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Web Sitemiz Yenilendi 

 
Web sitemizi yeni web teknolojilerine uygun bir 
tasarım ve altyapı ile yeniledik. Sade tasarım, geniş 
başlık alanları ve kolay ulaşılabilen yönlendirmelerle 
kullanıcı dostu bir yapıya kavuşan web sitemizin ayrıca 
içeriğini de geliştirdik. 

Geniş bir yelpazeye sahip Yazılar sayfamızdan etkinlik 
fotoğrafları ve video görüntülerinin sergilendiği 
Galerilerimize kadar her bölüm artık çok daha zengin, 
çok daha renkli. Yayınlar sayfamızdan bugüne dek 
yayınlanan tüm kitaplarımıza, Us Düşün ve Ötesi 
dergimize ve aylık bültenimiz Düşün-ü-Yorum’un tüm 
geçmiş sayılarına ulaşabilirsiniz. 
Tematik köşelerimiz de gelişti ve sizlerin ilgisini 

bekliyor. Kadim Bilgelik sayfamızdaki yazılarla 
Hermes’ten günümüze uzanan bir aydınlanma 
macerasına tanık olabilir, Okuma Köşemizde ilginizi 
çekecek yazarlardan bölümler okuyarak kendinizi adeta 
bir kütüphanede hissedebilir, Atatürk Köşemizden 
büyük önderimizin konuşma metinlerine, fotoğraflarına 
ve videolarına ulaşabilirsiniz. Yeni köşelerimizden 
biri de aşure kazanı olarak tanımlayabileceğimiz 
Anadolu; bu yeni bölümde Anadolu toprakları üzerinde 
yaşayagelmiş kültür ve uygarlıklar ile ilgili çalışmalar 
bulacaksınız.

Ana sayfa ve diğer sayfalardaki içeriklerimizden 
sosyal medya kanallarımıza doğrudan ulaşmanız da 
artık mümkün. Düşüncelerinizi paylaşmak istediğiniz 
her konuda İletişim sayfamızdan bizimle irtibata 
geçmekten çekinmeyin. 

Hali hazırda geliştirmekte olduğumuz diğer bölümler 
de en kısa süre içinde kullanıma açılacak. Yeni 
sayfamızda daha sık bizimle birlikte olmanızı diliyor, 
yeniliklerimizden memnun kalacağınızı ümit ediyoruz. 
Web sitemizin sizlerin de içeriğe yapacağınız katkılarla 
zaman içinde çok daha zenginleşeceğine inanıyoruz...  

Deniz Demirdöven
denizdemirdoven@gmail.com
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Uluslar çeşitlidir fakat 
uygarlık birdir. Bir ulusun 
ilerlemesi için de bu tek 
uygarlığa ortak olmak 

gerekir.

M. Kemal Atatürk

Söz ola...

Soru: Bir psikolog olarak bana hak vereceğinizi düşünerek 
röportajımıza çocukluğunuzla başlamak istiyorum. 1982 
Kastamonu doğumlusunuz. Tam da o zamanlardan yüksek 
öğreniminizde Psikoloji bölümünü seçmeye karar verene 
kadar olan yürüyüşünüzdeki köşe başlarını sorsam?

Elif Ersoy: Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 
Türkiye’de dünyaya geldim. Çocukluğumu düşündüğümde, 
bende canlanan ilk sahnelerden biri Bulgaristan’a her 
gidişimizde ziyaret ettiğimiz Demirbaba Türbesi’nin 
görüntüsüdür. Hasan Demirbaba, Hünkâr Hace Bektaş 
Veli’nin öğrencilerinden olan Kızıldeli Sultan’ın öğrencisi 
olarak Bulgaristan’ın Deliorman bölgesine gelip orada bir 
tekke kurarak taliplerine hem güreş becerisini hem de tasavvuf 
geleneğini aktaran Alp Erenlerdenmiş. Ona dair anlatılan 
hikâyeler halen gönlümde çınlayıp durur. Bir de çocukken 
Nasreddin Hoca öykülerini, neredeyse elimden düşürmeden, 
çok severek okuduğumu hatırlıyorum. Nasreddin Hoca 
hikâyeleri hiçbir şey anlayamadığım için çok dikkatimi 
çekmişti. İçimde edebiyat sevgisini yeşerten ise Yaşar 
Kemal’in Üç Anadolu Efsanesi isimli kitabı olmuştur. O gün 
bugün edebiyata özel bir sevgim vardır. Sanatın tadını evvela 
edebiyat yoluyla almaya başladım. Bir de bilime çok meraklı 
bir çocuktum. Gazete ve dergilerin o yıllarda verdiği bilim 
ekleri, babamın tıp kitapları ve tıp ilmi üzerine olan sohbetler, 
bilime olan ilgi ve sevgimi geliştirip besledi. Çocukken “Ne 
olacaksın?” diye soranlara verdiğim iki yanıt vardı: “bilim 
kadını” ve “dedektif”. Heyecan arayışı ve keşfetme arzusuyla 
geçen yıllar boyunca sporun ve sanatın çeşitli dallarını zevk 
etmeye çalıştım.

Soru: Psikoloji disiplini üzerine öğretim ve eğitim 
alma tercihiniz nasıl oluştu? Özellikle de Adli Bilimler 
üzerine uzmanlaşma ve derinleşme kararınız? Bu alanda 
üniversite ve çalışma alanınız dışında katıldığınız proje 
çalışmalarından, Psikomitoloji gibi bilimsel çalışma grupları 
hakkında da bizleri biraz bilgilendirebilir misiniz?

Elif Ersoy: 13-14 yaşlarında ablamın kütüphanesinde, 
üzerinde “Ruh Sağlığı ve Psikopatoloji” yazılı kitaplar 
gördüm ve bende bir merak uyandı. Kitaplardan birini 
elime aldım ve okudum, sonra birini daha ve birini daha. 
Artık psikoloji üzerine okumak hobim olmuştu diyebilirim. 

Okuduğum şeyler ise beni dehşete düşürüyordu, çünkü 
bambaşka bir âlemden bahsediyorlardı; psişik âlemden. 
“İnsan” denen varlıkta savunma mekanizmaları, bilinçdışı, 
psikopatoloji gibi şeyler mi varmış? İnsan nasıl bir varlık ki o 
zaman? 

Derken meslek seçim zamanı 
yaklaştığında “benim için 
okuma anlamında da olsa bir 
hobi olan bir alanı kendime 
meslek olarak seçmeliyim” 
diyerek ve “İnsan” denilen 
varlığı az biraz keşfetmeme 
yardımcı olabilir düşüncesiyle 
Psikoloji bölümünü yazdım. 
Okula girdiğimde modern 
psikolojinin insan denilen 
varlığa bakışı konusunda bilgi 
sahibi oldum, fakat bu bakış 
beni tatmin etmedi, yeterli 
gelmedi. Modern psikolojideki 
her bir paradigma kendince bir 
yanıt veriyordu “İnsan nedir?” 
sorusuna, fakat hiçbiri beni 
tatmin etmedi. Üniversitede üçüncü sınıfa geldiğimde, suçlu 
ve mağdurların psikolojisini ve onlardaki psikopatolojiyi 
inceleyen “klinik adli psikoloji” alt bilim dalı ile tanıştım. 
Oradan hareketle, psikoloji bilimi ve hukuk biliminin kesişimi 
olarak adalet mekanizmasına dâhil olmuş insanın psikolojisini 
inceleyen “Adli Psikoloji” alt bilim dalı ile tanıştım. Adli 
psikoloji, esasında Adli Bilimler Anabilim Dalı’nın bir alt 
bilim dalıdır. Adli Bilimler, multi-disipliner bir bilim dalıdır 
ve bu bilim dalının altındaki bilim dallarının asıl amacı 
adalet mekanizmasına hizmet etmektir. Adli psikoloji de 
adalet mekanizmasına yansıyan bir olay olduğunda en doğru 
hükmün verilebilmesi için, psikoloji bilimi yoluyla elde ettiği 
verilerle adalete hizmet eder. Adli bilimlerin beni en çok 
büyüleyen yönü de bu, adalete hizmet ilkesi olmuştu.

Katıldığım ilk çalışma grubu üniversitede şizofrenlerin 
iletişim yöntemleri üzerine araştırmalar yapan bir çalışma 
grubuydu. Ardından mesleki çalışmalar yaptığımız birkaç 
çalışma grubumuz daha oldu. Yine üniversite yıllarında 7-8 

kişilik bir arkadaş grubu olarak zaman zaman bir araya gelip 
felsefi, sosyolojik, psikolojik, tarihi okuma ve çalışmalar 
yapıyorduk. Her toplandığımızda içimizden biri, hazırladığı 
bir konuyu sunardı ve onun üzerine tartışırdık. Hatta gazeteci 

bir tanıdığımızın bu durum çok ilgisini 
çekmişti ve bir dergide haber bile olmuştuk. 
Grubumuzun adı “Keşif” idi. Yine üniversite 
yıllarımda bir süre Türkiye Sokak Çocukları 
Vakfı’nda gönüllü olarak görev yaptım. Bana 
derin katkıları olmuştur bu gönüllü çalışma 
sürecinin. Son bir yıldır da Prof. Bilgin Saydam 
başkanlığında toplanan İstanbul Psikomitoloji 
Çalışma Grubu’nun bir üyesiyim. Psikomitoloji, 
amacı mitlere psikolojik gözle bakabilmek ve 
psikolojik çözümleme denemeleri yapabilmek 
olan, fakat Türkiye’de henüz pek bilinmeyen bir 
çalışma alanı.

Soru: Gerek mesleki tercihinizden ve 
yürüyüşünüzden, gerekse hâlâ tadı 
damağımızda olan sunumunuzdan felsefe 
ve bilim üzerine çalışmalarınızı biliyoruz. 
Aikido ve hat sanatı üzerine çalışmalarınızı 
da buradan ben duyurmuş olayım. Bu dört 

disiplin üzerine emek vermek ve vermemek arasındaki 
fark psikolojimiz açısından nasıl tanımlanabilir, kendi 
deneyimleriniz üzerinden bizimle paylaşabilir misiz?

Elif Ersoy: Bilimsel eğitim ve çalışmalar bana her şeyden 
önce objektif yani nesnel bir bakış açısı kazandırmıştır. 
Böyle bir nesnel bakış açısının, insana, olayları ve hayatı 
değerlendirmede bir miktar soğukkanlılık verdiğini 
düşünüyorum. Fakat bilimsel ya da nesnel bakış açısında 
takılıp kalmak da oldukça tehlikeli bir durum olur; çünkü eğer 
takılma olursa yalnızca algıların ve sebep-sonuç ilişkilerinin 
hüküm sürdüğü deney âleminde kapalı kalınır ve hayal 
edebilme eşdeyişle muhayyile gücü körelmeye başlar. “Neyin 
ne olduğunu” bilmenin yanında “neyin ne olabileceğini” 
ya da “ne olması gerektiğini” düşünebilmektir hüner diye 
düşünüyorum. Körelmiş bir muhayyile gücüyle de bu hüner 
gelişemez. Hayal etmeye, düşlemeye ihtiyaç vardır. 
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BAŞ YAZI İzzet Erş

Mustafa Kemal’in 
Cumhuriyeti...

Cumhuriyet fazilet-i ahlâkiyeye dayanan bir idaredir. 
Cumhuriyet fazilettir. Sultanlık korku ve tehdide

dayanan bir idaredir. Cumhuriyet idaresi
faziletli ve namuskâr insanlar yetiştirir.

Sultanlık korkuya ve tehdide dayandığı için
korkak, zelil, sefil, rezil insanlar yetiştirir.

Aradaki fark bundan ibarettir.[1]
Mustafa Kemal Atatürk

Dinsel tarih açısından değil ama insanlık tarihi 
açısından Musa’nın büyüklüğü, bir nedenle Mısır gibi 
dünyaya hükmeden bir krallığın yöneticisi konumunda 
iken, sahip olduğu her şeyi terk ederek doğru olduğuna 
inandığının ardından gitmesinde yatar. Üstelik bu doğru 
olmadığını düşündüğü yönetimin en üst kademesinde ve 
yanlışı düzeltebilme kudreti bizzat kendisinde varken... 
Mısır’ı düzeltemezdi. Firavunluğu iyileştiremezdi. 
Rabbin veya kendisine yol gösteren yüksek vicdanının 
sesini dinleyerek, kendisiyle ortak değer ve ülkülere 
sahip olanlarla birlikte, bir kişinin değil ama Tanrı’nın, 
keyfiyetin değil ama ilkeliliğin ülkesini kurmak için 
Mısır denilen esaret evini terk etti. 

Kendisiyle beraber Mısır’dan çıkan İsrailoğullarıyla 
–ki İsrail isminin anlamı zaten kafa tutan demektir– 
idealleri ve imanları doğrultusunda kuracakları ve 
bir anayasa altında adaletle yönetilecekleri bir ulus 
kurmaya yemin ettiler. İsrailoğulları bu ülküye yemin 
edenlerdi. Tevrat’ın ilahiliği ve onun Tanrı tarafından 
inzal olması teolojik ve imâni bir meseledir. İnanmak 
ya da inanmamak kişinin kendisine bağlıdır. Yine de 
inanmak için değil ama anlamak için bakıldığında 
Musa’nın Mısır’ı reddi ve ilkelerine ölümüne bağlılığı 
bir direnişin göstergesi, bir ulusun doğuşu ve tinsel tarih 
açısından bir yükseliştir.

[1]  14 Ekim 1925 günü, İzmir Kız Öğretmen Okulu

İsa ise bu ülküde birleşen kavmin içinde yetişmiş 
bir kişidir. Yaşamı ve aidiyeti Musa vasıtasıyla 
bildirilene olmuştur. Ama doğru ama yanlış, insanlar 
Musa’dan aldıkları yasaları içtihat ile kendi dönem 
şartlarına uygun hale getirmeye ve kendi hayatlarında 
geçerliliğini korumasına uğraşmışlardı, ancak her geçen 
gün yasanın boyunduruğu artmış ve insanları korumak 
yerine nefes aldırmayan bir yapıya bürünmüştü. 
İnsan için olan yasalar, insanın yaşamsal gerçekliğini 
reddetmeye başlamıştı.

Tinsel sıçrama bir kez daha, bu sefer İsa’da 
gerçekleşmiştir. Yasa öncelikle suçun ne olduğunu 
belirlemiş, ardından toplumu bu suçlardan arındırmak 
için, suçlulara karşı oluşturulmuştu. İsa ise yasanın 
ancak toplumu organize edebileceğini, kişinin 
öznelliğini zedelediği noktada yasanın geçersizliğini 
canını vererek göstermiştir. İsa suçsuzdu ama yasa 
koyucular tarafından öldürüldü. Bu yasa koyucular 
Musa’nın ülküsünde birleşen İsrailoğullarıydı, bu 
yasa koyucular hukukun öncüsü olan Roma’ydı 
ve nihayetinde bu yasa koyucular yasaya biat edip 
suçsuzun ölümüne ses çıkarmayan insanlık ailesiydi. Ve 
suçsuz İsa’nın katli Yahudileri ve Roma’yı dönüştürdü.

Muhammed ise İsrailoğulları ve kendi kavmi 
ülkülerinin, Tevrat’ın, Allah’ın inayeti altında olduğunu 
ve insanlık için bir yol gösterici olduğunu bildirdi. 
İsa’nın canını verdiğine o ömrü boyunca hizmet etti. 
Allah’ın birliğini tebliğ ederken hiçbir putun kişinin 
kendi maneviyatının üstünde olamayacağını gösterdi. 
Oysa putperestlerin içindeydi. Puta tapanların, belirli 
bir gerçeğe saplanıp kalanların içinde, insanları ilkesel 
bütünlüğe davet etti. Muhammed’in tebliğine kadar 
çok tanrılılık özgürlük, tek tanrılılık bir dayatma gibi 
algılanıyordu. Oysa o çokluk içinde insan yalnız ve 
hüsrandaydı. İslâm ile bildirilen “Allah’ın birliği” 
ise çokluğu uzlaştırıp her kişinin kendi uyanışına ve 
irfâniyetine izin veren ve bu yapıyı tek bir sistemin 
içinde barındırabilen evrensel bir manifestoydu. 
Ferdiyet böyle doğdu. Yine de içinden çıktığı toplumun 
bunu anlaması beklenemezdi. O kendisinden sonraki 
nesillere seslendi.

Mustafa Kemal ise Osmanlı İmparatorluğu’nun 
içinde doğup büyümüş bir Osmanlı paşasıdır. Nice 
âlimin, sanatkârın, ozanın, âşığın, üstün nitelikli özel 
insanların doğup yüceldiği bir imparatorluğun içinde 
yetişmiştir. Ancak Osmanlı İmparatorluğu, yönetim 
erki olarak Firavun’dan daha adaletli olamamış ve 
yöneticilerin şahsi kaderlerini ülke menfaatlerinden ayrı 
tutamamıştır. Ülke yönetimi giderek bir çocuğa, hatta 
bir deliye dahi emanet edilmişti. Bu basiretsizlikleri 
yöneticilerin korku ve vesvese ile hüküm sürmelerine, 
en ufak bir tehditte kellelerin gitmesine yol açmıştır. 
Bu nedenledir ki Osmanlının son dönemlerinde cesur 
Türk halkı kendinden dahi korkan, iş yapmaktan 
çekinen, kişisel dayatmalar altında ezilmiş ve cehalete 
hapsolmuş bir halka dönüştü. 

Gazi bu nedenle kendisinin de içinde yeşerdiği 
sultanlığı yermiş, yönetim anlayışının miadını 
doldurduğunu belirtmiştir. Osmanlının monarşi 
krallığında yeşeren korkaklık, cumhuriyetin ilanı ile 
halkın üzerinden temizlenmiş, ulus özgüvenini yeniden 
kazanmaya başlamıştır. Buna yükselişe tinsel dönüşüm 
denir. Bu bir sıçramadır. Mevcut olanın değişmesi veya 
dönüşmesi ile mümkün olmayan bir yeniden doğuştur. 
Ölümden sonra dirilmedir. Türkiye Cumhuriyeti 
Kurtuluş Savaşı’yla sadece toprağını düşman 
kuvvetlerden arındırmamış, üzerindeki uyuşukluğu ve 
sefilliği de atmıştır.

Yine de şüphesiz ki bu doğum tüm sancılarıyla 
bir bebek dünyaya getirmiştir. Bu bebeğin adıdır 
cumhuriyet. Ve eğer nesiller bu şuuru koruyup çocuğu 
faziletli ve namuskâr yetiştirmeyi başaramaz ise artık 
çocuğun adı cumhuriyet olamayacaktır. Eğer bir yerde 
korku ve tehdit artıyorsa, orada yitirilmeye başlanan 
cumhuriyetten de önce insanlıktır.

Samimi bir tarih okuyuşu ile çok açık görülecektir 
ki bugünün insanı, bütün dünyada, insanlığını ve 
değerlerini koruyabilmek için Mustafa Kemal’e ve 
onun cumhuriyet anlayışına muhtaçtır...

izzeters80@gmail.com

İşte burada sanat 
yardımımıza koşar; 
çünkü sanat, yaratıcılığı 
barındırdığı için şey’in 
neye dönüşebileceği 
üzerine düşünebilmemizi 
sağlayan muhayyile 
gücümüzü besler. 
Mesela, benim de bir 
süre ilgilendiğim Aikido, 
belirli bir düşünce 
sisteminden doğmuş bir 
savunma sanatıdır. Ai 
“birleşme, uyum”; ki 
“yaşam gücü, ruh”; do 
“yol” anlamlarına gelir. 

O halde Aikido’nun, bir ustanın dediği gibi “ahenkli ruhun 
yolu” anlamına geldiğini söylersek sanırım yanılmış olmayız. 
Aikido’nun benimsediği düşünce sistemine göre, saldırıya 
geçen bir kişi evrensel uyumu bozucu bir davranışta bulunmuş 
olur. Onun, o uyumsuz davranışının dönüştürülüp uyumlu bir 
davranış haline getirilmesi icap eder. Bu da beden üzerinden 
düşündüğümüzde, Aikido teknikleriyle yapılabilir; çünkü 
Aikido teknikleri, saldırgan bireyin negatif enerjisini kimseye 
bir zararı dokunmadan yönlendirebilmeyi, özellikle eklem 
bölgeleri üzerinde hâkimiyet kurup onu etkisiz hale etmeyi 
amaçlar. Aikido’da tüm hareketler dairesel yapılır ki bu da 
evrensel uyumun bedensel bir ifadesi olarak görülür. Özetle, 
Aikido’da yıkıcı enerjinin dönüştürülmesi amaçlanır ve tüm 
teknikler bunu amaçlar. Bu yöntemde bir halin dönüşümü 
amaçlandığı ve kişide bir dönüşüm meydana getirildiği için 
Aikido’nun sanatsal bir yönü olduğunu düşünürüm. Aikido 
yaptığım yıllarda, evrensel uyum, dairesellik, yıkıcı enerjiyi 
doğru yönlendirme becerisi üzerine derin düşünmelerim 
olmuştu.

Son 2-3 yıldır ise hat sanatı ile uğraşmaktayım. “Hat” 
kelimesi, anlam itibariyle “çizgi” demek. Eskiler, hat 

sanatı için “ilahi geometri” tanımını kullanmışlar. Osmanlı 
döneminde de şehzadelere disiplin sahibi olabilmeleri 
amacıyla eğitimi verilen sanat imiş. Kelime itibariyle “çizgi” 
anlamına gelen bir sanat dalıyla uğraşmak, öncelikle insanı, 
kendisinin ve başkalarının çizgilerinin nerede başlayıp nerede 
bittiği üzerine düşünmeye sevk ediyor. 

Hat sanatında her şey, en ufacık hareketler, noktalar bile 
ölçüye dayanır. Ölçüsüz hareket yoktur. Hat sanatının 
tekniklerinin ve eğitim 
yönteminin, psikolojik açıdan 
disiplini, ciddiyeti, sabrı ve 
ölçülü olmayı talim ettirdiğini 
söyleyebilirim. Pratiklerinde, 
el-beyin diyalektiğine dair 
yaşadığım ilginç bir şey vardır. 
O da şu: Çalıştığım sırada, yani 
kalemin kâğıt üzerinde süzülmeye 
başladığı sırada zihnimden güzel 
düşünceler geçiyorsa ya da mutlak 
bir zihinsel sessizlik içindeysem, o 
anda kâğıtta beliren harfler gayet 
ölçülü ve hatta güzel denebilecek 
bir nitelikte çıkar. Fakat aklımdan 
nahoş düşüncelerin gölgesi dahi 
geçiyorsa o anda kâğıtta uyumsuz 
ve ölçüsüz harfler doğar. Yani 
güzel düşünceler güzel yazının, 
bozuk düşüncelerse bozuk yazı 
çıkmasına sebebiyet verir.

Felsefe eğitimi ise bu ikisi için de, yani hem bilimsel 
düşüncenin hem de sanatsal becerinin gelişmesi için 
gereklidir. Bilimsel düşünce için gereklidir, çünkü bilim 
felsefeden doğmuştur ve besleneceği yer yine orasıdır. Felsefi 
düşünebilme yetisinin ve muhayyile gücünün gelişemediği 
zihinlerin yaptığı bilimsel çalışmaların kısır ve kısıtlı olmaya 
mahkûm olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bir büyüğümüzün 
dediği gibi, sanatın gelişebilmesi için de felsefi ve kavramsal 

düşünebilme yetisinin gelişmesi icap eder, çünkü akıl ne kadar 
yetkinse sanat da o kadar yetkin olur. 

Felsefenin insan psikolojisine olan etkisine gelince, kendi 
deneyimimden söyleyebilirim ki felsefe ile haşır neşir olan 
bir aklın evvela temyiz yeteneği gelişiyor. Aklın temyiz 
yetisi geliştikçe daha doğru ve düzenli düşünebilmeye 
başlıyor. Kavramları yerli yerinde kullanarak derli toplu, 
düzgün düşünebilen bir aklın yaşadığı düşünce karmaşası 

azalır, böylece bir düzen oluşmaya başlar. 
Düşünce dünyasında bir düzen oluşması, duygu 
dünyasına da sirayet ederek duygu dünyasının 
da bir düzene girmesine, dolayısıyla aşırılıkların 
azalmasına yardımcı olur.

Soru: Son olarak AAV ile tanışma öykünüzü 
ve hemen ardından da AAV’nın amacı ve 
faaliyetlerinin sizin gibi sosyal hizmet alanında 
uzmanlaşmayı seçmiş bir psikolog tarafından 
toplumsal açıdan değerlendirilmesini rica 
ediyorum...

Elif Ersoy: AAV ile Metin Bey aracılığıyla 
tanıştım. AAV yaptığı çalışmalarla takipçilerinin 
hem felsefi hem sanatsal hem de bilimsel bakış 
açılarını zenginleştirmekte. Ülkemizdeki eğitim 
sisteminin (maalesef üniversite eğitimi de dâhil) 
donanımlı bir akıl oluşturma ve geliştirmede 
oldukça yetersiz olduğunu düşündüğüm 

için toplumumuzda düşünebilme yetisinin geliştirilmesi 
yönünde hizmet veren STK faaliyetlerini çok önemsiyorum. 
AAV’nın bence üzerinde durulması gereken bir diğer niteliği 
ise, çalışmalarında Batı düşünce sisteminin ve kültürünün 
yanında, içinde yaşadığımız Anadolu kültürü ve bilgeliği 
ile bağ kuruyor olmasıdır. Vakfımızın bu niteliği ile ciddi 
bir kimlik arayışında olan toplumumuzda aydınlatıcı ve yol 
gösterici bir rol oynadığını düşünüyorum.

deniztipigil@gmail.com

AYIN KONUĞU: Elif Ersoy Deniz Tipigil
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Uygarlıkta Akıl, Vicdan 
ve Cesaret
Metin Bobaroğlu

Dünyada ortaya çıkan iki temel dünya görüşü, iki temel 
dil vardır: biri Sanskrit temelli Doğu uygarlığının, 
diğeri Antik Mısır temelli Batı uygarlığının dili. 
Bunların çeşitlenmeleri kendi içindedir. Hint-Avrupa 
dilleri terimi hem İskender’in seferlerinden, ipek 
yolundan dolayı iki uygarlık arasındaki ilişkiyi hem de 
bunların birbirlerinden farklılıklarını gösterir.

Mısır’da Hermetik-ezoterik, kapalı, sadece inisiyasyon 
yoluyla bilgiyi, tutumu, hâli, deneyimleri taliplerine, 
öğrencilerine açan ama kendi dışına kapatan bir 
sistem vardı. Buradan ya oradaki gücün zayıflaması 
ve göçlerin ortaya çıkması ya da belki belirli bir 
yetkinliğe gelmeleri nedeniyle dünyayı irşat etmek 
üzere gönderilmiş insanlar olduğunu düşünebiliriz. Her 
ikisi de bize bir olguyu açıklar. Mısır kökenli düşünce 
içerisinde iki yönde açılım olmuştur: birisi Yunan, 
diğeri Kenan.

Yunan yönündeki açılım “görsel” uygarlıktır. Bu 
nedenle bu görsel uygarlığın simgesi de “üçgen içinde 
göz”dür: aklın uygarlığı, akıl gözünün uygarlığı. 

Kenan diyarına giden uygarlık ise, “semitik”, işitsel ya 
da “söz-uygarlığı”dır. 

Tora(Tevrat)da: “İşit ey İsrail! Tanrı birdir ve O 
rabbimizdir” ayetine baktığımız zaman, onun “işitmek” 
ile ilgili olduğunu, işitmenin de “şema” olduğunu 
görürüz: “Şema İsrael Adonay Eloyenu Adonay Ahad.” 
Buna bağlı olarak, Nuh’un oğlu Sam (İbranicesi Şem) 
“sözü işiten” anlamına gelir. “Şem” Arap dilinde 
“sem”, “şema” sözcüğü de “semi” demektir. Bu 
nedenle, bu kavim Rabbin sözünü işiten bir kavim 
olarak anlaşılmalıdır. Kuşkusuz, sözü işitmek başka 
tutmak ise başkadır. Söz vermek “ahit”, sözünde 
durmak ise “ahde vefa”dır.

Akıl duyular yoluyla dışa açılır ve dış dünyayı 
düzenler. Akıl kavram ve kurum olarak “mekân” ve 
“zaman”a bağlıdır ve zaman içinde mekânda çalışır. 
Mekân bedenin ortamı olarak son kertede “kent” 
olarak ortaya çıkar. Batı uygarlığının, Yunan akılcılığı 
ve Roma hukuku ile Greko-Romen uygarlık olarak, 
dış dünyayı ne güzel ve ne akılcı çözümlere ulaştırdığı 
bellidir. 

İşitsel uygarlık ise mekân üzerine değil mahâl üzerine 
kurulur. 

İşitsel uygarlığa, Hermes Thot’a bağlı olarak “söz-
uygarlığı” da denir; insan söz ile terbiye edilen bir 
canlıdır.

İşitsel uygarlıkta mekân yerine “mahâl” söz konusudur; 
çünkü insanın iç dünyasında “mekân” yoktur, “mahâl” 
vardır. İnsan bedeniyle mekânda ruhu ile mahâlde 
yaşar. Mekân aklın, Mahâl ise ruhun yeridir. 

Hâl Türkçe’ye “durum” olarak çevrilmektedir, ancak 
durum dışsal bir terimdir, hâl ise öyle değildir. Örneğin, 
sevinç bir hâldir; mahâl yoksa hâl yerleşemez. Mahâl 
oluştuğunda bir cazibe ortaya çıkar; mahâli oluşturan 
“mayalanma”dır; bu maya “muhabbet-mayası”dır ve 
sohbetle oluşur. Bundan doğan insana “veled-i kalb” 
denir, yani kalbin çocuğu. Akıldan doğana ise “akıl-
çocuğu” denmiştir.

Sözkonusu bu iki uygarlık birbirini anlamadığında 
ve birbirini dışladığında dünyada dirlik düzen olmaz; 
huzursuzluk devam eder. Barıştıklarında, hangisinin 
egemen olacağına bağlı olarak barıştıklarından dolayı, 
genellikle sorun çıkar. Mahâl meselesinin tam olarak 
nitelendirileceği daha anlaşılır bir terim bize “vicdân”ı 
verir. Vicdan uygarlığı! O zaman birine akıl uygarlığı, 
diğerine vicdan uygarlığı da diyebiliriz. Burada 
vicdanı mı aklın emrine vereceğiz, aklı mı vicdanın 
emrine vereceğiz sorunsalı vardır. Tevrat’ta bir ayet 
Nuh’un oğulları Sam ve Yafet için şöyle demektedir: 
“Yafet, Sam’ın çadırlarında otursun!” (Tekvin 9/27) 
Kabalistler Yafet’in çocuklarını Yunan uygarlığı olarak, 
Sam’ın çocuklarını da Kenan diyarı yani İbrani kültürü 
veya dini olarak yorumlarlar. Bu, aklı vicdanın emrine 
verin demektir ve üzerine düşünülecek bir meseledir. 

Dil aklın dili olduğunda akıl “illet” üzerinden düşünür; 
eğer vicdana yönelirse “hikmet” üzerinden düşünür. 
Bilim hem illet (neden) hem illiyet (nedensellik) ile 
çalışır. Başka bir deyişle, bilim etker nedenlere, yani 
etkiyi belirleyen nedenlere bakar ve bunlarla çalışır. Dış 
dünyayı ancak böyle düzenleyebiliriz; etker nedenleri 
göz ardı edersek dış dünyada hiçbir iş yapamayız. Ama 
vicdan etker nedenlerle belirlenmez, erek-nedenlerle 
belirlenir; gayemize göre belirlenir, dolayısıyla vicdanı 
belirleyecek olan gayeler niyete bağlıdır (intentional) 
ve “hikmet” ile nitelendirilmiştir. Bu bağlamda kadim 
felsefeyi kastederek felsefe “Ne için?” sorusunu 
sorar, bilim ise “Nasıl?” sorusunu sorar. Cevap 
nereden gelecektir? Doğadan buna cevap gelmez. 
Reason (nedene bağlı akıl) buna cevap veremez, ratio 
(kıyaslamalı akıl) da cevap veremez. Buna cevap 
verecek olan akıl intellect, yani gayeye bağlanan, 
amaçları olan akıldır. Bu bakımdan dil, gelecek 
tasarımlarını, gelecek üzerine tasarımları içerdiği 
ölçüde, onu kullanan bilinçler ve toplum dinamiktir ve 
o toplumun tarih bilincine ihtiyacı vardır. 

Gelecek tasarımı olmayan, günlük yaşayan toplumların 
tarih bilinci yoktur. Tarihten hamaset devşirirler 
–hamaset övünme demektir– tarihten sürekli 
övünmeler devşirir, onlarla böbürlenir, kendilerini 
güçlü hissetmeye çalışırlar. Kof bir güçtür bu! 
Gelecek tasarımı olan insanlar, geleceğe ulaşmak için 
tasarımlarına, isteklerine, gayelerine ulaşmak için 
hareket etmeye niyet ettiklerinde engelleri hemen 
görürler. Engelleri gördükleri için bugünün sorunları 

olan engellerden kalkarak tarihe bakarlar. Tarihten 
iki şey tahsil edilir: kuvvet ve ibret. Nasıl başarılmış, 
birtakım engeller nasıl aşılmış, birtakım hatalar 
nasıl yapılmıştır? Sorunlarla karşılaşıldığı zaman, 
geleceğe yatırım yaparken oradaki engelleri ortadan 
kaldırabilmek için, gelecek dinamizmi için ancak tarihe 
başvurulur. O zaman da tarihten ibret ve kuvvet devşirir 
insan, hamaset devşirmez ve tarihî tecrübeyi yaşamına 
katar. 

İşte burada semitik kavmin, işitsel kavmin dehası 
(ökesi) –dünyaya getirdiği, sunduğu, diğer toplumların 
önüne koyduğu deha– başından itibaren tarihini yazan 
ve onu kutsal bir kitap haline getirip sürekli zikreden, 
tarih bilincini sürekli diri tutan ve bundan sürekli 
ders çıkartan bir tecrübenin dehasıdır. Yahudi töresi 
iki bin yıl tüm toplumların içinde, “diaspora”da, 
vatansız olarak yaşadığı halde iki bin yıl sonra devlet 
kurabilmiştir. Kurduğu devletin haklılığı haksızlığı 
ayrı konudur. Burada dikkate değer olan nasıl ayakta 
kalmayı başardıklarıdır. Bunun nedeni, tecrübeyi, 
tecrübî bilgiyi vatan edinmeleridir. “Arz-ı Mevut’tan 
ne anlamalı?” sorusuna bir Zohar öğretmeninin –bir 
Yahudi sufisinin– yanıtı, “Bize vaat edilen ve terk 
etmemiz istenmeyen toprak, üzerinde kültürümüzü inşa 
ettiğimiz toprak, bizim töremizdir; kutsal kitabımızın 
adı ‘töre’dir (Tora) zaten!” olmuştur. 

Yunan uygarlığında ise akıl dehasını, felsefe dehasını 
görürüz. Bu “teoriya”dır (nazariye, theory). Nazar 
teorik bilginin üzerine çıktığı zaman evrenselleşir ve 
bir kavmin değil insanlığın malı haline gelir; istimlâk 
edilebilir, evrenselleşir. O zaman dilin diğer toplumlar 
tarafından istimlâk edilebilmesi, dilde üretilen 
değerlerin evrenselliğine bağlıdır. Roma dehasına 
baktığımız zaman, Roma, devlet kurma ve sürdürme 
gücünü; Pax Romana denen farklı kültürlerdeki barışı 
sağlama gücünü adalet, yani hukuk dehasından alır. 
O zaman tarihe hukuk dehasını vermiş bir toplum 
devlet biçimi olarak ortadan kalksa bile, biz bugün tüm 
dünyada onun hukuk anlayışının geliştirilmiş biçimiyle 
dünyayı düzenlemeye yönelik çalışıyoruz. Demek ki, 
bir hukuk dehası evrenselleşirse, evrenselcilik değil 
ama evrensellik ile dünyaya düzen verebilir. Keza 
felsefe dehası da öyledir. 

Peki, Türk dehası nasıl bir dehadır ki binlerce yıl tüm 
kavimlerle karşılaşıyor, çatışıyor fakat köle olmuyor? 
Bu deha özgürlük tutkusu, “cesaret” ve kahramanlık 
dehasıdır. 

Bir toplumu bir arada tutan onların adanmış oldukları 
ülküleridir, idealleridir. Cesaret ve kahramanlıkla bir 
ülküye tutkuyla bağlanan toplumlar zafere ulaşırlar. 
Ona öyle bağlanırlar ki o bağlandıkları ideal onları 
ayakta tutar. Ancak egemenliğin ve refahın getirdiği 
rahatlık giderek gevşemeye neden olur; insanlar 
ideallerini ve yaşam coşkularını yitirirler. Daha 
yüksek bir ideale bağlanmayan toplumlar kendilerini 
yenileyemezler ve giderek tarih sahnesinden 
silinirler. Ülküsüz cesaret ve kahramanlık gücün boşa 
harcanmasıdır.

Bizden Haberler
Selin Erş

 • Sevgili Birsen Çelik’in babası, Gürsel Çelik’in 
kayınpederi Sayın Fevzi Zara, 5 Eylül 2012 günü vefat 
etmiştir. Tüm Çelik ailesine Anadolu Aydınlanma Vakfı 
olarak başsağlığı diliyoruz.

• 2010 yılında 
sevgili dostumuz 
Başak Deniz 
Tipigil ve H. 
Barış Kıratlı 
ve tarafından 
kurulan Deniz, 
26 Eylül 
Çarşamba 
akşamı Hayal 
Kahvesi 
Bistro’da bir 

konser verdi. Deniz’in yeni sezonda da İstanbul gecelerine 
renk katacak konserlerini bekliyoruz!

• Dostlarımız 
Yaşar ve Merve 
Günaçgün’ün 
oğlu, Leyla 
ve Ercan 
Özaksoy’un 
torunu Kerem 
24 Eylül 
2012’de 
dünyaya geldi. 

Minik Kerem’e hoşgeldin diyor, tüm ailesiyle beraber 
sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.

• Sevgili dostlarımız Ahmet 
Bobaroğlu’nun Şiirlerim 5, Halil 
İbrahim Genç’in Kur’an Mucizesi, Nur 
Göğü Seması 2 ve Turgut Özgüney’in 
Ruhsal Cazibeli Aşk adlı kitapları çıktı. 
Sahafımızdan temin edebilirsiniz.

bulten@anadoluaydinlanma.org
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Bireyleşme İlkesi
Turgut Özgüney

Thomas Aquinas (1225-1274) bireyleşme ilkesi olarak 
maddeyi (materia) göstermiş, varlık bakımından değil bilme 
bakımından önemine değinmiştir. Bireyleşme, belli bir türe 
ilişkin özelliklerin o tür içinde yer alan bireylerde tek tek 
kendilerini gösterme sürecidir. Bireysellik ise bu sürecin 
bir sonucu olarak görülebilir. Aquinas bireyleşme sorununu 
Boethius üzerinden irdelemiştir. Boethius, Aristoteles’in 
kategorileri üzerinden yaptığı çalışmasında, “ilinekler”in 
bireyleşmelerinin töze bağlı olduğunu dile getirir. Buradaki 
tözden Aristoteles’in ikincil tözünü anlamamız gerekir. 
Boethius’a göre yaratılmış olan yapıda bir varlık (esse) bir 
de “kendinden olan şey” bulunmaktadır. Boethius’a göre 
bir bireysel insan, hayvansallık ve akılsallık ile birlikte 
kendisini öteki insanlardan ayıran (farklı kılan) ilineksel 
özellikleri de içerir. Boethius, varlığı üç farklı şekilde 
değerlendirir:

1- Intellectibilla: Bütünüyle maddeden bağımsız varoluş (bu 
türden varlıklar teolojinin konusudur),
2- Intelligibilia: Bedenle birleşmiş olan ruhsal varoluşlar,
3- Naturalia: Yapıları ve özellikleri, Aristoteles’in fizik 
biliminin konusu olan varoluşlar.

Bireyleşme konusu daha çok Ortaçağ düşünürleri 
tarafından ele alınmış bir sorundur. Aristoteles bireyleşme 
ile ilgili düşüncelerinde, ideaların töz (ouisa) olarak 
değerlendirilemeyeceğini söylemiştir. Ona göre tikel fiziksel 
nesneler, oluş ve bozuluşa tâbi yapılar olduklarından, 
tanımın oluşumuna etkili bir şekilde 
katılamazlar. 

Tanım tümel olanla ilgilidir. Tikeller, 
yani zaman ve mekâna tâbi olan 
yapılar değişime uğrarlar ve hiçbir 
zaman kendi kendileriyle aynı 
kalamazlar. Tümeller değişmez ve 
sonsuzdur. Bunun da en temel nedeni, 
bu tip yapıların yani tikel duyulur 
tözlerin oluşumlarında “madde”nin 
bulunmasıdır. Tanımın ortaya çıkması 
için maddenin dışında bir ölçünün 
olması gerekir. Aristoteles, bu 
ölçünün, Platoncu idea anlamında 
nesneden ayrı bir özelliğe sahip 
olmasının gerekli olmadığını düşünür. 
Ona göre adına “form” denen 
yapı, nesnede madde ile birlikte 
yer almaktadır. Madde bu form 
ile birlikte bizlerin algısına konu 
olabilecek nesnelerin oluşumunda 
önemli bir yer tutmaktadır. Türce 
özdeş olan bireyleri (atomos) 
farklılaştıran şeyin, madde (hule) 
olduğunu ileri sürer. 

Aquinas’a göre, bir şeyin tanımının 
yapılabilmesi için, o şeyin özüne 
sahip olunması gerekir. Başka bir 
deyişle, “öz” tanımda ifade edilendir. Tikel fizik nesnenin 
özünden, o tikel fizik nesneyi ortaya koyan bileşenlerden 
biri olan formu anlamamız yanlış olacaktır. Herhangi bir 
tikel fizik nesne ile ilgili olarak şunları söyleyebiliriz: Bir 
nesneyi oluşturan bir “form” ve bir de “madde”nin yanı 
sıra, bu nesneye ilişkin tanımı ortaya çıkartan bir de “özü” 
vardır. Bir nesnenin formu ile yine o nesnenin özünün bir 
ve aynı olduklarını düşünmek doğru değildir. Tikel fiziksel 
nesnedeki madde, “materia signata”dır (belirlenmiş madde, 
aktüelleştirilmiş madde, yani fizik gerçeklikte var olan) ve 
bu da bireyselliğin edilgin ilkesidir.

Platon, episteme’ye, Herakleitos’un panta horei’ine 
dayanarak sağlam bir zemin bulmaya çalışmıştır ve bu 
anlamda bilginin zorunlu ve tümel nesnelerinden söz 
edebilmek için, tikel fiziksel nesnedeki değişimi mutlak 
anlamda kabul etmesi sonucu, gerçekliği “idea”ya 
yüklemiştir. Böylelikle, Platon hiçbir zaman bozulmaya 
uğramayacak bir yapı ile olası itirazların önünü kesmeyi 
amaçlamıştır. Buna karşın, Aristoteles Platoncu 
terminolojide logistikon olarak değerlendirilen yapıyı, nous 
poietikos ve nous pathetikos şeklinde değişikliğe uğratması 
sonucunda, tikel fizik nesnenin, onu oluşturan kısımlarından 
birinin bozulmaya tâbi olmadan kalabileceği düşüncesini 
ortaya çıkarmıştır. 

Formun, tikel fizik nesne içinde bir bileşen olarak maddeyle 
birlikte düşünülmesi, Aristotelesçi bilme süreci içinde, 
önemli bir basamak olarak soyutlamanın gerekliliğini 
ortaya çıkarmaktadır. Thomas’a göre aklın (intellectus) 

doğrudan bir şekilde tikeli kavraması olanaksızdır. Aklın 
uygun nesnesi, duyulanabilir (res sensibilis) değil, fakat 
anlaşılabilir (res intelligibilis) olandır. Anlaşılabilir, akıl 
tarafından bilinebilir olan, etkin aklın soyutlama aracılığıyla 
ürettiği şeydir. 

Form ve maddeden oluşan compositum değişikliğe tâbidir. 
Thomas’a göre, bileşik olanın hareket etme yeteneği vardır 
ve o aynı zamanda bozulmaya da tâbidir. Bununla birlikte 
“oluş ve bozuluş” birer hareket olarak değerlendirilemezler. 
Onlar daha çok, değişim adı altında ele alınmalıdır; çünkü 
hareket birbirini takip eden bir süreç iken oluş ve bozuluş 
anlık değişimlerdir. Platon ve Aristoteles’te olduğu gibi 
Aquinas da, “Madde hareket için gereklidir,” demiştir. 
Özellikle Aquinas’ta bilginin ortaya çıkması için mutlaka 
olması gereken formdur ve form tikel fizik nesnenin 
oluşumunda önemli bir katkıya sahiptir. Ona göre maddesel 
gerçeklik, bilginin kalkış noktası olarak son derece önemli 
bir işleve sahiptir. 

Aristoteles De Anima’da, duyulama (aisthesis) ve akıldan 
(nous) farklı olarak dile getirdiği imgelememin koşullarını 
aktarması zorunluluğunu getirir. Başka bir deyişle, 
imgelem de zaman ve mekâna bağlıdır; çünkü imgelemin 
iş görebilmesi için duyuların karşısında bulunan yapıların 
zaman ve mekân içinde yer alması gerekir. Bundan dolayı 
soyutlamayı gerçekleştiren etkin aklın (intellectus agent) 
imgeleme dönmeden, gerçekliğe ilişkin yargılarımızın 
ortaya çıkmasını sağlayacak yapıları oluşturması 
olanaksızdır. Dolayısıyla, ancak zaman ve mekân içinde 
yer alan nesnenin oluşumuna katkıda bulunan maddenin bu 
süreçteki payı en az form kadar önemlidir. 

Aristoteles Kategoriae’da yaptığı tözler arasındaki ayrımın 
ilkelerini verirken, “bireyleşme ilkesi” ile “tür” arasındaki 
bağlantıyı incelemekte ve maddenin insanın insan olmasını 
sağlayan şeyler arasında hiçbir biçimde sayılamayacağını 
söylemektedir; çünkü insanın insan olmasını sağlayan ya 
da bir şeyi o şey yapmış olan şey madde değil formdur. 
Burada bir şeyi o şey yapmış olanı, onun bilme ile ilgisini 
kurarak düşünmekte yarar vardır. Başka bir deyişle, form 
bilmenin ilkesi olarak düşünülmelidir. (Çünkü zihin öğrenir, 
ruh keşfeder. Bedende bir değişme olmaz. Gelişmeler hep 
ruha aittir; çünkü ruhun bedene düşmesi, ruhun gelişmesi 
ve mükemmelleşmesi içindir; bu da ruhun düşmüşlükten 
kurtulması demektir.) Bunun nedeni, bireyleşme ilkesi olan 
maddenin kendinde bilinemez olduğu ve sadece kendisinden 
tümel formula’nın türediği form aracılığıyla bilinebildiğidir. 

Tekil şeyler ortadan kalktığında, sadece tümelleri 
aracılığıyla bilinirler. Burada tümel yapı ile form arasındaki 
fark göz önünde bulundurulmalıdır; çünkü Aquinas’a göre 
bir nesne ancak kendi özüyle bilinebilir ve yine kendi 
özüyle bir tür ya da cins içine sokulabilir. Oysa madde, 
ne bir bilme ilkesidir ne de bir şeyin cins ya da türü onun 
aracılığıyla belirlenir. Bu belirleme, nesnenin edim halinde 
(actus esendi) olmasını sağlayan şeye bağlıdır. Bireyleşme 
ilkesi, bir yandan aklın upuygun nesnesini belirlemekte, 
diğer yandan da bu belirleme aracılığıyla bilme sürecinin 
içeriği belirlenmektedir. 

Bireyleşmenin ve onun ilkesinin, bilme süreçlerinin 
oluşumunda göz ardı edilemeyecek bir ağırlığı 

bulunmaktadır. Bu iki farklı durum arasındaki etkileşimin 
derinliğini saptamak zordur. Birbirleri için zorunlu (sine 
qua non) koşullar ürettiklerini söylemek mümkündür. Bazı 
filozoflar maddeyi bireyleşme ilkesi olarak ontolojik bir 
bağlamda değerlendirmişlerdir. Thomas Aquinas’a göre 
hayat, kendisini bize iki etkinlik aracılığıyla göstermektedir. 
Bu etkinlikler, “bilgi” ve “hareket” olarak dile getirilmiştir. 
İnsana ilişkin bakış açısını ortaya koyarken, bu iki 
etkinliğe ve bunların birbirleriyle olan iç bağlantılarına 
sıkça başvurulmaktadır. Hareketin oluşabilmesi için 
potansiyellikten aktüelliğe doğru bir geçiş gereklidir. 

Aquinas’a göre, evrende gözlenmekte olan her hareket eden 
şeyin bir hareket ettiricisi olduğunu söylemek gerekir. Bu 
geri gidiş sonsuza kadar devam edemez. Zira evrendeki 
tüm hareket edenleri tükettiğinizde karşınıza “Tanrı” 
çıkmaktadır. Tanrı’nın bütün hareket edenler gibi hareket 
edebilmesi için hareketin koşulu sayılan, geçişi mümkün 
kılan bir bileşik varlık olması gerekir. Oysa Tanrı salt aktüel 
bir varlıktır. O yalındır. Bu yüzden onun harekete tâbi bir 
varlık olması düşünülemez. Buradan hareketle, Onun zaman 
ve mekâna tâbi olmadığı sonucu da kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır. 

İnsan denilen bileşik varlık (compositum) kendi içinde 
madde yani “potansiyel olan” ve formdan yani “aktüel 
olan”dan meydana gelmiştir. Burada form insani ruh, 
madde de beden olarak değerlendirilmelidir. Ancak bir 
compositum olarak insanı oluşturan bu ruhun beden ile 
ilişkisinden dolayı, onu bir “motor” olarak değil fakat bir 
“animatör” olarak anlamak gerekir. İnsandaki tözsel formun 
yani ruhun bedene hayat veren bir etkide bulunduğunu 
yeterince anlatabilmek için, burada “animatör” terimi 

kullanılmaktadır. Bu bileşik yapıda 
form maddeden daha üstün bir yerde 
bulunmaktadır. Bu üstünlük onun 
kendi başına bir yetkinlik içinde 
bulunduğunu göstermez. 

İnsandaki akılsal ruh, bedenle 
birleşmek konusunda büyük bir 
istek içindedir; çünkü insanın 
oluşmasını gerekli kılan şey, onun 
bilginin peşinde koşma isteğidir. 
Buradaki bilgiden, insanın çevresini 
oluşturan tikel fizik nesnelerin 
bilgisini anlamak gerekir, yoksa 
analoji ile elde edilenleri değil. 
(Burada bileşik olan varlıkların 
değil, varoluşu bakımından yalın 
bir özellik sergileyen varlıkların 
bilgisine ulaşmak için analojiden söz 
edilmektedir.) Bilgiyi elde etmek 
bakımından yetkince bir varoluşa 
sahip olmayan ruhun, bu eksikliğini 
ortadan kaldırabilmek için bedenle 
birleşmesi kaçınılmazdır. Başka 
şekilde ifade edilebilirse, ruh, insanın 
eksiksiz doğası değildir ve bu 
yüzden insan ruhun kendisi olarak 
adlandırılamaz. 

Thomas Aquinas, bilginin taşıyıcısı 
olarak insanı gösterir, ancak onun insanı Platon’unki gibi 
sadece tözsel formdan oluşmaz. Ona göre insan, ruh ve 
bedenden oluşmuş bir compositum’dur ve bilgiyi elde 
etmesi için bu bilgiyi kendisinden devşireceği tikel fizik 
nesne türünden bir yapıya gereksinimi vardır. Bilgiyi elde 
etmede veya elde etmiş olduğu bilgiyle fizik nesneler 
dünyası arasındaki bağlantıyı kurmada insan, duyuları ile iş 
görmektedir. Zira bilmemizin ilkesi duyulardan gelmektedir. 
Duyular ise “şimdi ve burada” duyulanması işinde etkinlik 
gösterebilir. Başka bir deyişle, duyunun nesnesinin zaman 
ve mekân içinde yer alan bir nesne olması gerekir. İnsanî 
bilmenin ilk ve vazgeçilmez basamağı olarak görülen 
duyulamanın nesnesi “madde”dir. Böylece form, madde 
aracılığıyla bireyleşir. 

Aristoteles, bireyi “bu madde içindeki şöyle bir form” 
olarak tanımlamaktadır; onu formca özdeş olan kalıpların 
içindeki farklılığı meydana getirmesi bakımından maddeye 
bağlamaktadır. Aristoteles’e göre “birey bölünemez 
olandır”; bu yüzden de onun bireysel prote ousia (birincil 
töz veya sadece töz) olarak değerlendirilmesi gerekir. 
Buradaki bölünmezlik anlatımı, cins, tür, birey ilişkisinde 
anlamlı bir hale gelir. İnsan kendisinden sonra gelecek 
bir türe cinslik yapacak konumda değildir. Bir tür olarak 
o, ancak tek tek bireylerin üstünde yer alabilir. Birey 
kendisinden sonra pek çok bireye bölünebileceği ve her bir 
kısmında birey adını alabileceği bir potansiyel duruma sahip 
değildir; çünkü insan, kısımlarına ayrıldığında artık bir 
insan değildir. 
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Aquinas’a göre, madde (buradaki anlatımıyla materia 
prima) kendisine “form”u alarak yetkinleşebilir. Form da 
maddeyle birleşerek kendince yetkinleşecektir. Maddenin 
yetkinleşmesi onun materia non signata’dan materia 
signata’ya geçmesi anlamına gelmektedir. Formun 
bireyleşmesini sağlayarak ona aynı tür içinde çoğalma 
olanağı veren işte bu türden bir maddedir. Bu madde, form 
aracılığıyla duyusal algının konusu haline gelebilecek 
nesnelerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktadır. Bu 
şekilde, bir bireyi diğerinden ayıran farklı öz niteliklerin 
taşıyıcısı olarak madde, formu bireyleştirirken, form da 
maddeye bir tür bireysellik kazandırmaktadır. Madde, 
cinslerin farklılığını oluşturan olarak ortaya çıkar, aynı 
zamanda “madde bilinemezdir”. 

Maddenin kendi başına bilinemezliğinden sıyrılması için 
analojiye başvurulması gerekir. Misal olarak, Tanrı salt 
aktüel varlık (yalın varlık) olduğundan, ona ilişkin bilgiye 
ancak analoji yoluyla ulaşılabilir. Başka bir deyişle, 
Tanrı’nın imgesi olmadığından, ona ilişkin herhangi 
bir bilgiye doğrudan doğruya, duyularımız aracılığıyla 
ulaşmamız imkânsızdır. Herhangi bir imgelem (imaginatio) 
üzerine düşmesi için o varlığın bir compositum olması, 
yani özünün varoluşundan farklı olması gerekmektedir. 
Bir compositum ise kendi başına ne salt aktüel ne de salt 
potansiyeldir. Salt potansiyel yapısıyla salt aktüel olan 
Tanrı’nın karşısına konulan madde de sadece analoji yoluyla 
bilinebilir. İlk maddenin (materia prima veya prote hule) 
analoji yolu dışında bilinebilmesi, insanın kendi dışındaki 
gerçekliği kavraması bakımından son derece önemlidir.  

Maddenin insanın duyusal algısına konu olabilmesi, yani 
tikel fizik nesne olabilmesi için edimsel varoluşa sahip 
olması gerekir. Madde ancak edimsel varoluş aracılığıyla 
geçişi olanaklı kılacak ve algının konusu haline gelecektir. 
Şimdi algının konusu olmak demek, şimdi ve burada (hic 
et nunc) bir var olma durumu göstermek demektir. İlk 
maddenin (materia prima) bunu tek başına, salt potansiyel 
haliyle başarmasına imkân yoktur. Bunun için maddeye 
başka bir kuvvetin yardımcı olması gerekir. Bunun için 
formun “bilme ilkesi” (principium cognitionis) olarak 
görünmesinin altında yatan neden budur. 

Bütün bilgimizin duyulardan başladığını önesüren anlayışa 
göre maddenin bireyselliği form tarafından güvence altına 
alınmıştır. Madde form aracılığıyla aktüel varoluşunu 
kazanmaktadır. Bu kazanımda ortaya çıkan “bileşik 
varlık”ın, her iki tarafta da ilineklerini kendi başına 
taşıyacak herhangi bir yapıyı bulmak imkânsızdır. Bunların 
taşıyıcısı, iki tarafı da dengeleyen, belirlenmiş maddedir. 
Cins ve tür kısımları madde ve formdur. Bireyselin 
kısımları da “bu madde” ve “bu form”dur. Form ve madde, 
birleşmeleri sonucunda, duyusal algının konusu olacak bir 
nesnede ortak bir varoluş sergilerler. Forma bireyleşme 
imkânı sağlayan maddenin kendisinde, uzama sahip 
olduğundan parçalara ayrılabilme ve her bir parçasında aynı 
türsel özellikleri gösterme imkânı vardır. 

Maddenin (burada materia signata) fizik gerçeklikte 
var olan en önemli özelliği “yer kaplama” olarak 
belirlenmektedir. Bu özelliği aracılığıyla madde ancak 
birtakım ayırt edilebilir özellikleri kendisinde toplayabilen 

bir yapı haline dönüşmektedir. Bilinmeyen özelliklere 
sahip materia prima’dan (materia non signata) materia 
signata’nın ortaya çıkmasını sağlayan “form”dur. Madde 
kesinlikle bir bilme ilkesi olarak değerlendirilemez. Form 
aracılığıyla belirlenmiş maddenin tanımı içinde yer alamaz. 
Böylece “öz”ün maddece nüfuz edilemez yapısı korunmaya 
çalışılmaktadır. Duyulama olmaksızın fizik dünyaya ilişkin 
bilgi imkânsızdır. Tikel fizik nesnedeki “anlaşılabilir olanın” 
(etkin aklın soyutlama gücü) dokunulmazlığının garantisi 
için bir tek dayanak vardır: “Benzer benzeri bilir.” 

Bireyselleşme ilkesi maddedir. Bilme söz konusu olduğunda, 
bireyselin madde ile olan ilişkisi en temel ve en önemli 
özelliktir. Duyuların ve duyulamanın bilmede önemi vardır. 
İmgelem ancak zaman ve mekâna bağlı var olanların 
imgelerini taşır. Bu görüş, deneyciliğin tipik bir göstergesidir. 
Bireyleşme ilkesinin madde olması, aklın upuygun nesnesi 
“anlaşılabilir form” (species intelligibilis) olduğundan, akıl, 
tikel fizik nesneyi doğrudan doğruya kavrayamaz. Bilmedeki 
ilk basamak olan duyulama, yeterli olmayan bir işleyiş 
halinde görünür. Bireyleşme ilkesi maddedir ve bu ilkenin 
söz konusu olabilmesi için zorunlu bir koşul (sine qua non) 
olması, onun deneye dayalı bilginin varlık nedenlerinden 
birisi olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bilginin 
oluşumu sürecinde var olanın bir tarafa bırakılmadan 
hesabının verilmeye çalışılması, dikkat edilmesi gereken 
bir yaklaşım biçimidir. Aristoteles’in kategorilerinin sadece 
varlığın belirlenmesine yönelik bir yapısı yoktur. Bunlar aynı 
zamanda bilme ile ilgili önemli özellikler taşır.

turgutozguney@yahoo.com.tr

Türkiye’de 
Nanoteknoloji 
Uygulamaları[1]

Nanoteknoloji kavramı, etimolojik kökleri açısından, 
Yunanca “cüce” anlamına gelen “nano” ile “teknoloji” 
kavramının bileşiminden oluşmaktadır. Nano, fiziksel 
bir büyüklüğün bir milyarda birini ifade etmek için 
kullanılmaktadır. Nanometre, 1 metrenin milyarda biri 
ölçüsünde bir uzunluğu temsil etmekte ve yaklaşık 
olarak ardarda dizilmiş 5 ila 10 atom boyutlarındadır. 
Genel görüşe göre nanoteknoloji 100 nanometreden 
küçük boyutlarda maddelerin anlaşılması, kontrol 
edilmesi, atomik seviyede değiştirilip işlevsel hale 
getirilmesi olarak tanımlanabilir. Nanobilim ile ilgili 
yapılan en yaygın yorum, atom ve moleküler boyutta 
ölçüm, izleme ve üretim yapabilme ve bu boyutlarda 
yeni özellikleri işleyebilme olarak ifade edilmektedir. 

Nano-ölçek seviyesinde malzemelerin özellikleri 
makroskopik ölçekten tamamen farklı olup nano-
ölçeğe yaklaştıkça birçok özel ve yararlı olay ve yeni 
özellikler ortaya çıkmaktadır. Örneğin, iletim özellikleri 
(momentum, enerji ve kütle) artık sürekli olarak değil 
ancak kesikli olarak tarif edilmektedir. Benzer olarak, 
optik, elektronik, manyetik ve kimyasal davranışlar 
klasik değil kuantum olarak tanımlanmaktadır.  Artık 
maddeyi nanometre seviyesinde işleyerek ve ortaya 
çıkan değişik özellikleri kullanarak yeni teknolojik 
nano-ölçekte aygıtlar ve malzemeler yapmak mümkün 
olmuştur. Örneğin, tarama, tünelleme ve atomik kuvvet 
mikroskoplarını kullanarak yüzey üzerinde atomları 
iterek birbirlerinden ayırmak ve istenilen şekilde dizmek 
mümkündür. Bütün bu gelişmeler, 19. yüzyılda dünyayı 
yeniden şekillendiren sanayi devrimine eşdeğer bir 
bilimsel ve teknolojik devrim başlatmıştır. Bu şekilde 
atom ve moleküller ile oynayarak tek molekülden oluşan 
transistör ve elektronik aygıtlar gerçekleştirilmiştir 
ve dünyada birçok grubun aktif çalışmaları ile 
geliştirilmektedir. Bütün bu çalışmalar ve gelişmeler 
elektronik, kimya, fizik, malzeme bilimi, uzay ve hatta 
sağlık bilimlerini bir ortak ara-kesitte buluşturmuştur.

Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde 
nanoteknolojiye önemli yatırımlar yapılmaktadır. 

[1]  Aydoğdu, Ercan; Nanoteknoloji, Nanobilim ve Analitik 
Kimyadaki Kullanımı; Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü yayınlanmamış yükseklisans tezi 2011 

Avrupa Birliği’nin 6. Çerçeve Programı sayesinde, 
Türkiye’de kuramsal düzeyde kalmış olan 
nanoteknoloji araştırmaları yeni bir yapılanma ve 
ivme kazanmıştır. TÜBİTAK tarafından hazırlanan 
Vizyon 2023 Programı’na öncelikli alanlardan 
biri olarak nanoteknoloji alınmıştır. 2005 yılında 
Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen Nanoteknoloji 
Konferansı’na geniş bir katılım olmuştur ve nitelikli 
bilimsel bildiriler sunulmuştur. Devlet Planlama 
Teşkilatı tarafından, desteklenecek araştırma projelerinde 
nanoteknoloji ile ilgili projelere öncelik verileceği ifade 
edilmiştir.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, 
Bilkent Üniversitesi’nden sunulan proje aracılığı ile 
ulusal nitelikte bir nanoteknoloji araştırma merkezi 
kurulması için 11 milyon TL destek sağlamıştır. Bu 
proje, 5 Ekim 2005 tarihinde başlamıştır.  Ulusal 
Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nin araştırma alanları; 
sürtünmesiz yüzeyler, nanoteknoloji tabanlı tekstiller, 
nanosensörler, nanobioteknoloji, nanoaygıtlar, fiber 
lazerler, nano yapılar için yeni malzemeler, atomsal 
seviyede görüntüleme, nano ölçekte modelleme, tıbbi 
lazerler ve fiberler, nanoparçacıklar, hidrojen depolama, 
nanotüplerdir.

Türkiye’de Ulusaş Nanoteknoloji Araştırma Merkezi 
(UNAM) dışında da nanoteknoloji konusunda araştırma 
yapan merkezler vardır. Bu merkezlerden bazıları:

- Anadolu Üniversitesi
- İleri Teknolojiler Araştırma Birimi
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Nanoteknoloji ve Nanobiyoteknoloji Araştırma 
Merkezi
- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
- Nanoteknoloji Merkezi

Nanobilim ve nanoteknoloji alanında çalışan üniversite 
ve kuruluşlar arasında; Bilkent, ODTÜ, İTÜ, Koç, 
Sabancı, Ege Üniversiteleri, TÜBİTAK, Gebze 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü yer almaktadırlar. Kamu 
kuruluşlarından Roketsan, TAI çalışma yürütmektedirler. 
Bazı özel sektör kuruluşlarının da nanoteknoloji ile 
ilgilendiği bilinmektedir. Ancak çalışmalar ile araştırma 
geliştirme faaliyetlerine yapılan yatırımlar dünyanın çok 
gerisinde seyretmektedir.

Önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde nanoteknoloji 
sayesinde süperkompüterlere mikroskop altında 
bakılabilecek, insan vücudunun içinde hastalıklı 
dokuyu bulup iyileştiren, ameliyat yapan nanorobotlar 
bulunabilecek, insan beyninin kapasitesi ek 

nanohafızalarla güçlendirilebilecek, kirliliği önleyen 
nanoparçacıklar sayesinde fabrikalar çevreyi çok daha 
az kirletecektir. Ulusal güvenliği ilgilendiren konularda 
nanomalzeme bilimi, yeni savunma sistemlerinin 
geliştirilmesinde, haber alma / gizlilik konularına 
yönelik çok küçük boyutlarda aygıtların yapılmasında 
kullanılacaktır. Birim ağırlık başına şu andakinden 
50 kat daha hafif ve çok daha dayanıklı malzemeler 
üretilebilecek ve bunların sonucu olarak insanın günlük 
yaşamında kullandığı tekstil ürünleri gibi ürünler 
değişebileceği gibi, uzay araştırmalarında ve havacılıkta 
yeni roket ve uçak tasarımlarının ortaya çıkması 
mümkün olabilecektir.

Nanobilim ve nanoteknolojinin odak noktaları, düşük 
boyutlarda baskın hale geçen boyut, sınır ve kuantum 
etkileri gibi temel fizik araştırması içeren konuların 
yanında, atomik boyutlarda görüntülemede deneysel 
yöntemlerin geliştirilmesi, Angstrom altı (10-10 
metreden küçük) boyutlarda ölçüm yapabilme teknikleri, 
düşük boyutlarda eş tip malzeme üretebilme, malzeme 
yapısını atomik boyutlarda kontrol edebilme, kızılaltı 
ve morötesi radyasyonlara tepkisi kontrol edilebilir 
malzeme ve özel amaca yönelik aygıt geliştirme 
yöntemleridir. Nanobilim ve nanoteknoloji çok çeşitli 
alanlarda hızla yaşamımıza girmektedir. Bu etki bilişim 
ve haberleşmeden başlamakta, savunma sanayi, uzay 
ve uçak teknolojileri ve hatta moleküler biyoloji ve gen 
mühendisliğine kadar uzanmaktadır.

Nanoteknolojiden gelecek 10-15 yıl içinde büyük 
ve sürpriz çıktılar ve yeni pazarlar beklenmektedir. 
Avrupa’da, ABD’de ve Japonya’da yüzlerce 
nanoteknoloji araştırma merkezi, üniversitelerde 
bölümler kurulmuştur. Nanoteknoloji ile, gelişmiş 
ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki ara 
kapanamayacak kadar ve katlanarak artacak; 
nanoteknolojiye sahip olan ülkelerin refah seviyesi, 
ulusal savunması ve ekonomisi daha güçlü bir konuma 
gelecektir. Bu bağlamda zamanında endüstriyel ve 
mikroelektronik-enformatik devrimlerini yakalayamayan 
ülkemizde, ekonomik ve bilimsel gelişme ve refah için 
nanoteknoloji yakalanabilecek en son fırsat olmaktadır. 
Bu fırsatın yakalanabilmesi ancak ulusal boyutta uzman 
kadronun güçlendirilmesi, eğitim ve nesilden nesile 
aktarılacak teknoloji birikiminin önünün açılması ile 
mümkün olacaktır. Bu yolların açılması ile ülkemiz 
kritik olan bu uygarlık ve refah düzeyine çok daha aktif 
olarak katkı sağlayabilecektir.

elifersoy20@gmail.com

BİLİM Özetleyerek Alıntılayan: Elif Ersoy
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Kartal Simgesi 

Evren Gül
“Cesaretiniz var mı ey kardeşlerim? Yürekli misiniz? 
Tanıklar önündeki cesaret değil, hiçbir tanrının tanıklık 
etmediği bir münzevi cesareti, bir kartal cesareti gerekli. 
Soğuk gönüllere, katırlara, körlere, sarhoşlara yürekli 
demem ben. Korkuyu bilen ama korkuyu yenendir, 
uçurumu gören ama ona gururla bakandır yürekli kişi.
Uçurumu gören ama uçuruma kartal gözleriyle bakandır, 
uçurumu kartal pençeleriyle kavrayandır cesareti olan.” 
Friedrich Nietzsche[1]

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan kartalın, 
Altay mitolojisinde kendisinden ilk insanın türediğine 
inanılan canlı olduğu görülür. Hatta bugün hâlâ Garuda 
adıyla anılan; gövdesi, kol ve bacakları insan biçimli, 
kartal başlı, kartal gagalı ve kartal biçimli kutsal kuş; 
Endonezya, Tayland ve Moğolistan’ın milli sembolü 
olmaktadır. Altay mitolojisinde kartala birçok tanrısal 
nitelikler verildiği gibi, Zerdüşt inancı onun, Tanrı 
Vayu’nun kılığına girdiği hayvan olduğunu kabul 
etmiştir. Şaman inancında Göktanrı olduğuna inanılan 
Kartal’ın, mitolojilerde çoğunlukla koruyucu ruhun ve 
adaletin simgesi olduğu görülür. Kartal aynı zamanda 
hükümdarları ya da beyleri temsilen arma ve bayraklarda 
sık sık bir güç unsuru olarak yer almıştır.

Türk kültürü bilindiği üzere uzun ve köklü bir geçmişi 
taşır. Bu kültür yüzyıllar boyunca temas ettiği çeşitli 
medeniyetler ve geçirdiği evrimler neticesinde sosyal ve 
ekonomik değişikliklere uğramış, fakat yine yüzyıllar 
boyunca da bazı değer unsurlarını kaybetmeden 
koruyabilmiştir.

Hayvan üslubu Türklerin görsel kültüründe asırlarca 
varlığını koruduğu gibi bozkırda gelişmiştir. Buradan 
Orta ve Ön Asya’ya kadar yayılmış ve geniş bir 
coğrafyaya dağılmıştır. Çin sınırından Orta Avrupa’ya 
kadar uzanan geniş bozkırlarda etkili olmuş, bu 
bölgelere hâkim olan Türk topluluklarını da yüzyıllarca 
etkilemiştir. Bozkır sanatına dayanan ve burada yaşayan 
Türklerin hayat şartlarına uygun olarak hayvanlara yakın 
ilgilerinden doğmuştur.

Hayvan üslubunun Türklerin inanç sistemleriyle de 
yakın ilgisi vardır. Doğa karşısında aciz kalan ilkel 
insanların olayların altında büyü ve sihir arayışları 
bazı simgelerin de doğmasına yol açmıştır. Böylece bu 
tabiatüstü kuvvetlere karşı olan korku, saygı, korunma ve 
uzlaşma gibi eğilimler bu üslubu besleyen ana kaynakları 
oluşturmuştur.
 
“Şamanizm ve Mitolojilerde Türk hayvan üslûbu 
içerisinde “Kuş” motiflerinin sıklığı, ancak bağlı 
oldukları inanışlarla açıklanabilir. Kuş sembolizmi 
şaman inanışında oldukça yaygındır; şaman ya da 
kam-ozan, şamanlaşmadan önce bir kuş görünüşünü 
olabildiğince andıran, tüylerden oluşmuş bir giysi giyer 
ve bu kılığa bürününce kendini bir kuş gibi hisseder. 
Böylece öte dünyaya doğru kanat açabilecektir. 
Şamanların ayin esnasında kullandıkları davulun 
üstünde de, kartalı bir ağacın üzerinde gösteren çizimler 
mevcuttur ki şaman bu ayin sırasında kartala şu şekilde 
seslenir: 
 
Gök kuşları, beş Marküt (kartal), 
Tırnakları bakırdan, 
Ayın tırnağı bakırdan, 
Ayın gagası buzdan, 
Geniş kanatları muhteşem hareketli, 
Uzun kuyruklu muhteşem hareketli, 
Sol kanadı ayı örter, 
Ey dokuz kartalın anası, 
Yayık’ı geçerken şaşırmaz, 
Edil üzerinde yorulmaz, Öterek 
gel sen bana! Oynayarak gel 
sen sağ gözüme! Sağ omzuma kon”[2]

Yakut Türklerinde bir “Gök direği” inancı vardır. Buna 
göre; uzun bir ağaç sırık ucunda yine ağaçtan yontulmuş 
bir kuş türü bulunurdu. Genel olarak “Gök kuşu” adını 
verdikleri bu kuş çift başlı kartal şeklinde yapılırdı. 
İnanışa göre sırık göğe kadar uzanıyor ve gökte tanrının 
kuvvet ve kudretini temsil eden büyük kartala kadar 
ulaşıyordu. Onlar bu basit sıklığı, sembolik olarak öyle 
tasavvur ediyorlardı. Dolgan’lara göre, bu gök kuşun 
büyük kanatları, yere açılan göğün kapısını insanlara 
kapamıştı. Yedi ve sekiz dallı yapıların gök direklerinde 
her dalı göğün bir katını gösterirdi. Çift başlı kartalın 
oturduğu katta artık tanrının çocuklarının ruhu dolaşırdı. 

[1]  http://www.radikalgenc.com/edebiyat/alman-edebiyatinda-
kartal-simgesi#_ftn1   
[2]  http://www.tarihportali.net/tarih/turk_kulturunde_kartal-
t7630623.0.html;imode

Bu ruhlar kuş şeklinde uçuşurlardı.

Yukarıda da değindiğimiz gibi, Orta Asya inanışları 
ve şaman Türklerinde kartaldan türeme inancı oldukça 
yaygın görülmektedir. Bu inanış efsanelerde de kendini 
gösterir. Yakut Türklerinde şamanın kartaldan tünediğine 
inanılırdı. Bir diğer inanışa göre de özellikle Göktürk 
devleti zamanında hükümdar veya seçkin şahsiyetlerin 
doğumlarının kartal kültürüne ithaf edildiği yaygındı. 
Ayrıca kısır olan kadınların çocuk vermesi için kartala 
başvurup yalvarması ve bundan sonra gelen çocuğa 
“hotoy torütten” (yeni kartaldan türemiş) denildiği 
aktarılmaktadır. Altay mitolojisinde en büyük tanrı 
sayılan Ülgen’in yedi oğlundan biri olan kartal, Güneş 
ve Göktanrının sembolü, aynı zamanda tanrının bir elçisi 
olarak görülür ve sayılırdı.
 
“Oğuz destanlarına göre, her boyun bir kuş sembolü 
vardı. Bu kuşlar da genel olarak yırtıcı kuşlardan 
seçilmiştir. Bir Moğol tarihçisi olan Reşideddin, bu 
kuşlara Ongon deyimini kullanmış ve bu suretle deyim 
günümüze kadar ulaşmıştır. Aslında Ongun sözü 
Moğolcadır. Bunun Türkçesi “Töz”dür. Töz, Türkçe’de 
“kök-menşe” anlamına gelir. Kaynağı çeşitli yerlere 
dayandırılmakla beraber Ongunlar, insan kuş ve başka 
hayvanlar şeklinde yapılan totemlerdir. Bunlar ağaçtan, 
taştan, kemikten, madenden ve çamurdan yapılırdı.

Oğuz boylarının amblem hayvanı olan ongunların 
sadece totem olmayıp bu hayvanların kendilerinden de 
çekinildiği ve o boy tarafından avlanamadığı, etinin 
yenilemediğini belirterek kutsallığının üzerinde durur.

Oğuzların toplumsal seviyeleri yükselince bu ongunlar 
gerçek mahiyetini kaybedip birer arma şeklinde devam 
etmiştir. Türklerde kartal ve diğer bazı kuşların, 
erkek çocuklarına yiğitlik, kahramanlık, güçlülük ve 
hâkimiyet sembolize etmesi için ad olarak verildiği 
bilinmektedir.”[3]

Kartalla ilgili diğer ilgi çekici adetleri yine Yakutlarda 
yoğun olarak görmekteyiz. Örneğin, Yakutlarda en 
korkunç and kartal adıyla içilen andır. Kartal adıyla yalan 
yere and içenlerin “ocağı söner” yani nesli ve tohumu 
kesilirdi.

Herhangi bir Yakut, evinin yakınında bir kartal 
gördüğünde ziyafet vermesi gerektiğini düşünür ve 
bunu yapardı. Eğer Yakutlardan birisi kaza ile bir kartalı 
öldürmüşse, şaman çağrılarak bu kartal kaldırtılırdı. 

“Hastaya çağrılan şaman hastanın kartal öldürdüğü 
için hastalandığını ruhlarından öğrenirse çürük ağaçtan 
bir kartal sureti yapar, güney doğuya açılan pencereye 
karşı döner. Kartal adına, kürek kemikleri üzerinde 
beyaz lekeleri bulunan, yağız at kurban kesilir. Şaman 
hazırladığı suret üzerine kurbanın yürek kanıyla göz, ağız 
gibi resimler çizer. Dualarında hastanın kartala saygı 
göstereceğine dair söz verir. Şaman tarafından yapılan 
kartal sureti, içine hastanın öldürdüğü kartalın ruhu (sür) 
konulup evin bir köşesine asılır. Ayin tamam olduktan 
sonra bu suret ormana götürülüp bırakılır.”[4]

Yakutlardaki bir başka inanç ise karların ve buzların 
erimesi ve ilkbaharın gelmesinin kartalın kanatlarını 
çırpmasına bağlı olduğudur. “İlkbahar yılın gelişi”(yıl 
gelirinin ırı), (Cıl keliitin ırata) adını verdikleri bahar 
türküsü, eski devirlerde kartal namına söylenen ilahilerin 
kalıntısı olarak değerlendirilir. Bazı Yakut ana soyları ise 
kartalı koruyucu ruh sayarlar.

Anadolu’da ise kuşlar ve uçmak ile ilgili inanışlar 
tasavvufi yaşantı ile de devam eder. Örneğin, Hace 
Bektaş Veli Anadolu’ya geldiğinde yerli dervişler 
tarafından hoş karşılanmaz. Bu dervişlerden birisi olan 
Doğrul Baba, Hace Bektaş’ın güvercin şeklinde geldiğini 
görünce, o da hemen doğan biçimine girer (bu biçim 
değiştirmeye don değiştirme denilmektedir) ve güvercini 
avlamak ister. Hace Bektaş hemen silkinip Âdem kılığına 
girmiş ve insan olarak doğanın boğazından tutup nefesini 
kesmiştir. Doğrul Baba bunun üzerine Hace Bektaş’tan 
af dilemiştir. Bu Anadolu dervişinin adı olan Doğrul, 
Türklerin av kartallarından Tuğrıl’dır.

Kartal Anadolu’da kurulmuş medeniyetlerin pek çoğunda 
sembol olduğu gibi Gökyüzünü temsil eden, gelecekten 
haber veren, ruhları öbür dünyaya götüren kutsal bir 
hayvan olarak da kabul edilir.

“Kuş tarihler boyunca olağanüstü bir yaratık 
olarak algılanmış ve adeta tanrılaştırılmıştır. Orhun 
kitabelerinde, Orta Asya Yakut Türklerinin, her insanın 
kuş şeklinde bir ruhu olduğuna, ölen kişinin ruhunun 

[3]  http://www.tarihportali.net/tarih/turk_kulturunde_kartal-
t7630623.0.html;imode
[4]  Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve 
Araştırmalar, s.119.

göğe yükselip kuş gibi uçtuğuna inandıklarından söz 
edilir. Kartal ve aslan motifleri 13. yüzyılda Selçuklu 
Devleti tarafından arma olarak kullanılmıştır. Selçuklu 
kartalı daha sonra 1435’de İmparator Sigismund 
tarafından Alman Bayrağına arma olarak alınmıştır.”[5]

Altay mitolojisinde kartal evrensel yeteneklerinin ve 
hayat kaynağı oluşunun ötesinde insan yiyici özelliğiyle 
öne çıkar. Kartala atfedilen bu nitelik bir yeniden doğuşu 
simgeler.

“Görkemli bir hayvan olan kartal sırasıyla yedi gün 
toprak altında, yedi gün göklerde yaşar, kemiklerini 
dokunulmaz hale gelecek biçimde düzenlemek için 
kahramanı yutar ve kanlı canlı olarak tekrar hayata iade 
eder; yani bir başka deyişle, evren boyunca yaptığı bir 
hayli uzun süren bir gezinti sonunda, kendi iskeletini 
seyretmesi sırasında en azından ruhen ölen Şaman 
örneğinde olduğu gibi, tahta çıkışında boğulmayı 
taklit eden Kral Hazar gibi ve dönem dönem Kitan 
Kağanı gibi öldürür ve tekrar diriltir”. Bu kartalın 
Orta Asya’da,  Asya’nın her yerinde var olan efsanevi 
kuşun benzeri oluşu, İran’daki simurg, Arapların ruh’u, 
Hintlilerin garuda’sını andırması, bozkır iklimine iyi 
uyum göstermesi ve kendisinden sık olarak söz edilmesi 
efsanenin eski olduğunu düşündürmektedir.”[6]

Orta Asya’da yaygınlığının yanı sıra, Selçuklularda da 
kartal simgesi, özellikle çift başlı kullanımıyla önde gelen 
en önemli semboldür denilebilir. Katallı tuğ ve asa kudret 
ve asalet sembolü olarak kullanılmıştır. Saray ve sultanın 
simgesi çift başlı kartaldı. İbn-i Bibi’nin aktarımına göre, 
Anadolu Selçuklu sultanları bir yeri fethettiklerinde, 
tepesinde kartal bulunan çadır (çetr) kurdururlardı. Bu 
da kartalın koruyucu unsur, kudret, kuvvet ve iyi talih 
sembolü olduğunun göstergesiydi.
    
“Beyşehir’de Beyşehir Gölü kıyısında 1226-1237 yılları 
arasında yapılan Alaeddin Keykubat’ın Kubadabad 
Sarayı çinileri üzerinde görülen kartal şekilleri ve bu 
şekillerin altında yer alan -Es Sultana- gibi ibareler 
bu görüşün doğruluğunu gösterir. Ariflik ve bilginliğin 
sembolü olan çift başlı kartalın Selçuklu medreselerinde 
bulunması kurumun işlevi ile ilgili olsa gerektir. 
 
Anadolu Selçuklu sanatında kartal figürünün görüldüğü 
yerlerden bazıları şunlardır:

- Diyarbakır kalesi XXX. burç niş tepesinde (1088) 
- Diyarbakır kalesi XL. burç niş tepesinde (1089-90) 
- Diyarbakır Urfa kapısında boğa başının tepesinde 
- Divriği Ulu Camii batı portalında (1228-1229) 
- Tercan Mama Hatun Türbesinde kartal (13. yy.) 
- Niğde Hüdavent Hatun Türbesinde (1312) 
- Niğde Sungur Bey Camisinde çift başlı kartal (1335) 
- Sivas Gök Medresede (1271) 
- Kayseri Döner Kümbette (1279) 
- Erzurum Çifte Minareli Medresede (1260) 
- Erzurum Yakutiye Medresesinde (1310) 
- Diyarbakır kalesi yedi kardeş burcunda (1335) 
- Konya Kalesinde (1221)[7] 
- Konya Alaeddin Köşkü alçı kabartmalarında ( 1257-67) 
- Kubadabad sarayı çinilerinde ( 1226-1237)”

Çift başlı kartal Anadolu uygarlıklarında gücü simgeler. 
Köylerin ortasındaki meydanlara dikilen sütunlara demir 
ya da taş amblemi konulurdu.  “Efendi kuş” adı verilen 
motif, efsaneye göre, yüce Tanrının evinin önündeki 
sütunlarla eş tutulurdu.
 
Türklerde kartalın önemi dinî geleneklere dayanmasına 
rağmen, kartal zamanla dinî anlamını kaybederek uğur, 
şans gibi mânâları üstlenmiştir. Müslüman Anadolu 
Türkleri ise asla kartala tapmamışlardır ve onu bir dinî 
simge olarak görmemişlerdir. Bu nedenledir ki dinî 
eserlerinde, camilerin dış cephelerinde kartalı süsleme 
unsuru olarak kullanmaktan çekinmemişlerdir.

Kaynaklar:
http://www.radikalgenc.com/edebiyat/alman-edebiyatinda-
kartal-simgesi#_ftn1
http://www.tarihportali.net/tarih/turk_kulturunde_kartal-
t7630623.0.html;imode
http://dipnotkitap.net/DENEME/Anadolu_Motifleri.htm
http://www.belgeler.com/blg/15mm/trk-mimari-ssleme-
sanatlarinda-mitolojik-kaynakli-hayvan-figrleri-orta-asya-dan-
seluklu-ya-mythology-originated-animal-figures-in-turkish-art-
of-architechural-ornamentation-from-central-asia-to-seljukian
Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, 
Abdülkadir Aksoy, Türk Tarih Kurumu, 2006, s.119.
Türklerin ve Moğolların Eski Dini, Jean Paul Roux, Kabalcı 
Yayınevi, 2001, s.150.

[5]  http://dipnotkitap.net/DENEME/Anadolu_Motifleri.htm
[6]  Jean-Paul Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, s.150. 
[7]  http://www.tarihportali.net/tarih/turk_kulturunde_kartal-
t7630623.0.html;imode
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BİZİM SAHAF

Kur’an Mucizesi
Sûreleri Okuma İlkeleri
Halil İbrahim Genç
313 sayfa

Kur’an Mucizesi sûrelerin 
ve ayetlerin okunma 
ilkelerini ortaya koyan 
ve Kur’an-ı Kerim’e 
farklı pencerelerden 
bakılabileceğini ortaya 
koyan bir zevkle kaleme 
alınmıştır.

Şüphesiz kabul edilecektir 
ki Kur’an sadece bir 
dua kitabı değildir. O, 
aynı zamanda ilkeler 
aracılığıyla kendini 
anlayışa sunan bir hikmet 

kitabıdır. Ve belki de Kur’an’ın gerçek mucizesi bu 
ilkelerdir.
 
(Arka Kapak)

Bu kitap bir Kur’an tevili çalışmasıdır. Kur’an tefsir 
çalışmaları genel olarak ayetlerin sûre disiplinlerindeki 
yerlerinden farklı olarak kâinattaki yaşamsal karşılığı 
üzerinden anlamlandırma yapılması ile gerçekleşir. 
Sûre esasına göre yapılan tefsirler ise nüzulüne sebep 
olan olaylar, kâinatta yaşanan durumlar ve insan 
üzerindeki tecellilere göre yapılmaktadır. Her tefsir 
çalışması, ayet ve sûreler üzerinden yapılan Allah’a 
bir methiye, muhataplara ise bir nasihat özelliği taşır. 
Tefsir, yorumcunun okuduğu metni düşüncesinde 
karşılaştırdığı olay ve olgular üzerinden anladığı kadarı 
ile değerlendirmesinden başka bir şey değildir. Genelde 
ise tefsirciler kişisel bakış açıları ile de yorumlarda 
bulunurlar. Bu da sağlıklı bir tefsir çalışmasına 
ulaşabilmemizi zorlaştırır. Bu sebeplerden dolayı da 

tefsir çalışmalarını zevkî olarak değerlendirerek okumak 
yerinde olur. Kişinin düşüncelerine sınır vurmadan 
okumalarda bulunması da Rabbine karşı olan O’nu bilme 
sorumluluğu sebebiyle gereklidir. 

Tevil, evvelinden kinaye okunan eserin müessirinin 
eserindeki ifadelerinden ne kastettiği üzerine yapılan 
yorum çalışmalarıdır. Tevil çalışmalarında eserin 
kendi disiplini içinde anlaşılması öngörülür. Tefsirde 
ise eserden bağımsız olarak eserdeki içerikler, belli 
bir delil üzeri örtüştürülerek veya karşılaştırılarak 
anlamlandırılır. Tevil ise eserinden Allah’ın muradını 
anlamaya çalışmamız için yapılır. Bu da bizim kendi 
tefsir düzeyindeki değerlendirmelerimizden daha çok 
tevili yapılacak konunun bağlı olduğu ilke üzerinden 
anlamlandırılması ile gerçekleşir.

(Giriş Yazısından)

Ruhsal Cazibeli Aşk
Turgut Özgüney 

169 sayfa

 
Üzerine ne kadar konuşulursa konuşulsun, aşk daima 
bilinemez olarak kalır. Binlerce yıl âşıklar onu dile 
getirmeye çalıştılar, ama her zaman aşk gizemli ve 
bilinemez olarak kaldı. Tanımlar daima yetersiz kaldı. 
Bu yüzden pek az kişi onu bilir. Âşıklar sırrı bilir, ama 
dile getirme konusunda çaresizdirler.

Aslında aşk aşikâredir, ama biz onu zihin 
yorgunluğundan ve başka şeylerle meşgul 
olduğumuzdan dolayı tanıyamıyoruz. Aşk, evrensel bir 
melodidir. Notalarını keşfederseniz onu çalma olanağınız 
olabilir. Aşk melodisi evrenseldir ve insanın zihninde 
ebedi olarak çalar. Aşkın enerjisi ilâhidir ve tanrısaldır. 
Tüm varoluşların potansiyel halden aktüel hale geçme 
enerjisidir.

Aşk deneyiminde 
insan, zaman ötesi 
yolculuk yapıyor ve 
o güzelim renkler 
âlemini ve hiçbir 
tasarıma girmeyen 
halleri yaşıyor. O 
kadar tatlı bir âleme 
düşüyorsunuz ki 
hiçbir zaman o hal 
içinden çıkmak 
istemiyorsunuz. 
Ebediyen o hal 
içinde kalmak 
istiyorsunuz. İlâhi 
sırlar evreninin 
kapısı ancak aşk 
aracılığıyla açılıyor. 
Aşktan başka hiçbir güç bu evrenin kapısını açamıyor, 
çünkü yasası böyle. Sadece ilâhi bir inayet (yardım) 
yoluyla bu kapı açılıyor ve insanın bu inayete layık hale 
gelmesi gerekiyor. Şayet inayet gelmiyorsa, bizde bir 
eksiklik var demektir.

“Kendi eksikliğinin duygusuna sahip olmayan insan, 
bilgelik aşkı da duymayacak demektir.”

Aşk deneyimini yaşaması için insanın dürüst ve 
arayıcı bir ruha sahip olması gerekiyor ve ancak bu 
deneyimlerden sonra geleneksel ahlak yasaları gereksiz 
hale geliyor. Bütün varlığı ile ebedi olanla daimi bir 
uyum içine girmiş olanlar için dışsal törenlerin herhangi 
bir değeri kalmıyor.

Bu kitabı aşk kalemi ve neşe mürekkebi ile yazdım. 
Hüzün mürekkebi ile de yazabilirdim. Böyle bir 
birleşmeden ne doğabileceğini önceden kestirmek zor 
olmasa gerek.

Düşünen insanlar bu kitapta saf aşkın ifadesini 
bulabilecekler, uçarı olanlar ise alıştıkları türden bir aşk 
bulamayacaklardır.
 
(Giriş Yazısı)

HAKİKATTEN DAMLALAR

General Pershing’in kurmay başkanı 
olan General Harbord Sivas’ta Mustafa 
Kemal’le görüşürken der ki:

– Türk tarihini okudum. Ulusunuz 
büyük komutanlar yetiştirmiş, büyük 
ordular hazırlamıştır. Bunları yapan bir 
ulus elbette bir uygarlık sahibi olmalıdır. 
Takdir ederim, ama bugünkü duruma 
bakalım. Başta Almanya müttefikinizle 
dört yıl harp ettiniz, yenildiniz. 
Dördünüz bir arada yapamadığınız şeyi 
bu durumda tek başınıza nasıl yapmayı 
düşünüyorsunuz? Kişilerin intihar 
ettikleri zaman zaman görülür. Bir 
ulusun intihar ettiğini mi göreceğiz?

Mustafa Kemal generale: 

– Teşekkür ederim, dedi. Tarihimizi 
okumuş, bizi öğrenmişsiniz. Fakat şunu 
bilmenizi isterdim ki, biz emperyalist 
pençesine düşen bir kuş gibi yavaş 
yavaş aşağılık bir ölüme mahkûm 
olmaktansa babalarımızın oğulları 
olarak vuruşa vuruşa ölmeyi tercih 
ediyoruz.

General ve arkadaşları sessizce ayağa 
kalktılar:

– Biz de olsa öyle yapardık!

F. Rıfkı Atay
Çankaya

İÇTEN DOĞUŞLAR Pablo Neruda

Yavaş Yavaş 
Ölürler
Yavaş yavaş ölürler 
Seyahat etmeyenler, 
Yavaş yavaş ölürler okumayanlar, 
Müzik dinlemeyenler, 
Vicdanlarında hoş görmeyi 
barındırmayanlar. 

Yavaş yavaş ölürler, 
İzzeti nefislerini yıkanlar 
Hiçbir zaman yardım 
İstemeyenler. 

Yavaş yavaş ölürler 
Alışkanlıklara esir olanlar, 
Her gün aynı yolları yürüyenler, 
Ufuklarını genişletmeyen ve 
değiştirmeyenler, 
Elbiselerinin rengini değiştirme riskine 
bile girmeyen, 
Veya bir yabancı ile konuşmayanlar. 

Yavaş yavaş ölürler 
İhtiraslardan ve verdikleri heyecanlardan 
kaçınanlar, 
Tamir edilen kırık kalplerin gözlerindeki 
pırıltıyı 
Görmek istemekten kaçınanlar 
Yavaş yavaş ölürler. 

Yavaş yavaş ölürler 
Aşkta veya işte bedbaht olup istikamet 
değiştirmeyenler, 
Rüyalarını gerçekleştirmek için risk 
almayanlar, 
Hayatlarında bir kez dahi mantıklı 
tavsiyelerin 
Dışına çıkmamış olanlar. 
Yavaş yavaş ölürler...
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Denge 
Garudasana
Eagle Pose
Kartal Pozu

Varoluşun başlangıcından beri dengeler bulunmaktadır. 
Yaşam enerjisi dediğimiz güç bölünerek iki farklı enerjiyi 
oluşturmuştur. Taoizm bu karşıtlığı çok anlaşılabilir şekilde 
yin ve yang olarak sembolize etmiştir. Bu iki karşıtlığı 
her yerde görebiliriz. Örneğin, “Karanlık ve Aydınlık”, 
“Gündüz ve Gece”, “Güneş ve Ay”, “Kadın ve Erkek” gibi. 
Biri olmadan diğeri var olamaz ve her ikisi de dengede 
olmazsa kaos olur.
  
Beden yaşam enerjisini 
dengelediği zaman 
huzurlu ve mutlu olur, 
aksi takdirde fiziksel ve 
psikolojik problemlerle 
karşılaşır. Yaşam enerjisinin 
dengelenebilmesi için, 
öncelikle fiziksel bedenin 
sağlıklı olabilmesi gerekir. 
Sağlıklı ve dengeli beslenme 
ve düzenli hareket etme fiziksel 
bedeni korur ve vicdanen beden 
denen emanete iyi bakabildiğimiz 
için mutlu ve huzurlu oluruz.

Bütünsel sağlık bedensel, zihinsel 
ve ruhsal dengedir. Doğal olan 
süreç “sağlık” olarak ifade edilir, bu 
dengenin bozulması ise “hastalık”. 
Hastalığı iyileştirmekten çok sağlığı 
nasıl koruyacağımızı anlarsak işleri 
kolaylaştırmış oluruz. Yoga hareketlerini 
yaparak bağışıklık sistemini güçlendirip 
sağlıklı kalabilirsiniz. Ayrıca yoga pozlarında 
denge yeteneğimizi geliştirebileceğimiz birçok poz 
bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi “Garudasana” Kartal 
Pozudur. Garuda Hint mitinde Vishnu’yu taşıyan kuşun 
adıdır. Yapılan bu poz kartala benzetildiği için Garudasana 
denilmiştir.

Pozu istediğimiz zaman, istediğimiz her yerde yapabiliriz. 
Ayakta durarak dağ pozunda iki bacağımıza da eşit 
ağırlığımızı gönderiyoruz, ayak tabanlarının etrafının 
yere temas ettiğini hissederek yavaşça ağırlığımızı 
sağ bacağımıza doğru geçirip sol bacağımızı 

kaldırarak sağ bacağımıza doluyoruz. Tek ayağımızın 
üzerinde dengede kalabilmeyi deniyoruz, eğer dengede 
kalabiliyorsak, sol kolumuzu dirsekten büküp bedenin 
ortasına doğru getiriyoruz, sağ dirseği de sol dirseğin 
üzerine yerleştiriyoruz ve avuçlarımızı birbirine çevirerek 
yapabildiğimiz kadarıyla ellerimizi birleştiriyoruz. Elimizin 
başparmaklarını iki kaşın ortasında birleştirerek ve hafifçe 
dizlerimizi bükerek yere doğru çömeliyoruz. Pozun içinde 
yaklaşık 30 saniye kalıyoruz ve kolları bacakları tekrar 
düzelttikten sonra diğer tarafı da yaparak bir 30 saniye daha 
kalıyoruz.
 
Pozun faydaları: Ayak bileklerini, bacak kaslarını, 
kalça kaslarını, omuz kasları ve eklemlerini esnetir; bel 
bölgesindeki ağrıları, siyatik problemlerini rahatlatır; 

enerji kanallarını rahatlatarak yorgunluğumuzu 
azaltır; konsantrasyon ve dengeyi geliştirir. 

Fiziksel olarak tek ayak üzerinde dengede 
kalabildiğimiz zaman içsel olarak da 

dengelendiğimizi hissederiz.

nilcvk@gmail.com

Zerdeçal

Zerdeçal, zencefilgiller familyasından sarı 
çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık otsu 
bir bitki cinsidir. Hint safranı olarak da 
bilinir. Anavatanı Güney Asya’dır. Etken 
maddesi kurkumindir. 1 silme tatlı kaşığı 
zerdeçal, ortalama 30-90 mg kurkumin 
içerir. Araştırmalar 200 mg/günlük dozlarda 
(yaklaşık 2-4 silme tatlı kaşığı) zerdeçalın 
antienflamatuvar, antikanserojen ve 
antiaterojenik olduğu göstermiştir.

Zerdeçal, ipek kumaşlar ve ince derilerin 
boyanmasında ve kına yakmada da 
renklendirici olarak kullanılmaktadır. Aynı 
zamanda eskiden turnusol kâğıdı yerine 
zerdeçal kâğıdı kullanılmaktaydı.

Kurkumin alzheimer, diyabet ve kanser 
gibi hastalıklara karşı olumlu etki göstermekte 
ve göğüs kanserinde tümör büyümesini 
yavaşlatmaktadır. Kurkuminin eklemlerdeki 
iltihaplanmayı azaltarak artrit ile ilişkili ağrıyı 
rahatlattığı gözlemlenmiştir. Bilinen bir yan etkisi 
yoktur. 

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

Kapari ve Naneli İncik
Berfin And
Malzemeler:
4 adet kemikli kuzu incik
3 dal taze biberiye
4 diş iri sarımsak
2 dal defne
Tuz, karabiber
 
Sos için:
1 su bardağı ayıklanmış nane
1 avuç kapari
1 dolu çorba kaşığı un
2 bardak et veya tavuk suyu
 
Yapılışı:
İncikleri bir fırın kabına dizin. Üzerlerine çentik atarak 
biberiyeleri ve sarımsakları  içine saplayın. Tuz ve 
karabiberi ekleyin. Defne yaprağını ekleyin. Kabın dibine 
bir parmak su ekleyerek üzerini alüminyum folyo ile 
kapatın. 170 derecede ısınmış fırına koyup 1 buçuk saat 
kadar pişirin. Fırından çıkarın. Fırın kabından incikleri 
bir tabağa alın. Fırın kabının içinde biriken yağlı suyun 
içine unu, naneyi ve kaparileri ekleyerek ocakta koyuca 
kıvamdaki sosu elde edin. İncikleri tekrar sosun içine fırın 
kabına koyun. Et veya tavuk suyunu üzerine ekleyerek 
biraz daha pişirin. Etlerin üzerine sosu dökerek servis 
yapın. Afiyet olsun.
 

ŞAH BAZAAR

SAĞLIK Nilgün Çevik Gürel

Hatice Çoban Uzun

Bülten Künye
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