneleri 
makine ya da robot olarak isimlendirilmektedir. Aslında 
bu türden bir girişim insanın kendisindeki yetileri bir 
şeye yükleyerek yine kendisine hizmet sağlamasıdır. 

Bu hizmetin gerçekleşmesini sağlayan dünyadaki ilk 
ve en önemli temsilcisi ise, 1153 yılında Diyarbakır’ın 
Cizre ilçesinde doğmuş olan Ebû’l İz’dir. Ebû’l İz’in 
temel görüşü, tatbikata çevrilmeyen her teknik ilmin, 
doğru ile yanlış arasında kalacağı yönündedir. Ebû’l 
İz’in çalışma yöntemi, yapacağı makinelerin geometri 
kullanarak önce kâğıt maketlerini oluşturmak, sonra 
da el yordamıyla deneysel alana geçmeleridir. Bu 
çalışmalarının yer aldığı kitabının adı “Mekanik 
Hareketlerden Mühendislikte Faydalanmayı İçeren 

Kitap”tır (El Câmi-u’l Beyn’el 
İlmî ve El-Amelî’en Nâfi fî 
Sınâ’ati’l Hiyel). Bu kitabın 
orijinali günümüze ulaşmamıştır, 
ama kopyaları Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinde, Topkapı ve Süleymaniye 
kütüphanelerindedir.

Bugün sibernetiğin ve bilgisayarın 
ilk adımlarını attığı ve ilk robotu 
yapıp çalıştırdığı kabul edilen Ebû’l 
İz El Cezerî’nin yaptığı makineleri 
şöyle sıralayabiliriz:7

- Su ve Güneş Saati, Saat-i Müsteviye, Saat-i Zamaniye
- Ne zaman su ve meyve ikram edeceğine karar veren 
Otomatik Hizmetçi
- Otomatik Kuşlar
- Motor – Kompresör Mekanizması
- Otomatik Su Akıtma ve Kurulama Makinesi
- Otomatik Abdest Alma Makinesi
 
Kaynakça:
1 Dr. Toygar Akman, Sibernetik Dünü, Bugünü, Yarını, Kaknüs 
Yayınları, 2003, s.21
2 a.g.e., s.21
3 a.g.e., s.13
4 a.g.e., s.19
5 a.g.e., s.19–20
6 a.g.e., s.24
7 http://tr.wikipedia.org/wiki/El-Cezeri 
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Güzel İnsanlar
Deniz Tipigil
 

İnsanı ve kâinatı matematik ile kavrama ve 
anlamlandırma tarihinde bir dönüm noktası olarak 
kabul edilen Pythagoras’ın (İ.Ö. 580–497) kendisini 
tanımlamak için kullandığı filozof kelimesinin de isim 
babası olması tesadüf olmamalı.

Tarihin en etkili ve en gizemli kişiliklerinden biri olan 
Pythagoras, sayıların gerçek dediğimiz dünyadan 
özgür olarak var olduğunu ve bu nedenle algı 
hatalarından etkilenmeden akıl tarafından araştırılıp 
anlamlandırılabileceğini fark edenlerdendi. Bir tel 
üzerinde tanımladığı yedi sesten gök cisimlerinin 
hareketine kadar her şeyin içinde sayıların gizli 
olduğunu düşünen ve “Her şey sayıdır,” diyen 
Pythagoras’a göre, sayısal mükemmellik bir sayının 
bölenleri ile ilgili idi. En önemli ve ender bulunan 
sayılar bölenlerinin toplamına eşit olan sayılardı ki 
onlar mükemmeldi. Kurduğu “Kardeşlik Okulu” 
üyeleri ile birlikte yaptığı çalışmaların ürünü olan ilk 
iki mükemmel sayının (6=1+2+3 ve 28=1+2+4+7+14) 
keşfi sadece kendisi ve dostları için büyük değer 
taşımakla kalmadı; o günden bugüne kimbilir kaç insan 
düşüncesine, bir çeşit mükemmeliyeti kavrayabiliyor 
olmanın heyecanını verdi.

Peki, Pythagoras’tan önce matematiksel hesaplamalar 
yok muydu? Tabii ki vardı. Hatta yaşadığımız uzayın 
temel yapısını belirlemekte olan ve kendi adıyla anılan 
meşhur dik üçgen teoreminden bin yıl kadar önce, Babil 
ve Çin’de dik üçgenlerle hesap yapmak, dolayısıyla 
söz konusu teoremin her bir farklı dik üçgen için doğru 
çıkan pratik sonuçlarına rastlamak mümkündü. Ama 
bildiğimiz kadarıyla Pythagoras’tan önce hiç kimse, 
kendi adını verdiği bir “Kardeşlik Okulu” çatısı altında, 
düşünen dostları ile birlikte gizlilik içerisinde, müzik, 
şiir ve dans eşliğinde, matematik ile kâinatı, insanı ve 
insanın keşfedebildiklerini anlama ve anlamlandırma 
çabası içine girmemişti. Evrensel bir dille evrensel 
bir doğrunun mutlak ispatına doğru hikmet ile hiç 
çıkılmamış bir yola çıkmanın nasıl bir hal olduğu ancak 
yolcularına sorulup anlaşılabilir muhakkak. Bizim 
görebildiğimiz ise onlardan miras kalan “matematiksel 

mantık” ve “matematiksel ispat” kavramlarının 
hayatlarımıza o günden bu yana getirdikleri. 

Matematiksel ispat bir dizi aksiyomla, yani doğru 
oldukları varsayılan ya da besbelli doğru olan bir dizi 
ifade ile başlar. Sonra mantıksal çıkarsamalarla adım 
adım ilerleyerek bir vargıya ulaşılır. Aksiyomlar doğru 
ve mantık süreci de kusursuz ise vargı da reddedilemez. 
İşte bu vargıya teorem denir. Matematik teoremleri 
bu mantık sürecine dayanırlar ve ispat edildiklerinde 
doğrusal zaman akışını aşkın bir biçimde doğru kalırlar. 

Matematiksel ispatın mutlak değerini onu bilimsel 
ispatlarla karşılaştırdığımızda en iyi anlarız. Tüm 
bilimsel kuramlara, fiziksel bir görüngüyü açıklamak 
üzere ileri sürülen hipotezler üzerinden, deney ve 
gözleme dayalı olarak düşünmek ile ulaşılmıştır. 
Bilimsel hipotezler sonunda karşı çıkılamayacak kadar 
çok veriyi desteklediğinde bilimsel kuram haline 
gelirler. Matematiksel ispat ise bilimsel ispat gibi 
yanılgıya açık deneylemelerden ve gözlemlerden gelen 
verilere dayanmaz, yanılgının söz konusu olamayacağı 
mantık ilkelerine dayanır. 

İşte bu sebeptendir ki günümüzde ulaştığımız 
matematik teoremleri ve veri/deney/gözlem hızı 
sayesinde matematik dışı disiplinlere ait bilimsel 
kuramlar sürekli değişime uğrarken, Pythagoras ve 
dostları ve öğrencileri, 2500 yıl önce alevler içinde son 
bulan hayat hikâyelerinin sonunda dahi ispatlarının 
sonsuza kadar değişmeyeceği bilgisine sahiptiler.

“Pythagoras Kardeşliği” matematik üzerine düşünenlere 
bir kuramın doğru olup olmadığını danışmak için bir 
başka matematik ustasına ihtiyaç olmaksızın doğruya 
ulaşabilme yolunu hediye etti: matematiksel ispatı. 
Bundan böyle matematik kişilerin görüşlerinden ve 
algılarından bağımsız olacaktı, doğruluk konusunda tek 
söz sahibi matematiksel mantıktı. 

Peki, bizleri bir doğruyu ararken, düşünen diğer 
öznelerden ve tabiattan özgür kılan bu buluşun 
sahibinin aslında aradığı ne idi?

Antik Çağdaki ezoterik okullarda “Kendini Bil” 
özdeyişiyle dile getirilmiş aydınlanma arayışı, kendi 
sentezi ve adıyla kurduğu kardeşlik okulundan önce 

Eski Mısır’da ve daha sonra Perslere esir düşerek gittiği 
Babilonya’da matematik, astronomi ve mistik eğitimler 
almış olan Pythagoras’ın da esas arayışı olabilir miydi? 

“Arınma” ve “Sevgi” kavramları ile birlikte “Bilgelik 
Yöntemleri” içinde yer alan Aydınlanma’yı, “Varlığın 
armonik birliğinin kavranması ve bu temel üzerinde 
toplumu oluşturan kişilerin ayrılıkların birliğini 
kavrayarak tekil bütünlüğüne ulaşmış özgür bireyler 
haline gelmesini” amaçlayan bir kavram olarak 
okuduğumuzda, Pythagoras’ın aradığını bulduğunu 
söyleyebiliriz.

Sosyal hayatın pek çok alanında 2500 yıl 
öncesi ile karşılaştırılamayacak nicelikte pratik 
çözümlere ulaştığımızı düşündüğümüz günümüzde, 
dünya üzerinde halen “özgür tekil bütünlüğüne 
kavuşmuş” kişilerden oluşan bir toplum düzenine 
rastlanmamış olmasının altında yatan nedenler, ancak 
uyumsuzlukların uyumunu kavramaya çalışan özgür 
bireyler tarafından arandıkça bulunabilecektir. 

Her bir şey, düşünen insanlar için potansiyel bir 
değerdir ve açığa çıkmak için onu hakikaten ve 
samimiyetle arayan o insanları beklemektedir. Ve hiçbir 
düşünce, onu düşünen biricik özneler bilinmeyene 
doğru yola çıkmadan, herhangi bir değere ulaşmamıştır.

İnsanlık tarihine geçmiş her bir buluş, her bir keşif, 
her bir eser, belirlediği bir yolda, hayal gücü, cesaret 
ve kararlılık ile düşünerek birlikte yürüyebilen 
insanlardan doğan bilgilerin tüm insanlığın yaşantısına 
yansıyabilecek bir doğruluğa ulaşmasından ve 
her birimizin devralabileceği bir miras niteliğine 
yükselebilmesinden başka bir şey değildir. 

“Güzel” olan ise, “Sevgi” ile düşünebilen, birlikte 
yürüyebilen, okuyabilen ve anlamlandırabilen 
“İnsanlar”dır. 

Kaynaklar:
Bâtıni Gelenek, Metin Bobaroğlu, Ayna Yayınevi, 2002
Fermat’ın Son Teoremi, Simon Singh, Pan Yayıncılık, 2001
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İÇTEN DOĞUŞLAR

Aşk-ı Kübra
Ken’an Rifâî

Aşkıdır insana, kamil namını tevcih eden
Aşkıdır insanı, terk-i cennete teşvik eden

Aşkıdır rüsva eden nefsin tekebbür tavrını
Aşkıdır ihsan eden ummman-ı feyzin gavrını

Ehl-i aşkın gam-küsari bil ki çeşmi yaşıdır
Bu sebepten aşıkın, gam muhterem yoldaşıdır

Hasret-i maşuk, ken’an aşıkı giryan eden
Firkat-i canandır ancak kalbleri suzan eden

***

Nutk-u Şerif
Ken’an Rifâî

Hakk sûretidir âlem-i imkân ile Âdem,
Bundan güzeli nerde ki Cennet’te mi sandın?

Her yer ne güzel menba-ı hüsn, insan güzeli,
Sen de bu cemâli, huri gılmanda mı sandın?

Her yerde, fakat arifin kalbindedir Allah,
Yoksa sen onu arz u semâvâtta mı sandın?

Dünya diyerek geçme sakın, burdadır her şey,
Mîzân ü sırât’ı mutlaka orda mı sandın?

Cennet ü dûzah, gamm u sürûr, zulmet ile nûr,
Yaptıklarının gölgesi hâriçte mi sandın?

Bilgin sana kıymet, talebin neyse osun sen,
İnsanlığı sâde yiyip içmekte mi sandın?

Hâlin ne ise müşteri sen oldun o hâle,
Noksanı meğer adl-i ilâhîde mi sandın?

Fikrim bu benim, virdim ise her lahzada âh,
Sen âh-ı ateş-sûzumu beyhude mi sandın?

Yeniler her âh ile Ken’ân ahd-i elesti,
Âhım acaba nefha-yı hâbîde mi sandın?

dûzah: cehennem
gamm u sürûr: hüzün ve sevinç

vird: sık sık ve devamlı okunan dua
âh-ı ateş-sûz: yakıcı ateşin âhı

ahd-i elest: bezm-i elest’te yapılan ahd
nefha-yı hâbîde: uyuyanın esneyişi

HAKİKATTEN DAMLALAR

Ken’an Rifâî Hazretleri’nin yaşamından kısa kesitler 
sunan Sohbetler ve Ken’an Rifai ve Yirminci Asrın 
Işığında Müslümanlık adlı eserler, bir bilgenin gündelik 
hayat içerisinde, sıradan kabul edilen olaylar karşısındaki 
hikmetli sözlerini kapsamaktadır. Ayrıca bu eserler, 
bilgeliğe giden yolda aydın bir kişiliğin kendi iç 
hesaplaşmalarını izleyerek, benzer arayışta olan ve çoğu 
zaman ümidini kaybeden, bugünün mânâya aç kalmış 
modern insanı için eşi az bulunur bir rehber niteliğindedir.

Sohbetler 
Ken’an Rifâî
Yayınevi: Kubbealtı Neşriyat 
729 sayfa

Başta Samiha Ayverdi olmak 
üzere birçok dostunun 
tanıklıklarından yola çıkarak 
derlenmiş Sohbetler’de, Ken’an 
Rifâî’nin işaretleri ile İslâm’ın 
özüne dair mühim farkındalıklar 
uyanmaktadır. Bu yolculuk 
esnasında okuyucu İslam’ın sadece bir inanç olmadığını, 
yüksek bir anlayış, derin bir kavrama, özsel bir yaşantı 
olduğunu fark eder. Semiha Ayverdi Hanımefendi önsözde 
kitabı şöyle tanıtmaktadır:

“Sohbetler adı altında neşredilmiş bulunan bu eser, 
Hocamız Ken’an Rifâi’nin takrir ve sohbetlerinden zapt 
edilmek suretiyle meydana gelmiş bulunuyor.

Ne çâre ki Sohbetler kitabı, Hocamızın hayatı içinden 
ancak yirmi sene gibi sınırlı bir devrin irfan ve hikmet 

cevherlerini ihtiva etmektedir. Buna esef etmemek kâbil 
olmamakla beraber, Hz. Rifâî’nin, “Her zerrede bir nur, her 
katrede bir zuhur vardır” beşâreti ile teselli bulmaktayız. 
Öyle ki, “Sohbetler” gerek hak ve susamış olanlar, gerek 
gaflet ve beşeriyet engelleri ile yollarını bulamamış kitleler 
için bir katre değil, bir umman sonsuzluğundadır. Yeter 
ki bu deryânın kıyısında kalmayıp, yüzücülerinden olmak 
nasîbini almış bulunalım.” (Önsöz’den)

Ken’an Rifâî ve 20. Asrın 
Işığında Müslümanlık
Ken’an Rifâî  

Yayınevi: Kubbealtı Neşriyat 
(Samiha Ayverdi Külliyatı)
476 sayfa

Ken’an Rifâî, idrâki, kültür 
ve imânıyla İslâm’ın çağa 
seslenişini dile getirmiştir. 
Böylece İslâm, O’nun şahsında 
genç nesillere ulaşma, onların 
ruhlarını aydınlatma imkânına 
kavuşmuştur...

Bu kitap, aklı ve iman arayışı arasında kalmış günümüz 
insanına ilâhi dostluğun kapılarını açmaktadır. 20. Asrın 
Işığında Müslümanlık hakikati arayan her insanın okuması 
gereken temel bir eserdir.

BİZİM SAHAF

(...) Unutulmamalıdır ki insanda cüz’î irâde vardır. İşte bu 
cüz’î irâdeden dolayı insan yaptığını bulur. Meselâ sen bir 
kabahat işledin, hemen nedâmet hissetmez, mahcup olup 
utanmaz mısın? İşte bu utanış, sende cüz’î irâde olduğunu 
gösterir. Meselâ şuradan geçerken masanın üzerindeki 
vazoyu devirip kırdın. Bu hareketinden dolayı yüzün 
kızarıp mahcup olursun. Hâlbuki aynı suçu bir hayvan 
işlemiş olsa utanmak nedir bilir mi? Çünkü onda fark ve 
temyiz edici akıl ve cüz’î irâde yoktur. Hattâ bir hayvan 
herkesin gözü önünde, en gizlenmesi lâzım olan hareketleri 
yapar da yine hiçbir hicap duymaz.

Hâlbuki sen meselâ sokağa çırılçıplak çıkabilir misin? 
Eğer çıkabilirsen sende cüz’î irâde yok demektir. Değil 
çırılçıplak çıkmak, yüzünde bir kara leke bile olsa, 
silmeden kimseye görünmek istemezsin.

Bir misal daha verelim: Karnının doyması mukadderdi. 
Fakat sen o gıdayı evvelâ aldın, sonra pişirdin ve nihayet 
ağzına koyup çiğnedikten sonra karnın doydu. İşte cüz’î 
irâde...

Fakat şu da var ki, Allah isterse senin o cüz’î irâdeni de alt 

üst eder, bu da başka bir mesele![1]

***

1930 Şubat’ında bir gün Bâyezit Camii’nde, Topkapı 
Mevlevîhânesi Şeyhi Bakî Efendi’ye tesadüf eder. Ayaküstü 
konuşmada Bakî Efendi, sözü dergâhların kapatılmış olması 
teessürüne intikal ettirip, “Bir zamanlar nây-i Mevlânâ ile 
demsâz idik, şimdi olduk maşallah bir düdük!” der. Ken’an 
Rifâî şu cevabı verir:

“Niçin düdük olalım? Neysek yine oyuz, erenler! Evvelce, 
zahir tekkesinde demsâz idik, şimdi kalp tekkesinde dilsâzız. 
Allah böyle istemiş, böyle yapılmış. Mademki ondan 
geliyor, hepsi hoş. Düdük olmaya bir sebep yok ki... Şimdi 
ten tekke oldu gönül de makam, yine kalpler cemal nûriyle 
doldu.”

Mescid ü meyhanede, Kabe’de, büthânede, 
Hanede, viranede, çağırırım dost, dost.[2]

[1]   Ken’an Rifâî,  Ken’an Rifâî, Sohbetler, İstanbul Kasım 2011, sayfa 64–65
[2]   Samiha Ayverdi Külliyatı,  Samiha Ayverdi Külliyatı, Ken’an Rifâî ve Yirminci Asrın 
Işığında Müslümanlık adlı eserden
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Malasana
Squat Pose
Çömelme Pozu 

Güçlü bir gövdeye sahip olmayı hepimiz çok isteriz. Bunun 
için ağırlık kaldırırız, mekik çekeriz ve daha bir sürü 
değişik sporlarla üçgen bir vücut, yağsız bir karın, açık ve 
geniş bir göğüs kafesi oluşturmak için gayret gösteririz. 
Bu çalışmaların tabii ki yararları var bedenimize, fakat 
unutmayalım ki güçlü bir gövdeyi taşıması için güçlü 

bacaklara, ayaklarımızın 
yere dengeli ve sağlam 
basmasına, ayak 
parmaklarının ve tabanının 
yere köklenmesine ihtiyaç 
vardır. Ayakların yere 
köklenmesi ve gövdenin 
yukarıya doğru uzaması 
yersel ve göksel enerjiyi 
bedende dengeye getirir. 
Denge ise bütün varoluşlar 
ile uyum içinde olmak 
anlamına gelir ve gerçek 
mutluluğu bulmamızı 
sağlar.

Yoga ise hayatta denge 
kurmaya yarayan bir yol, 
bir öğretidir. Geleneksel 
yoga öğretilerinde 
çömelmek önemli bir 
yer tutar, özellikle 
Hindistan’da ve Asya 
bölgesinde çömelerek 
oturan birçok insan 
görebilirsiniz. Bu çömelme 
pozunun birkaç değişik 
faydası vardır. Öncelikle 
kalça ekleminin açılmasını 
sağlar, ayak bileğini 
açarak daha iyi dengede 
kalabilmeye yardımcı olur.  

Çömelme pozu için 
öncelikle avuçlarımızı 
omuzların altında yere 

bastırıp, dizlerimizi kalçaların altına gelecek şekilde 
yerleştirip birkaç nefes gözlerimiz kapalı dört ayak üzerinde 
(satangasana) kalalım. Daha sonra ayak parmaklarımızı 
ayaklarımızın altına kıvırarak yavaş yavaş kalçalarımızı 
yere doğru ağırlaştıralım ve ellerimizi yerden çekip 
kalbimizin önünde avuçlarımızı birbirine birleştirerek 
ayak tabanları üzerinde gelip çömelerek dengede 
kalabilmeyi deneyelim. Eğer dengede kalmak için ayak 
topuklarımızı yukarı doğru kaldırıp parmak uçlarımızda 
kalıyorsak, topukların altına battaniye ya da yastık gibi bir 
yükselti yerleştirerek kalçalarımızı rahat rahat yere doğru 
ağırlaştırabiliriz. Bu pozu yaparken üst bacak kemiğinin, 

kalça eklemindeki boşluğa girdiği açı, ayak bilek kemiğinin 
alt bacak kemikleri ile birleştiği bölümdeki sıkışıklık gibi 
farklılıklar, otururken bacaklarımız arasındaki mesafeyi 
belirler. Bazılarımız dizler birbirine yakın şekilde 
çömelirken, bazılarımız dizlerini genişçe açabildiği zaman 
pozun içinde rahat kalabilirler. Beden yapılarımız farklı 
olduğu için ayakların arasında kendi rahat edebildiğimiz 
bir mesafe bulalım. Önemli olan, pozun içinde omurgamızı 
kambur bir hale getirmeden alt omurların rahatça aşağıya 
doğru ağırlaşarak açılmasına izin verelim. Bu pozda 
istediğimiz kadar kalabiliriz. 

Pozdan çıkarken eğer uzun süre pozda kaldıysak, önce 
avuçlarımızı yere getirip bedene destek olalım. Tekrar 
dört ayak üzerine gelip birkaç nefes pozda bekleyelim ve 
istersek yere sırtüstü uzanıp bir süre de yerde dinlenebiliriz.

Çömelerek tuvalet yapmak neden önemlidir?
Çömelme medeniyet geliştikçe ilkel bulunan bir duruş 
olarak görülür, fakat çömelme unutuldukça kolon kanseri, 
diz ve eklem rahatsızlıkları, omurga problemleri, kadınlarda 
doğum sırasında problemler çoğalmaya başlamıştır. 
Özellikle eklemlerimizi hareketsiz bıraktığımızda beden bu 
kısıtlı harekete göre eklem sıvısı üretmeye başlar ve yavaş 
yavaş eklemler görevini yapamaz hale gelir. Oysa her gün 
çömelerek tuvaletimizi yaptığımızda eklemlerimiz de her 
zaman hareketli kalacaktır.

Dışkılama ihtiyacı için en doğru pozisyon çömelme 
pozudur. Tuvalette çömelirken bacakların karnımıza 
yaptığı baskı sayesinde dışkının kolonda gerekli süzme ve 
elemeyi yaparak kalıntı bırakmadan dışarı atılması sağlanır. 
Bağırsaklar tamamen boşaltılmadan kalan her atığın 
içindeki sıvı emilip, kalan atık bağırsakların kıvrımlarında 
kalıp bedene sürekli zehir gönderir. 

A Guide To Better Bowel Care adlı kitapta Dr. Bernard 
Jensen sistemin nasıl çalıştığına dair detaylı bilgiler 
vermektedir.

Nature Knows Best adlı kitapta ise Jonathan Isbit, 
apandisit, mesane sorunları, idrar kaçırma, kolon kanseri, 
bağırsak hastalıkları, fıtıklar, doğum ve doğum sonrası 
sorunlar, kabızlık, ince bağırsak sorunları, hemoroid, 
banyoda ani kalp krizleri, prostat hastalıkları, cinsel işlev 
bozuklukları, omurga sorunları gibi problemlerin çömelme 
alışkanlığımızı kaybettikten sonra çoğaldığına dair yaptığı 
araştırmalar ve açıklamalardan bahsetmektedir. 

Yaşamsal önem taşıyan çömelme pozu ile ilgili daha 
detaylı bilgi edinmek isterseniz, her iki kitabı da internet 
ortamından satın alabilirsiniz.

nilcvk@gmail.com

Yulaf Kepeği

Dünya Sağlık 
Örgütü yulaftaki 
proteinin süt, et 
ve yumurta kadar 
değerli olduğunu 
ortaya koymuştur. 
Yulaf, diğer 
tahıllara göre daha 
yüksek oranda 
çözünür posa 
içerir. Ayrıca yulaf 

kepeği demir, manganez, çinko, E vitamini ve B grubu 
vitaminlerinin iyi kaynaklarındandır. Betaglukan ise yulaf 
kepeğinin yapısında bulunan çözünebilir lifin adıdır.

Yulaf aynı zamanda iyi bir selenyum kaynağıdır. Selenyum 
vücut için önemli bir antioksidandır, astım ve kalp 
hastalıklarına karşı koruyucudur, DNA tamiri ve özellikle 
kolon kanseri olmak üzere kanser riskini azaltmaya 
yardımcı olur. Yulaf ve diğer tam tahıl ürünleri magnezyum 
mineralinden zengindir. Magnezyum vücudun glukoz 
ve insülin salınımında görev alan 300’den fazla enzimin 
salınımı için gerekli önemli bir mineraldir.

Yulaf kepeğinin içerisinde bulunan betaglukan, kan 
kolesterolünün dengelenmesinde olumlu etkilere sahiptir. 
Böylece kalp krizi riskini azaltmaya da yardımcıdır.

25 gram yulafta yüzde 3 betaglukan, yulaf kepeğinde ise 
yüzde 7 betaglukan bulunur. Yulaf kepeğinin sıkıştırılması 
yöntemi ile elde edilen %100 doğal içerikli bu ürün, 
beslenme desteği olarak içerdiği yüksek lif sayesinde mide 
ve bağırsak fonksiyonlarını düzenler ve uzun süreli tokluk 
hissi yaratarak kilo kontrolünü de desteklemeye yardımcı 
olur. 

Yulaf kepeği soğuk süt veya yoğurt ile karıştırılabilir, taze 
ya da kuru meyveye ilave edilerek zenginleştirilebilir. 
Çorba, salata gibi yiyeceklerin üzerine serpilerek 
kullanılabilir.

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

Soğanlı Marin Levreği
Berfin And
Malzemeler:
1,5 kilo deniz levreği
2 adet limon
1 kahve fincanı sirke
1 tatlı kaşığı hardal
1 tatlı kaşığı tuz
3 kahve kaşığı toz şeker
1,5 çay bardağı sızma zeytinyağı
500 gr. kuru soğan
1 adet portakal
200 gr. maskolin salata yaprakları (süpermarketlerde plastik 
kutular içinde bu isimde satışta) 

Hazırlanışı:
Limon suyu, hardal, tuz, şeker, sirke ve zeytinyağını bir 
çırpıcıyla hepsi eriyene kadar çırpın. Derisi çıkarılmış 
fileto haline getirdiğiniz levrekleri büyükçe bir cam kâse 
içine bu sosu ekledikten sonra yatırın. Soğanları ayıklayıp 
piyaz soğanı gibi doğranmış olarak, elle yumuşatıp balığın 
üzerini kaplayacak şekilde bütün kabın üzerine yayın. 
Üzerini bir streçle kapatıp 2 gün boyunca buzdolabında 
bekletin. Yıkayıp kuruttuğunuz maskolin yapraklarını bir 
tabağa yayın ve 2 gün sonra dolaptan çıkartmış olduğunuz 
balıkları kürdan yardımıyla rulo yapıp bu salatanın üzerine 
serpiştirin. Portakalın kabuğunu ince rende yardımıyla 
salata ve balıkların üzerine rendeleyin. Balığın kalmış olan 
sosunu kullanabilirsiniz. Bu sıcak yaz günlerinde serin ve 
sağlıklı bir öğün tarifi olduğunu düşündüm.
Afiyet olsun.

zberfin.and@gmail.com
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Hatice Çoban Uzun
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