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Bilelim ki
milli benliğini

bilmeyen milletler
başka milletlere yem 

olurlar.

M. Kemal Atatürk

Söz ola...

Bugün İnceden
Bir Hüzün
Ahmet Kip

İlkokul arkadaşım Serdar Güçar şöyle yazmıştı bir 
keresinde: “Kasım geliyor, tine değecek belli.”
 
Her kasım ayında Serdar’ın bu cümlesi gelir 
aklıma. Kasım hüzün ayıdır. Büyükler unuttu 
belki, ama çocuklar için Kasım, Mustafa Kemal’i 
anma ayıdır. Yalandan üzüntü gösterileri yapılır, 
uyduruk birkaç şiir okunur. Eğer becerilebilirse, 
çocukların kafasına bir Atatürk miti sokulur. 
Sonra her şey unutulur, ta bir dahaki Kasım’a 
kadar. Kemalistlerin mesnetsiz yüceltmeleri, 
dîni-darların kötülemeleri, sosyalistlerin eleştirel 
vesveseleri arasında sürüklenir gider Mustafa 
Kemal’in tini. Herkes konusuna o kadar hâkim, 
temsil ettiği görüşe o kadar bağlıdır ki, kimse 
dönüp bakmaz hakkında onca laf ürettiği insanın 
çıplak hakikatine.

Mustafa Kemal yıllarca hizmet etti bu toprakların 
insanına. Bu topraklardaki her şeye sahip 
olabilecekken, her şeyi bu toprakların insanına 
bıraktı gitti. Askerî bir deha, usta bir siyasetçi 
değildi, büyük bir sanatçıydı kendisi. Askerî 
alandaki dehasını ve siyasetteki ustalığını sadece 
gereç olarak kullandı sanatı için. O gereçlerle 
insan yaptı, halk yaptı, millet yaptı düşmüş ve 
yapayalnız kalmış bir beşeriyetten. Sanatını icra 
ederken kullandığı malzeme, hiç kimsenin elini 
sürmeye cesaret edemeyeceği kadar vasıfsızdı; 
varla yok arası bir yerde, bütün inançlarını 
kaybetmiş, kendi çıplak hakikatiyle yüzleşmekten 
başka çaresi kalmamış bir insan topluluğuydu. 
Belki de buydu malzemenin iyisi, kim bilir...
 
Mustafa Kemal’i mitleştiren, onu kendine “Ata” 
ilan eden, işte bu varla yok arasından yaratılmış, 
kendisine bir kimlik verilmiş, tek başına ayakta 
durabilsin diye özgüvenle beslenmiş millettir. 
Kendisine ilim ve akıl miras bırakılmıştır. Ama 
bugün, kendi putlaştırdığı Ata’sına yalandan 
üzüntü gösterileri düzenleyip uydurma şiirler 
okurken ve onu mesnetsiz yüceltip mesnetsiz 
yerin dibine batırırken, onu değil kendi egosunu 
yücelttiğinin; ona değil, aslında kendi özüne 
zulmettiğinin farkında bile değildir.
 
Velhasıl sevgili Mustafa Kemal; millet gerçekten 
acı içindedir. Kendi özünden kopmuş olmanın 
neden olduğu bir acıdır bu; kendini insansızlığa 
mahkûm etmenin, kendi hakikatinden bir gelecek 
yapamamanın acısıdır. Yoksa hiç kimse kendi 
diktiği put için acı çekmez.

Kasım geldi, yine tine değdi. Sana da “git” 
demenin vakti ne zaman gelecek be ey hüzün?

10 Kasım 2011
www.paragraflar.com
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BAŞ YAZI İzzet Erş

Süleyman’ın Hüküm     
ve Adâleti
İbnu Amr İbni’l-As anlatıyor: 
“Resûlullah buyurdular ki: ‘Hz. Süleyman Beyt’ül Makdis’i 
bina ettiği zaman, Allah’tan kendisine üç imtiyaz vermesini 
istedi: İlahi hükme müsadif olacak hüküm talep etti; bu 
kendisine verildi. Kendisinden sonra kimseye verilmeyecek 
bir saltanat talep etti; bu da kendisine verildi. Son olarak 
Mescidin inşaatını bitirdikten sonra bu mescide sırf namaz 
kılmak için gelenlerin, oradan çıkarken annelerinden 
doğdukları gündeki gibi bütün günahları affedilmiş olarak 
çıkmalarını yalvardı; bu duası da kabul edildi.’” [1]

Kral Süleyman’ın bina ettiği Beyt’ül Makdes’in tarihî bir 
gerçekliği olmasının yanısıra sembolik bir mahiyeti de 
bulunmaktadır. Hatta Hz. Peygamber’in bildirdiği bu mesele 
manevi boyutu ile anlaşılmaya daha müsaittir.

Beyt’ül Makdes “temiz ev” anlamına gelen beyt ve makdis 
kelimelerinden oluşur. Beyt, içinde ikâmet edilen konuttur, 
ancak insanın beşeri bedeni ile oturduğu evleri ifade 
etmektedir. Hâlbuki İncil’de belirtildiği üzere kuddüs 
(temiz, mukaddes) insan Ruh’ül Kudüs’ün evi ve mabedi 
konumundadır [2]. Allah bilaistisna herkesin Allah’ıdır, 
ancak feyz ve rubûbiyeti temiz olanlar üzerindedir. Mânâsı, 
Allah temiz insanda ikâme eder. Bu temizlik aklî, mânevi, 
ahlâki vs. olgunluklarla ilgilidir. İncil’de insanı mabet edinen 
Ruh’ül Kudüs, Allah’ın faal kuvvetidir ve bu kudret daha 
ziyade hikmet ve anlayışın ifadesi için kullanılır.

Bu sebeple Hz. Süleyman’ın bina ettiği kutsal ev kendi 
anlayışıdır. Kendisinin hikmet ve adâletle anılması da 
evin Allah indinde makbul sayılmasındandır. Bu nedenle 
Süleyman’ın hikmeti takdir-i ilahidir. Ancak hüküm ve 
adalette eylem esastır. Hikmet ve adâletin göstergesi olan 
fiiller olmaksızın bu meziyetler de hakiki sayılamaz.

İncil’in beyanı üzere hikmet üç çeşittir. Bunlar Dünyevi 
Hikmet, Şeytani Hikmet ve İlahi Hikmetlerdir.

Dünyevi Hikmet hayatın içindeki mevcut olgulardan hareket 
ederek gündelik hayatı idame ettirmeye yarayan aklın 
hikmetidir. Yağmurun yağacağını onu önceleyen belirtilerden 
anlamak, doktorun bir hastalığın teşhisinde yararlandığı ilmî 
önsel sezgiler, ticaret hayatının deneyime dayalı bilgileri vs. 
hikmetin bu boyutuna dâhildir.

Şeytani Hikmet ereğinde ilahi bütünlüğü niyet edinmeyen 
hikmetlerdir. Kısmi bilgilerle olguları tanımlama yeteneği 
için kullanılır. Basitçe irfâni anlayıştan yoksun her nevi 
bilme, nihayetinde maddi olanın tahakkümü altında 
olacağından ve şeylerin varlık nedenlerini yine kendileri 

[1]  Nesâî, Mesâcid 6, (2, 34); İbnu Mâce, İkâmetu’s-Salât 196, (1408)
[2]  İncil, I. Korintoslular 6:19

olarak idrak edeceğinden bu hikmet şeytani addedilir. Zira 
şeytan ‘kendinde şeyi’ mutlak töz ile bir tutmaktır. Dinsel 
terminoloji buna müşriklik der.

İlahi Hikmet ise nedensellik ve birlik bağlamı içinde varlığın 
bütünselliğini kavramak (fehmetmek) anlamındadır. Dinsel 
bilinç değil ama teozofi, ideolojik saplantılar değil ama arı 
felsefe, tanımsız dışavurumlar değil ama sanat bu hikmete 
dâhildir.

Hz. Süleyman ise sadece hikmet-i ilahiye değil ancak bu 
hikmetlerin bütününün talebinde bulunmuş ve kendisine 
verilmiştir.

Kendi hikmet mabedini bina eden Süleyman, Allah’a 
niyazda bulunup üç ayrıcalık talep etmiştir. İlki mevzuda 
ifade edilen hikmetlere nail olmaktı. Bu dileği kabul edilmiş 
ve dünyevi hikmetin kudretine mazhar kılınarak kendisine 
hayvanların dili öğretilmiştir, şeytani hikmetin kudretine 
mazhar kılınarak kendisine meleklerin ve cinlerin dili 
öğretilmiştir ve ilahi hikmete mazhar kılınarak da kendisinde 
Allah’ın dili, muhabbetullah zevki tecelli etmiştir. 

Hayvanların dilini bilmek mutasavvıfa indinde insan 
davranışlarının nedenlerini bilmektir. Birey bağlamında 
bu bilime psikoloji dendiği gibi, toplumsal bağlamda 
adına sosyoloji denilmektedir. İkisinin birliği tinsel insanın 
toplumunu oluşturur. 

Meleklerin ve cinlerin dilini bilmesi aklın ve doğanın 
yasalarını bilmesiyle ilgilidir. Zira melek meleke kökünden 
gelir ve kabiliyetleri ifade eder; cin ise can ile aynı kökten 
gelir ve dirimliliğin ifadesini taşır. Bu dirimlilik insandır, 
doğadır, etkilenen ve etkileyen her nevi varoluştur.

Allah’ın dilini bilmek ise bilimsel akıl, felsefi anlayış 
ve sanatsal sezgidir. Bunlar, akılların aklı, anlayışların 
anlayışı ve sanatın ruhunu ifade eder. Özet olarak, tikel 
tüm yaklaşımları birliğe getiren tümel ilkeler, idealar alemi 
Allah’ın dilidir.

Süleyman’ın ikinci dileği kendisinden sonra kimseye 
verilmeyecek bir saltanattı ve bu da kendisine verildi. 

Bu gibi bir imtiyaz talebi, kıskanç ve bencil bir hükümdarın 
arzusu gibi görülebilir. Ancak hükümden önce hikmeti yani 
krallıktan ziyade irfanı istediğinden ve krallığını bunun 
üzerine bina edeceğinden, Süleyman’ın talebi farklı bir 
düzeyde anlaşılmalıdır. 

Süleyman’ın krallığı ülke içinde ve diğer toplumlarla 
barışın ve huzurun hâkim olduğu bir krallıktır. Bunu 
sağlayan ise, halkına, kendisine bahşedilen hikmet ve 
adâletle hükmetmesidir. Adâletin olduğu yerde rıza, adâletin 
olmadığı yerde koşulsuz itaat ve boyun eğme vardır. Razı 
olan huzurlu, boyun eğdirilen huzursuzdur.

Yine de bir toplumun bilinçli olarak içinde yer alacağı hazza 
dönük, nefsani bir yönetim veya dinsel inançlar vasıtasıyla 

kandırılıp biat edeceği bir korku idaresi hâsıl olabilir. 
İnsanlar bundan razı da olabilirler. Ancak Allah razı değildir. 
Süleyman bu nedenle kimseye kendisininki gibi bir saltanat 
verilmemesini rica etmiştir. Huzur ve rızanın sadece hikmet 
ve adâlet üzerinde temelleneceği bir hükümetle sağlanmasını 
talep etmiştir.

Son olarak, Mescidin inşaatını bitirdikten sonra bu mescide 
Allah’a yönelmek için gelenlerin, oradan çıkarken, 
annelerinden doğdukları gündeki gibi bütün günahları 
affedilmiş olarak çıkmalarını yalvardı ve kendisinin bu duası 
da kabul edildi. 

Bundaki maksat ise arınmadır. Eğer arınma beşeri bedenin 
arınması olsa idi, o zaman günahı taşıyan da beden olması 
gerekirdi. Oysa beden Allah’ın hilkati üzere lekesiz ve 
temizdir. Kirli ve günahkâr olan ise düşüncedir. Düşüncenin 
arınması ise kuruntu ve vesveselerden arınmakla mümkündür. 
Düşünceyi kuruntulardan, düğümlerden, takıntılardan, 
nefretten ve öfkeden, cehalet ve karanlıktan arındıran 
ise düşüncenin arınmasıdır. Düşünce olumsuzluklardan, 
olumlular ile arınır. Bu nevi arınmaya sağaltım adı verilir. 
Olumsuzluklar koşup oynamasına izin verilmeyen bir 
çocuğun enerjisi gibidir. Ne kadar bastırılmaya çalışılsa da 
çocuk bir yolunu bulup enerjisini harcayacaktır. Makul olan 
enerjisini doğru yola kanalize etmektir.

Düşünce kudreti iradi olarak durdurulamaz ama ona 
yön verilebilir. Felsefe ve sanat gibi manevi insanın en 
yüksek etkinlikleri, kişiyi algı dağınıklığından, yararsız 
düşüncelerden, yersiz kaygılardan vs. kurtarır, kendisiyle 
buluşturur. Kur’an-ı Kerim, Allah’ın her yerde olduğunu 
söylerken [3], aslında belirli bir yönde olmadığını ifade 
etmektedir. Buradan hareketle mabette Allah’a yönelerek, 
oradan anadan yeni doğmuş gibi çıkma ifadesinin kişinin 
kendindeki Hakk ile buluşması olduğu anlaşılacaktır. Kenan 
Rifaî Hazretlerinin Nutk-u Şerif’inde buyurduğu üzere: 

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

Velhasıl Süleyman’ın Allah’tan niyaz ettiği üç imtiyaz her 
insanın insan olma yolundaki talebidir. Süleyman’ın bu 
talebi Resûlullah’ın anlatıldığı şekilde beyan edilmemiş 
ve mukaddes kitaplarda böylece yer almamış olsa da, 
“besmele”nin onunla anılması bir anlamda bunu ifade 
eder [4]. Zira besmele, Saba melikesi Belkıs gibi, kendi 
dünyasında kral ve kraliçe olan her talibin beklediği cevabın 
ilk satırıdır.

izzeters80@gmail.com

[3]  Kuran-ı Kerim, Bakara Sûresi 2/115: “Doğu da Allah’ındır, Batı da. 
Artık nereye dönerseniz dönün, orada Allah’a dönmüş olursunuz. Şüphe 
yok ki Allah’ın lütfu, rahmeti boldur, o her şeyi bilir.”
[4]  Kuran-ı Kerim, Neml Sûresi 27/29-31: “Belkıs dedi ki: “Ey ileri 
gelenler! Bana çok önemli bir mektup geldi. Mektup Süleyman’dan 
gelmiştir. O, Bismillahirrahmânirrahîm diye başlamakta ve içinde 
‘Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin’ 
denilmektedir.”

Bizden Haberler
Selin Erş

 • Sevgili dostlarımız İzzet 
ve Selin Erş’in kızları 
Liraz, 11 Ekim 2012 
tarihinde dünyaya geldi. 
Erş ailesine bebekleriyle 
birlikte mutlu, sağlıklı ve 
güzel bir ömür diliyoruz. 

 • Dostumuz Ressam Erol 
Deneç’in Arzu Aytekin, 
Mustafa Bulat, Sibel Kasapoğlu ve Şevkat İşleğen ile 
birlikte katıldığı karma sergi, 20 Ekim–24 Kasım 2012 
tarihleri arasında Almelek Sanat Galerisi’nde ziyaret 
edilebilir. Almelek Sanat Galerisi Adres: Cevdetpaşa 
Cad. No: 99/1 Ayşe Sultan Korusu, Bebek - İstanbul 

 • Vakfımız katılımcılarından sevgili dostumuz Turgut 
Özgüney’in yeni kitabı Ruhsal Cazibeli Aşk yayınlandı. 
Sevgili Turgut Özgüney, 13 Kasım 2012 Salı günkü 
toplantımızdan önce dostlarımız için yeni kitabını 
imzalıyor olacak. 

• Sevgili dostlarımız Hür 
ve Sevtap Yasin’in oğlu 
Murat Yasin, Nur Aksoy 
ile 20 Ekim 2012 tarihinde 
evlendi. Kendilerini tebrik 
ediyoruz. 

 • V. Burunda Sanat 
Festivali kapsamında 4–22 
Ekim 2012 tarihleri arasında 
St. Joseph Lisesi’nde düzenlenen “Uyanış Anı” karma 
sergisi, aralarında dostumuz Evren Gül’ün de bulunduğu 

resim, heykel, fotoğraf 
disiplinlerinden 16 
“Lokomotif” üyesi plastik 
sanatçıyı ilk kez bir araya 
getirdi.

 • Çalışma ve yazılarını 
www.halukberkmen.net 
adlı sitesinden de takip 
ettiğimiz Sayın Doç. Dr. 
Haluk Berkmen, Kasım 
ayında Carlos Castaneda 
ile ilgili 4 hafta sürecek 
bir çalıştay hazırlıyor. 
4–11–18–25 Kasım 

tarihlerinde 15:00–17:00 saatleri arasında gerçekleşecek 
olan çalıştayda, Carlos Castaneda’nın Meksikalı bir 
Yaqui şamanından yıllar içinde öğrendiği ve geliştirdiği 
farklı bir dünya yorumu üzerinde durulacak, aktif 
katılımla görüşler paylaşılacak ve Castaneda’nın 
iki kitabı (Kartalın Armağanı ve İçten Gelen Ateş) 
incelenip önemli bölümler tartışılacaktır. İlgilenenler 
halukberkmen@
yahoo.com adresinden 
Haluk Bey’le iletişime 
geçebilirler. 

 • Derinlikler Sanat 
Merkezi, dostumuz Işıl 
Gönen’in “Evvel, Ahir…
İçinde – Herkes Kendi 
Mit’inde” adlı üçüncü 
kişisel sergisine ev 
sahipliği yapıyor. Sergi 
22 Kasım–17 Aralık 
2012 tarihleri arasında 
ziyaret edilebilir.
Adres:  Teşvikiye Cad. 
Nar Apt. No: 59 Kat: 2 D: 2 Teşvikiye
Tel: (212) 291 82 55 www.derinliklerart.com

bulten@anadoluaydinlanma.org
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Soru: Bu sene vakfımızın çalışma konusu malumunuz 
“Uygarlıklar Arasında İnsan”. Tam da buradan 
yükselerek 1960’lı yıllarda doğduğunuz ve ilkokul 
eğitiminizin sonuna kadar yaşadığınız Trabzon’un coğrafi 
ve kültürel yapısının, ilk çocukluğunuzdan bu yana 
yaşam yürüyüşünüz üzerindeki evrensel etkilerini sorarak 
başlamayı diliyorum röportajımıza...

Kutay Akın: Aslında insanlar her ne kadar evrensel değerler 
üzerinden yücelebilseler de, bedenen içine doğdukları 
coğrafya ve kültürden ayrı düşünülemezler. Peygamberler 
için de, filozoflar için de, sanatçılar ve hatta bilim adamları 
için bile bu böyledir.

Hz. Muhammed’i çöllerden ve Arap dilinden, Hz. 
Musa’yı Nil’den, Kızıldeniz’den ve Mısır Deltası’nın 
geleneğinden, Buda’yı Ganj Nehri’nden ve Hint 
felsefesinden, Herakleitos’u Efes’ten ve Yunanca’dan vb. 
ayrı kavrayamayız. Tabii ki bu şartları, içine doğdukları 
coğrafyalarını ve kültürleri aşmışlar, evrensellere 
yükselmişlerdir, ama neyin üzerinde?

Trabzon, Trapezus diye bilinirmiş. Öncelikle Roma 
İmparatorluğu’nun izlerinden etkilendim; sonra 
Yunan kültürünün ve Boztepe’deki hiç göremediğim 
güneş tanrısı Apollon’un heykelinin izlerinden. 

Her yıl en az bir kez ziyaret ettiğim keşişlerin sığınağı 
(Maçka Meryem Ana Manastırı) Melas Meryem 
Manastırı’ndan da etkilendim. Yaşlı Nenegalarımız 
“Ela ela bulim” diye seslendiklerinde bilmezdik 
hangi dilden, “anlar” yanlarına giderdik.

Serin sabahlarda kılınan bayram namazlarından ve 
Ramazan akşamlarındaki uzun teravih namazlarından da, 
uzun sokaktan babamın elinden tutarak hızlı adımlarla 
geçip merdivenli sokaktan yukarı çıkarken Ramazan topu 
atılmadan iftar sofrasına oturabilmiş olmanın yarattığı 
heyecandan da etkilendim.

Babamın düzenli olarak kıldığı beş vakit namazdan, beni 
de yanında götürmeyi eksik etmediği cuma namazlarından 
ve hiç aksatmadan kurduğu Cumartesi günlerindeki içkili 
sohbet sofralarından da etkilenmedim desem yalan olur.

Şimdi konu etmediğim çok etken var, ancak ilkokul 
öğretmenim Niyazi Aktaş’ın üzerimdeki tesiri oldukça 
fazla. Bir öğretmen düşünün sizi tahtaya bir matematik 
problemini çözmek üzere çıkardığında keman çalıyor. 
Ve siz solo kemanla çalınan bir klasik müzik parçasının 
eşliğinde problem çözüyorsunuz. Ne kadar şanslıymışım. 
Allah’ın bir lütfu idi bana. Ayrıca hakkımı ilk arama 
mücadelem de, belki Roma tininin de etkisini taşıyarak 
Adalet Tanrıçası desteğinde Niyazi öğretmenime karşı 
olmuştu. Hep soyadımla hitap ederdi ve “Akın özür dilerim, 
sen haklısın” diyebilecek kadar büyüktü. Ve şimdi daha 
iyi anlayabildiğim kadarıyla çok daha büyüktü. Böyle 
bir öğretmenin öğrencisi olabildiğim için ne kadar onur 
duysam azdır.

Belki söylemlerimi bencilce bulanlar olacak, ama bu 
şansım daha sonra karşılaştığım rehberlerimde de hep 
devam etti. Trabzon ve Trabzon doğumlu insanlar. Bugün 
geriye bakıyorum da, yaşam sürecim içinde, yaratılmamda 
ağırlıklı olarak etken olmuşlar. Tabii ki bu coğrafya ve 
içine doğduğum kültürden bağımsız olamazdı. Evrensel 
etkilere gelince, onları da satır aralarından okumayı bilen 
dostlarımıza bırakıyorum.

Soru: Sözlü ve yazılı diyaloglarımız sırasında 
ilgilendiğiniz ve emek verdiğiniz disiplinler ve konularla 
ilişkinizden bahsederken, yol boyunca birlikte 
yürüdüğünüz öğretmenlerinizle olan ilişkinizi sanatsal 
bir nitelikte ve öncelikte anlatıyor olmanızdan etkilenerek 

matematiğe, geometriye, felsefeye olan ilginizin, 
sevginizin nasıl başladığını ve geliştiğini bizimle 
paylaşmanızı rica etsem? 

Kutay Akın: Doğrusunu isterseniz önce ne matematiği 
ne de felsefeyi sevdim. Önce Matematikçiyi ve Filozofu 
sevdim. İlkokul öğretmenimi “Matematik-Müzik ilahı ve 
Adalet ilkesi” üzerinden yaşayan Pisagor olarak sevdiğimi 
yıllar sonra anladığımda kendisini çoktan kaybetmiştim.

Şükürler olsun ki ortaokulda “Matematik ve Ticaret” 
derslerimi aldığım Süreyya Erdoğuş Hocamdan hiç 
ayrılmadım ve kendisiyle bugün de görüşebiliyorum. 
Ticaretin doğruluk, dürüstlük olduğunu ve cana yakınlığın, 
bağışlayıcı olmanın ise tüccar olmanın olmazsa olmaz şartı 
olduğunu “henüz babamla çalışarak bizzat şahit olmadan 
önce” kendisinden öğrendim. Annesi ile beraber yaşayan ve 
annesini çok seven ve ona hizmetten ayrılmayan Süreyya 
Erdoğuş Hocam, benim için yaşayan Veysel Karani 
kimliğiyle hayat yolculuğumun en güzel renklerinden biri 
oldu.

Lisede ise gene bir Matematik öğretmenim, “aynı zamanda 
veliliğimi de yapan” İsmet Yıldırımtürk Hocamın disiplinli 
bir şekilde yazarak ders anlatışı ve özel diyaloglarından 
hayatım boyunca unutamayacağım çalışma ciddiyetini 
aldım.

Üniversitede “anne tarafından akrabam da olan”  Prof.
Dr. Vural Cinemre  ile yürüdüm. İtiraf etmeliyim ki 
alçak gönüllülük, tevazu ve vakur duruşa şahitliği onda 
yaşadım. “2000 yılının başında hakka yürüyen” Canım 
Hocamla beraber hem lisans hem de yüksek lisans bitirme 
tezlerini yaparken, çayımı doldurup servis yapmasının 
üzerimde bıraktığı etkiyi sanırım anlıyorsunuzdur. Evet, 
Hz. İsa’nın öğrencilerine yaptığı gibi ayaklarımı yıkamadı 
ama ayaklarımdaki bütün kirleri temizlemek için yaptığı 
hizmetleri yetmişti.

Daha sonrasında 28 yaşımdayken Metin Abim ile tanışarak 
Sohbet ve Muhabbete kavuştum. Şimdi 
bütün rehberlerimle beraber hayatı 
“zevk” ediyorum.

Soru: Üniversite öğreniminiz için inşaat 
mühendisliğini seçmenizin ve meslek 
olarak da uzun yıllardır bu başlıkta 
proje geliştirmeye ve uygulamaya 
devam ediyor olmanızın matematik ve 
felsefe çalışmalarınıza nasıl bir bakış 
açısı kattığını merak ediyorum...

Kutay Akın: İnşa çalışmaları hem 
haricen hem de batınen eser vermeye 
yöneliktir. İnşaat Mühendisliği özellikle 
kuvvetler ve malzeme davranışını 
bilmeye, dolayısıyla doğayı gene 
doğanın yasalarıyla değiştirip geometrik 
düzene göre biçimlendirmeye dayanan 
bir meslektir.

Mimarlık sanattır ve icrası olan inşaatçılık da sanatçılık. 
Kendimi bir sanatçı olarak görmeye başlayınca 
yaptıklarımda güzeli aramaya başladım. Ritm ve ahenk 
ile geometri ve aritmetik’in örtüştüğüne mesleğimi 
icra ederken şahit oldum. Bütün bunlar, boşa kürek 
çekmediğimi söylüyorlar.

Soru: Röportajların en sevdiğim bölümlerinden biri evlilik 
ve aile oluş öyküleri. Size de Füsun Hanım’la tanışma ve 
evlilik öykünüzü soracağım yere geldik...

Kutay Akın: Eşim Füsun Akın ile aynı mahallede ikamet 
ediyorduk. Göztepe Ortaokulu’nun bahçesinde maç 
yapıyorduk ve kendisi seyircilerin arasında idi. Sanki 
seyreden onlarca insan yoktu ve sadece onun gözleri vardı. 
Ve bu gözlerle nikâh yaptık.

Başka nasıl anlatılır bilmiyorum. Her aşkı tanıyanın böyle 
bir anı olmuştur. Bu gözleri sonrasında başka birinde daha 
gördüm. Onunla da nikâh yaptık. Şimdi iki eşim var. Biri 
zâhirde biri bâtında, ikisi de “efsunlu” yani büyüleyiciler. 
Her ikisine de hayranım.

İki çocuğumuz oldu. Birincisi kızım Sinem, zâhirdeki 
eşimden. Bâtındaki eşimden gönlüm oldu. İkincisi oğlum 
Emre; bâtında dostum oldu. Kızımı, yani Sinem’i İhsan’a 
kavuşturdum. (Hariçte, geçtiğimiz ay içinde damadımız 
İhsan ile evlendiler.) Emrem Elif’le flört ediyor. Daha 
sorma lütfen. Anlatan var. Anlayan anlar...

Soru: Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın kuruluşundan 
bu yana emek veren üyelerinden biri olarak sizinle 
röportajımızı, vakfımızın kuruluş ve bugünlere geliş 

öyküsünü, kurucu diğer dostlarınızla ilk tanışma 
öykünüz de dâhil olmak üzere sizden dinleyerek 
tamamlayalım isterim.

Kutay Akın: Tabii canım kardeşim. Aslında vakıf 
“Hadi bir vakıf kuralım” şeklinde bir oluşumla hayat 
bulmadı. Biz Metin Abimin çevresinde bir sohbet 
grubu olmuştuk. O zaman da çok kutuplu bir grup 
idik. Kimler kimler yoktu ki... Ateist dostlarımızdan 
tut da benim gibi dini bütünlere kadar her tür 
mevcuttu.

Çalışmalarımızdan biri de Tora metni üzerineydi. 
Devamlı “Ne zaman çadıra gireceğiz?” diye soran ve 
maalesef çok erken kaybettiğimiz Sinan kardeşimizin 
vakfın kuruluşu ile ilgili hatırı sayılır bir baskısı 
olmuştu.

Bu arada Derviş kardeşimizin ve benim ofisimi de toplantı 
mekânı olarak kullanıyorduk. Hatta kömür ticareti yapan 
Derviş dostumuzla ilgili olarak “Kömürcü dükkânında 
felsefe” diye bir haber de gazetelerde boy göstermişti. Tabii 
çok hoş anılarımız var. Kardeşim Sunay’ın, Metin Abimin 
eczanesine bir gecenin geç saatlerinde kameralarla baskın 
yapıp “Nöbetçi Felsefeci” diye haber yapması gibi.

Vakfın amaç maddesini ise günlerce tartışarak yazmıştık. 
Toplantıların on beş günde bir Kadıköy Belediyesi 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde halka açık yapılıp 
yapılmamasının kararı ile ilgili bile uzun süren 
tartışmalarımız olmuştu.

Eğer anlatmaya başlarsam bitmeyecek kadar çok anımız 
vardır. Özellikle bana benzeyen tarzda yoğun sorumluluk 
ve iş hayatı ile uğraş veren Derviş Erdoğmuş, Mehmet 

Genç, Hüseyin Yıldız gibi dostlarımız süreç içerisinde 
farklı sebeplerle de olsa aktifliklerini kaybettiler ve hizmeti 
yerlerini alan kardeşlerimize devrederek izleyici olmaya 
çekildiler.

Vakıf ise yüksek nitelikli etkinlikleri ile yaşamını 
sürdürmeye devam etti, ediyor. Konferanslar, değerli 
yazarlarımızın kitaplarının yayınlanması, vs. Sadece 
bu yayının bile ne büyük fedakârlıklarla yapılabildiğini 
yakinen bilenlerdenim. Emeği geçen herkese kendi adıma 
çok çok teşekkür ederim.

AYIN KONUĞU: Kutay Akın Deniz Tipigil
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Mustafa Kemal Atatürk 
Ayşe Acar

Gazi Paşa’nın aziz hatırasına...

Özneler tüm yaşamlarını insanlık adına hayal kurmaya 
adarlar. Bu hayal Tanrı’ya aittir ve Tanrı’nın insan’a 
dokunmasının yegâne yoludur. Özne tümelin hayalini tikel 
olarak duyumsayan ve kendi karakterinde bunu hüviyet 
olarak açığa çıkaran kişidir.
 
Toplumların tarih serüveninde yaşadıkları tüm deneyimler 
şuur düzeyine ancak bir özne yaratımı ile taşınabilir. 
Özne, toplumun niyet düzeyinde olan kimlik arayışının 
bedenlenmesi ve o toplumun kültür düzeyinden uygarlık 
düzeyine ulaşmasına olanak sağlayan bir kapıdır. 
Toplumun bireyleri, aralanan bu kapıdan geçebildikleri 
ölçüde, Tanrısal hayale dâhil olup tarih sahnesinde nesne 
olmaktan kurtulma olanağına sahip olurlar.
 
Tarih yazımı, aklın evrimleşme sürecine notlar aracılığı 
ile tanık olunmasıdır. Bu evrimleşme ise öke olarak bazı 
karakterler aracılığı ile aklın dünden şimdiye taşınması, 
referansın kendiliği, yani zekâdır.  Gelecek ise, bu düzeyde 
bir evrimin, zekânın “şimdi”de yazılımıdır.
 
Türk toplumunun tarih sahnesinde var olduğu ilk günden 
bugüne tüm deneyimlerinin şuur düzeyine taşınmasının 
yegâne öznesi Mustafa Kemal Atatürk’tür. 

Cumhuriyet ve yakın tarihimizde, Osmanlı ve Selçukluda 
hiç şüphesiz Türk toplumu lider kişilikler yaratabilmiş, 
cesareti ile diğer toplumları yönetebilme yetisi 
gösterebilmiştir. Bu cesaret Türk toplumunun kendine has 
bir özelliği olarak ona tarihte pek çok kez devlet kurma 
olanağı da sağlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün ˗bu 
sürecin devamı olarak ve hâlâ bugün yalnızca bir lider değil 
ancak bir önder olarak˗ Onu yegâne “özne” kılan özelliği 
ise Türk’ün temel özelliği olan cesareti, referansı kendi 
olan akıl düzeyine taşımasıdır. Bu düzeyden doğan “fikir”, 
Türk toplumunun ergenlik düzeyinden olgunluk düzeyine 
taşınmasına olanak sağlayan bir ruh ve dahası bir topluma 
karakter kazandıran dönüşümdür.
 
Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (1918) adlı eserde Mustafa 
Kemal Atatürk şu değerlendirmede bulunmaktadır:

“İnsanlar iki sınıfta, iki devirde incelenebilir: İlk devir 
beşeriyetin çocukluk ve gençlik devridir. İkinci devir 
beşeriyetin rüşt ve kemal devridir. Beşeriyet, birinci devirde 

tıpkı bir çocuk gibi, tıpkı bir genç gibi, yakından ve maddi 
vasıtalarla kendisiyle iştigal etmeyi istilzam eder. Allah, 
kullarının lâzım olan nokta-î tekâmüle vusûlüne kadar 
kullarıyla iştigali lâzımeyi uluhiyetten addeylemiştir.

(...) Artık beşeriyetle bil vâsıta temasta bulunmaya lüzum 
görmemiştir.

Beşeriyetin derece-î idrak tenevvür ve tekâmülü her kulun 
doğrudan doğruya ilhamatı ilâhiye ile temas kâbiliyetine 
vasıl olduğunu kabul buyurmuştur.

***

Musa, Mısırlıların kamçıları altında inleyen Yahûdilerin 
bu baskı ve esaretten kurtulmaktan ibaret olan eğilimlerini 
açığa vurdu. 

İsa, zamanının nihayetsiz sefaletlerini idrak ve umumi 
ıstıraplar devrinde, âlemde tahakkuk etmeye başlamış olan 
şefkat severlik lüzûmunu din halinde anlatmak yolunu tuttu.

Hülâsa insanları istediği gibi kullanan kuvvet, fikirler ve 
bu fikirleri şekillendirip yayan kimselerdir. Fikrin hassâsı 
da hiçbir itirazın bozamayacağı mutlak bir şekilde kendini 
kabul ettirmektir; bu ise fikrin yavaş yavaş duygulara 
dönüşerek inanç haline gelmesiyle mümkündür ve böyle 
olduktan sonradır ki onu sarsmak için, bütün başka 
mantıkların, başka muhakemelerin hükmü kalmaz.

Şimdi, bizim sevk ve idâre edeceğimiz insanların emelleri, 
fikirleri ve ruhlarında saklı kuvvetler nedir? Bizim idare 
edeceğimiz insanların, hangi emellerini şahıslarımızda 
tecellî ve tecessüm ettirerek, onların kalblerini ve onların 
güvenlerini kazanacağız ve onlara mânevi kuvvetler ilham 
vasıtalarını tavsiye edeceğiz ve insanlarda ancak hayalinin, 
ülkünün merkezleştireceği, görünmez hassalar, görünür 
vasıtalarla mı hitab edeceğiz?

Herhalde insanlarımızın rûhunu kazanmak bir vazife 
olduğu gibi, önce onlarda bir rûh, bir emel, bir karakter 
yaratmak da Tanrı’dan ve Medine’de yatan Cenab-ı 
Peygamberden sonra bize düşüyor.”

Mustafa Kemal Atatürk toplum bilincini dönüştüren 
(kolektif bilinç-mit), toplumu “şimdiye”, olgunluk düzeyine 
taşıyacak olan karakteri, dehayı, tohumu, Türk toplumunun 
toprağına (mit’ine) eken kişidir. Atatürk, “Ektiğimiz 
tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidirler ki bu fikirler 
Hint’ten, Mısır’dan döner dolaşır gene gelir,” ifadesini bu 
toplumun duygusal motivasyonunu sağlamaktan ziyade, 

bir toplumu bir arada tutan maya olarak karakterin 
topluma rağmen toplum bilincine ekildiğini belirtmek 
için kullanmıştır. Bu maya Göktürk’ün (göksel töreye 
bağlı olan-Türk; töreye bağlı)(1) Anadolu topraklarında 
olgunlaşma olanağı bulmasıdır.

Bu olanak 1938 yılından günümüze dek toprak altında 
yeşermek için zamanını bekleyen bir tohum olarak 
dirimlidir. Olgunlaşmaya dönük bir eşik olan bu süreç, 
toplumda Atatürk’ün dehasına karşı kimilerinde duygusal 
düzeyde bir sevgi, vefa, bağlılık yaratırken kimilerinde 
ise deha’ya karşı bir anti tez yaratma gayreti olarak yine 
duygusal düzeyde bir bunalıma neden olmaktadır. Bu iki 
anlayış olgunlaşmanın, eşik atlamanın doğal semptomları 
olarak değerlendirilmeli, birbirini aynı düzeyde var eden 
bu kutuplaşma zorunlu olarak tohumun yeşermesine olanak 
sağlayan öğeler olarak tanımlanmalıdır. Nitekim Önder’i 
“sevenler-sevmeyenler olarak ayrışan bu toplulukların şuur 
düzeyinde olmasa dahi muhatabı, ideolojik olarak referans 
aldıkları kişi (yanında olmak - karşısında olmak referansı 
ile) zorunlu olarak Mustafa Kemal Atatürk’tür.”(2)

Bugün Türk toplumunda Onu sevdiğini ifade edenlerin 
büyük bir bölümü “ilke ve inkılapları” rahat giyinip 
yeme-içme özgürlüğü düzeyinde yorumlamaktadır. Bu 
“kasaba milliyetçiliği”(3) anlayışı modern dünyanın bilim-
felsefe-sanat gerçeğinden kopuk olmakla birlikte, diğer 
milletlerin kültür ve deneyimlerinden gerektiği düzeyde 
haberdar değildir. Onu sevmediğini ifade edenlerin bir 
bölümü Anadolu Kültürünü oryantalist yorumlar üzerinden 
okuyarak kendi varlıklarından hakikatte habersiz ve inkârcı 
bir tutumla evrensele öykünseler dahi, bu durum kökleri 
olmayan bir ağacın gökyüzünü seyredemeyeceği gerçeği 
ile sonuçlanmaktadır. Diğer bir bölüm ise, dini itikatlarını 
himmet/istek düzeyinden dinin iman/yapma düzeyi 
olan “şimdi”ye taşıyamamanın, ergenlikte diretmenin 
sonuçlarını taassup-öfke olarak yaşamaktadır.

Fakat kemâlat-olgunlaşma-özgürlük Tanrının bizzatihi 
ereğidir ve bu ereğin mahali Özne’dir. Özneler hüviyetleri 
aracılığıyla insanlık adına bir hayali gerçekleştirirler.

Bu nedenle, Atatürk’ün bu toprağa ektiği devrimlere 
muhatap olacak “Türk Gençliği” bu kaotik ortamdan 
sözü edilen karakteri bir hüviyet olarak giyinip Mustafa 
Kemal’i anlam düzeyine mutlak surette taşıyacaktır. 

Referanslar:
(1)(2) Metin Bobaroğlu
(3) İlber Ortaylı

Beyân (B-Y-N) 
Metin Bobaroğlu

Fasih Arab dili:
Arab belâgati: Meani, Beyân, Bedii.
Beyân ehli: dilciler, nahivciler, belâgatçılar, usul-u 
fıkıhçılar ve kelâm âlimleri.
İrfân ehli: mutasavvıflar, bâtıniler, işrakîler.
Burhân ehli: mantıkçılar ve filozoflar.

“Beyân” câmi (kapsayıcı) bir ilimdir; anlatma, tebliğ 
yanında anlama, öğrenme, düşünme faaliyetlerini kapsar.
Kitâbu’l mubîn (beyân edici kitap): Kur’ân.
Beyân ilmi: Arap İslâm kültürü içerisinde, bir dünya 
görüşü, kavramlar sistemi ve düşünme yöntemini ifade 
eder. 
Lisânü’l Arab (İbn Manzur).

“B-Y-N” beş ayrı anlam seviyesi verir:

1) B-Y-N: Birleştirme, kavuşma. Kelime kökünde birleşme 
anlamı neredeyse sadece “ayn” vezninden bir isim olan 
“beyn” kelimesine hastır.

Beyit: “Ömrüne yemin olsun ki kavuşma (beyn) olmasaydı, 
aşka tahammül edilmezdi; aşk olmasaydı da hiçbir gerçek 
âşık kavuşmak (beyn) için yanıp tutuşmazdı.”

“...andolsun ki aranızdaki bağlar (beynükum) kopmuş, 
ortak zannettikleriniz sizden ayrılmışlardır.” (En’am:94)

Bu ayetteki “beynükum” kelimesi hem merfu (beynükum 
şeklinde), hem de mansub (beynekum şeklinde) 
okunmaktadır.

“Beynükum” okunuşu, beyn kelimesinin, fiilin (tekatta’a: 
koptu, dağıldı) faili yorumuyladır ve “birlikteliğiniz 
dağıldı” anlamına gelir.

“Beynekum” şeklinde okunması ise aslı “mâ beynekum” 
şeklinde olan kelimeden, ism-i mevsul olan “mâ” 
sözcüğünün düştüğünü ifade eder. Bu durumda kelime, 
“aranızdaki şey” anlamına gelir.

Görüldüğü üzere, “beyn” kelimesinin birleştirme anlamını 
ifade etmesi, sadece “beynükum” şeklinde okunduğundadır. 
“Beynekum” okunduğunda ise, “beyn” kelimesi ayırma, 
fasl anlamı kazandırır.

Zemahşeri, “Eğer ‘cemea beyne’ş-şey’eyni’ (iki şeyi 
birleştirdi) denilirse, bu te’vil ile, fiili mastarına isnat etmek 
yoluyla, iki şeyi birleştirmek kast edilir; “beynu” diye 
merfu söyleyen ise, fiili zarfa isnat eder,” demiştir.

2) B-Y-N: Bilfiil ayırma. Lisânü’l Arab bu kökün ayırma 
anlamına geldiği ile ilgili oldukça geniş açıklamalarda 
bulunur.

Mezkür beyn kalıbına ilâveten, uzaklık ve ayrı olma 
anlamında başka kalıplar da vardır:

- Mübayene: ayrılma, uzaklaşma. “Tebayene el kavmu” 
(kavm göç etti), “Tebayene er-raculani” (adamlar ayrıldı) 
demektir.
- Gurâbü’l-beyn (ala karga): benekli karga demek olup 
diğer kargalardan ayrılan türdür.
- Ebâne: ayırma, ayrılma. Başını bedenden ayırdı (ebâne).
- Mübin: ayıran.
- El-beyn: ayrılma, uzaklaşma. Bir hadis-i şerifte, “Bardağı 
ağzından uzaklaştır (ebin)” buyrulmuştur.
- el-Bânie: bir kişinin anne ve babasından mal varlığını 
ayırmasını, (bâine) istedi denilir.
- el-Bâin: boşanmış kadın.  Bâin talâk: erkeğin zevcesini 
ancak yeni bir nikâh akdiyle geri getirebileceği türden bir 
boşamadır. Genç kızın evlenerek baba evinden ayrılması 
ise “bânet” şeklinde kullanılır.

3) B-Y-N: Açıkça ortaya çıkmak, belirginlik. Bir şeyin 
ortaya çıkması, onun diğer şeylerden ayrılması demektir: 

“Bâne’ş-şey beyânen” (açıkça ortaya çıktı), “Ebâne’ş-şey” 
(bir şeyi açıklamak).

4) B-Y-N: Fasih konuşmak, belirgin konuşmak: “El beyân” 
(Güzel ve akıcı konuşmak), “El-beyyinu mine’r-ricâl” 
(fasih konuşan adamlar).

Bir hadis-i şerifte, “Beyânın sihirli bir gücü, şiirin de 
birtakım hikmetleri vardır,” buyrulmuştur.

5) B-Y-N: İnsan beyân sahibi bir canlıdır. “Rahmân, 
Kur’ân’ı öğretti; insanı yarattı; o’na beyânı öğretti.” 
Rahman sûresi ayetindeki “beyânı öğretti”den maksat, 
ona temyiz kabiliyeti vererek onu diğer canlılardan ayırdı 
demektir.

El-Burhân fi Ulumi’l Kur’ân’ın yazarı Zerkeşî, “Burada 
‘allemehü’l beyân’ ifadesindeki atıf ‘vav’ının düşmesindeki 
hikmet, Yüce Allah’ın, beyânı öğretmeyi, yaratmayla 
eşdeğer tutmasındandır; ‘beyânı öğretti’ ayetini, ‘insanı 
yarattı’ ayetinin açıklaması (bedeli) olarak getirmiştir,” 
demiştir.

Muhâsibî’nin Hâlid bin Saffan’dan naklettiği gibi: “Eğer 
tıbyân (beyân etme) olmasaydı, insan akılsız bir hayvan ve 
mutlak bir sûretten ibaret olurdu.”

Lisânü’l Arâb’ta, F-S-H kelime köküyle ilgili olarak şöyle 
bir metin görüyoruz: “Canlıların iki tür olduğu söylenir: 
‘A’cem’ ve ‘Fasih’. Fasih, nâtık olan insan, a’cem ise nâtık 
olmayan hayvanlardır.” Bir hadis-i şerifte, “O tüm fasih ve 
a’cem canlılar adedince mağfirete ermiştir,” buyrulmuştur.

Özetlenirse, beyân, bir yöntem olarak “ayırma ve açığa 
çıkarma”; bir dünya görüşü olarak ise “ayrı ve açığa çıkmış 
olma” anlamına gelir.

Alıntılar: Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, M. Âbid el-Câbirî, 
1999, İstanbul, Kitabevi Yayıncılık.
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Balarısı Dilinin 
Şifresinin Çözülmesi[1]

Çiçeklerin açık renklerini sadece renge karşı duyarlı 
ziyaretçiler için bir adaptasyon olarak anlamak 
mümkündür. Bu durum, arının renk duyarlılığı 
konusundaki deneylerin başlangıcı olmuştu:

Deneyler ve Araştırmalar:

Arılar renklere karşı duyarlı mıdır?
Dışarıda bir masa üzerine, grinin farklı 
tonlarından kâğıtların arasına bir renkli kâğıt 
koydum ve bunun üzerine şeker şurubu ile 
doldurulmuş bir küçük cam tabak yerleştirdim. 
Yakınlardaki bir arı kovanından arıların bu rengi 
tanımaları için çalışma yapmaları ve bunu grinin 
tonlarından ayırma yeteneklerini göstermeleri 
mümkün olacaktı. Arıların çok fazla miktarda 
toplanmalarını önlemek için yemler arasına 
zamansal aralıklar koydum. Bu aralıkların 
konulmasından sonra sadece öncü (gözcü) arılar 
seyrek şekilde boş kâseye geldiler ve yuvalarına 
geri uçtular; besleme masası terk edilmiş olarak 
kaldı. Ancak, bir öncü arı kâseyi dolu olarak 
bulduğu ve başarılı şekilde yuvasına geri 
döndüğünde, birkaç dakika içinde, tarlacı grubun 
tamamı geri gelmişti.

Tabağı dolu halde bulan öncü arılar 
karşılaştıkları durumu kovana bildirmiş miydi?
Tarlacı arıların hareket tarzını kovana geri 
döndükten sonra görebilmek amacıyla, cam 
gözeneklere (pencere) sahip bulunan bir gözlem 
kovanına küçük bir koloni yerleştirildi ve bunun 
hemen yanına da bir besleme kabı konuldu. 
Bireysel tarlacı arılar, belirli bir sisteme göre 
sıralanmış renkli noktalarla işaretlendi. Şimdi, 
gözlem kovanında insanı hayrete düşüren 
bir resim gözüküyordu: geri dönen arılar 
ballarının içeriklerini emilmesi için diğer arılara 
devretmeden önce, yönü sağa ve sola doğru 
değişen kapalı halkalar halinde hareket etmeye 
başlamışlardı (halka dansı / round dance). Bu 
halka dansı renkli noktalarla işaretlenmiş arıların, 
geri dönen arıların arkalarından gelmesine 
ve beslenme yerine doğru hareket etmelerine 
sebebiyet verdi.

Ancak bir kovandan olan tarlacı arılar, 
her zaman aynı besleme kaynağına doğru 
uçmamaktadır. Tarlacı (yem arayan) gruplarının 
oluşumu sırasında birisinin yem toplama işini 
karahindibadan, diğerinin yoncadan ve bir 
üçüncüsünün ise unutmabeni (miyozot) çiçeğinden 
yapması mümkündür. Hatta çiçeksi bitkilerde 
yiyecek tedariki bazen nadir hale gelmekte ve bir 
“beslenme molası” ortaya çıkmaktadır.
 
Arılar bireysel olarak birbirlerini tanıyorlar mı?
Bu soruya yanıt vermek için, aynı deney kovanından iki 
grubun toplama işini ayrı şekilde yaptıkları iki besleme 
kabı yerleştirdim. Bir beslenme molası esnasında, her 
iki grup da, bal peteği üzerinde kaldılar ve birbirleriyle 
karıştılar ya da iç içe geçtiler. Daha sonra kabın biri 
yeniden dolduruldu. Dolu kaptan gelen arılar yaptıkları 
danslarla sadece kendi grubunu değil, boş kabı 
araştırdıkları olağan beslenme yerine uçarak buna yanıt 
veren ikinci grubun arılarına da uyarı verdiler.

Ancak, arıların olağan durak yerleri cam kaplar değil 
de çiçeklerdir. Bu nedenle, deneyde değişikliğe gidildi; 
yiyecek toplama işini ıhlamur ağacından yapan, diğeri 
ise akasyalardan yapan iki grup oluşturuldu. Şimdi 
önümüzdeki resim değişikliğe uğradı. Beslenme molası 
sonrasında, ıhlamur çiçeklerinden dönüş yapan arılar 

[1]  Karl von Frisch’in 12 Aralık 1973 tarihli Nobel Konferansı’nda 
yaptığı konuşmanın özet çevirisidir.

sadece ıhlamur çiçeklerinden toplama yapan arıların 
tekrar uçmasını sağladılar; akasya çiçeklerinden yem 
toplayan arılar onların yaptıkları dansı hiç dikkate 
almadılar.

Diğer taraftan, arılar akasya çiçeklerinden dönüşlerini 
başarılı şekilde yaptıkları zaman ise, akasya grubu 
üyeleri dans eden arının hemen yanı başına doluştu, 
arkasına dizildi ve uçup giderken, ıhlamur çiçeklerinden 
beslenen arılar onların dansına hiçbir ilgi göstermediler. 
Yonca arılarının bazıları da, durumun gereğine bağlı 
olarak, her iki besin kaynağını kullanmayı öğrendiler. 
Ancak bedenlerine iliştirilmiş olan özel çiçek 
kokusunun belirleyici olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 
durum, beslenme yerindeki eteri yağlar veya sentetik 
kokular aynı etkiyi yarattıkları zaman teyit edilmiştir.

Beslenme devam ederken, eski tarlacıların yanı 
başındaki besin kaynağında yeni arılar toplandı. 
Bunlara da dans ile uyarı yapılmıştı. Ancak, 
hedeflerini nasıl buluyorlardı?
Kovanın hemen yanı başındaki beslenme yerine nane 
yağı konuldu. İlaveten, meranın yakınındaki muhtelif 
yerlere küçük karton levhalara şeker şurubu bulunan 
kaplar konuldu; levhaların bazıları nane yağı, diğerleri 
ise eteri yağlarla kokulandırıldı. Sonuç anlaşılır 
niteliktedir: beslenmenin başlamasından bir iki dakika 
sonra, gözlem kovanından yeni arılar sadece tarlacı 
arıların yanındaki besleme bölgesinde gözükmekle 
kalmadılar, aynı zamanda da meradaki belirli mesafeye 
yerleştirilmiş bulunan diğer nane kaplarında da ortaya 
çıktılar. Ancak, diğer kokulandırılmış kaplara hiç 
dokunulmadı. Lavanta, rezene, kekik ve benzerlerinin 
kokularının hiçbir çekiciliği olmadı. Beslenme yerindeki 
koku başka bir koku ile ikame edildiğinde, kovandan 
ayrılan arıların amacı buna uygun şekilde değişiklik 
gösterdi. Kendilerini dans eden arıların üzerindeki 
kokunun kılavuzluğuna bıraktılar.

Koku ya da koku alma duyusu çok basit, ancak çok 
etkili bir iletişim aracıdır. Şeker şurubunun miktarının 
azalmasıyla orantılı olarak halka dansı yavaşlamakta 
ve toplama işlemi devam etse dahi dans durmaktadır. 
Diğer taraftan, daha yoğun (daha tatlı) şeker şurubu 
daha canlı ve uzun soluklu halka danslarına sebebiyet 
vermektedir. Besin kaynağının tanıtımının etkisi böylece 
zenginleştirilmekte ve iyi bir besin kaynağına gelinmesi 
üzerine aktif hale gelen tarlacı arının karnındaki bir 
koku bezesi ile ilaveten artış göstermektedir. 

1923’den 20 yıl sonra da deneyleri devam ettirerek en 
güzel noktanın gözümden kaçmış olduğunun farkına 
vardım. Daha sonra, ilk olarak, besleme kaplarını 
kovanın yanı başına koymak yerine birkaç yüz metre 
ileriye yerleştirdim ve beni hayretler içinde bırakan 

durum, arıların kovana yakın kaplara çok az ilgi 
gösterirken hemen daha uzak mesafede yiyecek 
aramaya başlamalarıydı. Bunun tersi durum ise, 
daha önce olduğu gibi, tarlacı arılar kovana daha 
yakın şekilde yerleşik oldukları zaman meydana 
gelmiştir.

Arılar mesafe ile ilgili olarak herhangi bir sinyal 
vermekte midir?
Bir gözlem peteğinden iki tarlacı arı grubu 
oluşturulmuştur. Kovandan 12 metre uzağa bir 
besleme yeri yerleştirilmiş ve diğeri ise 300 
metrelik bir mesafeye konulmuştur. Gözlem 
kovanının açılması üzerine hayretler içinde 
kaldığım durum, uzun mesafeden gelen tarlacı 
arıların kuyruk sallama dansları yaparken yakın 
mesafedeki tüm tarlacı arıların dairesel danslar 
yapmasıydı (Şekil 1). Yakın mesafeye konulmuş 
bulunan besleme kabının aşamalı alarak daha 
uzak mesafelere götürülmesi, yaklaşık olarak 50 
metrelik bir mesafede, dairesel olarak yapılan dans 
şeklinin kuyruk sallama dansına dönüşmesine yol 
açmıştır. İkinci besleme kabı yine aşamalı olarak 
yakın mesafeye ve ilk besleme yerini geçecek 
şekilde kovana yakın mesafeye getirilmiştir. 
Yaklaşık 50 metrelik aynı kritik mesafede, 
kuyruk sallama dansları, dairesel danslar haline 
gelmiştir. Kuyruk sallama dansına uzunca bir süre 
tanıklık yapmış, ancak bunun polen toplayıcıları 
için tipik hareket tarzı olduğunu düşünmüştüm. 
Benim hatam, söz konusu zaman dilimi içinde, 
polen sepetli arıların her zaman için şeker şurubu 
toplayıcılardan daha uzun bir mesafeden geldikleri 
hususundan kaynaklanıyordu.

Böylece, dairesel dansın kovandaki üyeleri 
(arıları) sembolik olarak kovana hemen yakın 
bölgede araştırma yapmaya davet eden bir sinyal 
olduğu açığa çıkmış ve müteakip deneylerle de 
teyit edilmiştir. Kuyruk sallama dansı, bu arıları 
daha uzun, nadiren muhtelif kilometreleri içeren 
mesafelere göndermektedir. “50 metreden az” veya 
“50 metreden uzak” sinyali kendi başına fazla yarar 
sağlamayacaktır. Ancak, esasında, kuyruk sallama 
dansının hızı, artan mesafeyle birlikte düzenli bir 
şekilde olmak üzere değişiklik göstermektedir; 

ritmi azalmaktadır. Daha uzun mesafeler sembolik 
olarak daha uzun kuyruk sallama süreleriyle ifade 
edilmektedir. (Şekil 2)

mtoktamis@gmail.com

BİLİM Özetleyerek Çeviren: Melek Merve Toktamış
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Uygarlıklar Arasında 
Toplum
Doç. Dr. Haluk Berkmen

Bilgi-Varlık ikilemi, üzerinde durulması gereken bir 
konudur. Bu ikilemin önemi şu sorudan dolayıdır: “Önce 
bilgi mi gelir? Varlık mı?” Maddeci bakış önce varlığın, 
yani çevrenin, doğanın ve tüm varlık alanının geldiğini 
iddia eder. İdealistler ise düşüncenin ve onun ürünü olan 
bilginin önce geldiğini iddia ederler. Benim görüşüm bilgi 
ile yaşamın iç içe olduğu ve kitabî bilginin büyük çapta 
yetersiz birçok durumda gereksiz olduğudur.

İnsan bir çevre içinde doğar ve büyür. Fakat insanın diğer 
canlı varlıklardan farkı çevresine uyumlu bir yapıda 
olmayışıdır. Ne ısınacak kürkü ne de uçacak kanadı 
vardır. Yürümeyi dahi bir yaşında başarır. İlk birkaç 
yılını aciz ve bakıma muhtaç durumda geçirir. Kendini 
koruyabilmesi, gerekli kararları alabilmesi ve bilgiyi 
kavrayıp içselleştirebilmesi için doğumundan en az birkaç 
yıl geçmesi gerekecektir.

Varlık bir veri olsa da yaşamın sürdürülmesi için bilgiye 
gerek vardır. Hayvanlar yavru iken birçok bilgiye 
doğumdan sahiptirler. Sahip olmadıkları bilgileri de 
ebeveynlerini izleyerek ve oyun şeklinde birbirleriyle 
itişerek öğrenirler. Böylece hem bedenlerini tanırlar hem de 
bu bedenle neler yapabileceklerini öğrenirler. Günümüzün 
şehir çocukları ise bilgiyi sokaktan ve diğer çocuklarla 
oynayarak değil, masa başında bilgisayar oynayarak 
öğreniyorlar. Bu tür bilgi yapay ve bir miktar da zararlı 
bilgidir; çünkü bilgisayar oyunlarının birçoğunda şiddet 
içeren, sanal olsa da öldürmeyi amaçlayan ve etkin katılım 
gerektiren sahneler bulunmaktadır.

Oysaki çocuklarımıza bilginin yanında öğretmemiz 
gereken, işbirliği, paylaşım ve hoşgörüdür. Bu gibi erdemler 
eğitimin parçası olarak hem okulda hem de gündelik 
yaşamda diğer çocuklarla etkileşerek öğrenilir. Bilgisayar 
başında büyüyen çocukların iş hayatına atıldıklarında 
bencil ve acımasız olmalarına şaşmamak lazım... Bilgisayar 
oyunlarında ne öğrendilerse onu uyguluyorlar. Okullar da 
bu çarpıklığı giderici eğitim sistemi uygulamıyorlar ne 
yazık ki. Batıdan kopyalayıp uyguladığımız eğitim sistemi 
bizim öz kültürümüze uygun değil. Örneğin, gündelik 
dilimizde kullandığımız “yazık”, “zavallı” gibi sözcükleri 
yabancı dillerde aynı anlamda bulamazsınız. İngilizce 
“poor” sözcüğü ne “yazık” ne de “zavallı” sözlerindeki 

derin manevi duyguları kapsayabilir. “Poor” sözü gene 
maddiyata atıf yapar ve daha çok “fakir” sözünün karşılığı 
olabilir. Diğer Batı dillerinde de durum aynıdır.

İnsan sadece maddi çıkarları için yaşayan ruhsuz bir 
yaratık değildir. Çevresi ile etkileşirken her canlının 
da ruh sahibi olduğunun farkına varması ve her var 
olana saygı ile yaklaşabilmesi önemlidir. Bunun için 
de hem ailede hem de okulda bilgi yanında bilgelik de 
öğretilmelidir. Eskiden bilgeliği ailenin büyükleri, dedeler 
ve büyükanneler torunlarına aktarırdı. Günümüzde ise 
küçülen çekirdek ailelerde çalışan ana babanın bu tür bir 
aktarıma vakitleri yok. İşten yorgun argın gelen ebeveynler 
yemek yiyip televizyonun başına geçiyorlar. Çocuklar 
da kendi bilgisayarlarındaki oyunlarla vakit geçirmek 
zorunda kalıyorlar. Fakat köylerde ve kırsal kesimde 
durum hâlâ eskisi gibi devam ediyor. Büyük aileler var 
ve birlikte oturup sohbet edebiliyorlar, yaşlılar gençlere 
bilgelik aktarabiliyorlar. Geleneklerin ve kadim bilgeliğin 
devamı az da olsa korunuyor. Şehirlerde ise sadece aileler 
küçülmekle kalmıyor, ayrıca okullarda yabancı dilde 
eğitim gören gençler kendi kültürlerine yabancılaşıyorlar. 
Herhangi bir dil sadece konuşmanın aracı değildir. 
Aynı zamanda kültürün de taşıyıcısı ve aktarıcısıdır. Bu 
bakımdan yabancı dilde eğitim, yabancı bir kültürün 
değerlerini taşır ve o dille eğitim görene o kültürün 
bakış açısını aşılar. O dilin halkına ait kültür değerlerini 
yücelterek tanıtır. Coğrafi konumundan dolayı farklı 
uygarlıklar arasında kalan Türkiye halkı, batılılaşmayı 
tartışmadan ve sorgulamadan alıntılayıp uygulama yoluna 
girmiştir.

Toplumumuz yabancı dilde eğitimi seçerek farkında 
olmadan kendi kültürüne yabancılaşmış, kendi kültürünün 
değerlerinden uzak bir genç nesil yetiştirir olmuştur. 
Bunun çaresi din eğitimi midir? Sanmıyorum. Çünkü din 
eğitimi özgür düşünmeyi teşvik edici olmayıp, ezberleyip 
tekrarlamaya yönelik, tartışmaya ve sorgulamaya kapalı 
bir eğitim tarzıdır. Bu tür bir eğitim “dogmatik” olup 
öğretileni tartışmasız kabul etmek ilkesine dayanır. Artık 
öyle bir döneme girdik ki çocuklar bilgisayar sayesinde her 
türlü bilgiye kolayca ulaşabiliyorlar. Sormak, sorgulamak 
ve tartışmak ihtiyacının onların en doğal hakları olduğu 
gerçeğini kavramış durumdalar. Zaten düşünmenin ve 
yeni fikirler üretmenin başka çaresi ve yöntemi de yoktur. 
Okul eğitiminde dünyevi maddi bilgileri aktarmanın yanı 
sıra, geleneksel kültüre yer ve zaman ayırmanın da gerekli 
olduğu görüşündeyim.

“Geleneksel Kültür” sözü ile kastettiğim, din ve dinin farzı 
olan şerri kurallar değil, toplumumuzda binlerce yıllık 
birikimle elde edilmiş değerler ve erdemlerdir. Geleneksel 

bilgiler sosyal yapıyı, erdemler ise kişisel yapıyı güçlendirir 
ve ayakta tutar. Zor zamanlarda, toplumun veya kişinin 
saldırıya uğradığı dönemlerde güçlü kalmanın başka 
çaresi yoktur. Kendi kültürüne yabancılaşmış ve yabancı 
kültürün boyunduruğuna girmiş bir toplumda direnme 
gücü ve varlığını koruma isteği büyük çapta yok olur. Bu 
duruma düşmüş toplumları istenilen şekilde kullanmak 
ve köleleştirip tarih sahnesinden silmek oldukça kolaydır. 
Tarihte yok olmuş ve halen yok olma yoluna girmiş birçok 
toplum bulunur. Gerek kuzey gerekse güney Amerika yerli 
halkları hem dillerine hem de geleneklerine yabancılaşmış, 
tarih sahnesinden hemen hemen silinmiş durumdadırlar. 
Aynı durum Avustralya Aborijinleri ve Orta Afrika yerli 
halkı için de geçerlidir. Keza Asya kıtasında yaşayan Türkî 
toplumların birçoğu dillerini kaybetmekle kalmamış, 
geleneklerini de unutmuş durumdadırlar. 

Son 30 yılda dünyada konuşulan dillerin %40 kadarı 
kaybolmuş durumdadır. Birçok ülkede konuşulan yerli 
dil unutulmuş veya yok olmuş, onların yerine İngilizce, 
Fransızca ve İspanyolca konuşulur olmuştur. Asya kıtasında 
ise Türkî dillerin yerini Rusça almış durumdadır. Bu durum 
hem maddi hem de manevi yozlaşmayı kaçınılmaz olarak 
beraberinde getirmektedir. Yapılması gereken, tarihten ders 
alıp özentiden uzak, kendi örf, âdet ve geleneklerimize 
ters düşmeyen bir eğitim tarzını benimsemek ve yaklaşan 
ciddi tehlikenin farkına vararak gerekli değişikliklerin nasıl 
sağlanabileceğini sorgulamaktır.

Sorgulamak gerekli olsa da alınacak tedbirler ve atılacak 
adımlar nelerdir? Öncelikle eğitim sistemini değiştirmenin 
yararlı olacağı görüşündeyim. Yabancı dil eğitimi gerekli 
olsa da yabancı dilde eğitim kaldırılmalıdır. Eğitimci –yani 
sınıf öğretmeni– kitaplarda yazılan bilgileri aktarmakla 
yetinmeyen, soru soran ve en az öğrencileri kadar merak 
edip araştıran bir kişiliğe kavuşturulmalıdır. Özellikle 
ilkokullarda bu tür öğretmenler göreve getirilmelidir. 
İlkokul ve hatta diğer üst dereceli okullarda öğretmenler 
yeniliklere açık, dogmatik görüşlerden uzak, bilim ile 
sanata meraklı, kendi kültürünü ve tarihini tanıyan ve 
bilmediği konuları açıklıkla ve cesaretle kabul edebilen 
kişiler olmalıdır. Konu ilkokul veya ortaokul düzeyinde 
kalırsa sorunu tam olarak çözmüş olmayız. Dile her 
ortamda sahip çıkmalıyız. Özellikle sesli ve yazılı iletişim 
araçlarında kullanılan Türkçe’nin özgün ve özentisiz 
olmasına dikkat edilmesi önemlidir. Ürün adları ve dükkân 
isimlerinde yabancı isimlerden ve özenti sözcüklerden 
kurtulmanın bir yolunu bulmanın, gerekirse yasal çare ve 
tedbirler aramanın yararlı olacağı görüşündeyim.

halukberkmen@yahoo.com

Türkiye’de internet 
kullanım alışkanlıkları

İnternet kullanımı üzerine yapılan araştırma Türklerin 
internet alışkanlıklarını ortaya koydu. Türkiye’de internet 
en çok sosyal medya için kullanılıyor. 

İnternet kullanımında erkeklerin üstünlüğü var. 
Kullanıcıların yüzde 61’i erkek, yüzde 39’u ise 
kadınlardan oluşuyor. 

Araştırmaya göre kullanıcıların yüzde 87’si interneti 
gezme, inceleme amaçlı kullanıyor. Yüzde 82’si 
Facebook’a giriyor, yüzde 76’sı e-postalarına bakıyor. 
İnternette ‘chat’ yapanların oranı ise yüzde 71.

Araştırmaya katılanların yüzde 67’si internetten müzik 
dinliyor, yüzde 66’sı film izliyor. Haber ve gazete 
okuyanların oranı yüzde 61, kullanıcıların yüzde 59’u ise 
interneti görüntülü haberleşme aracı olarak kullanıyor. 

Güneş enerjili araç 
turistlerin hizmetinde
Ege Üniversitesi, 
güneş enerjisi 
ile çalışan 
araç üretti. 
30 kilometre 
hız yapabilen 
çevreci araç, 
Seferihisar’da 
turistlerin 
hizmetinde 
olacak.

Ege Üniversitesi’nin ürettiği güneş enerjisi ile 
çalışan yeni araç Ekim ayı içinde görücüye 
çıktı. Üç tekerlekli aracın tanıtımı üniversite 
rektörlüğü bahçesinde yapıldı. İlk deneme 
sürüşünü Ege Üniversitesi Rektörü Candeğer 
Yılmaz gerçekleştirdi.

Tasarımından imalatına kadar her aşaması öğrenciler 
tarafından yapılan araç, ‘sakin şehir’ ilan edilen 
Seferihisar’da turistleri gezdirecek.

Araçta, geçtiği noktalardaki tarihi yerler hakkında 
yolculara farklı dillerde sunum yapabilen interaktif bir 
sistem de mevcut. Sekiz ayda hazırlanan aracın hızı saatte 
30 kilometreye kadar çıkabiliyor. Talep gelmesi halinde 
bölgedeki turizm merkezlerinde kullanılmak üzere aracın 
benzerlerinin üretilmesi planlanıyor. 

Dünyanın sorunlarını 
çözecek bilgisayar

Dünyanın en gelişmiş iki süper bilgisayarından biri 
olan Titan, bilimsel araştırmalar için Ekim ayı içinde 
Amerika’da faaliyete geçti. Nvidia marka grafik 
işlemci birimleri (GPU) kullanan Titan, saniyede 20 
trilyon hesaplama yapabiliyor. Süper bilgisayar, iklim 
değişikliğinden bioyakıtlara kadar sayısız alandaki 
araştırmalar için kullanılacak.

Titan, ABD Enerji Bakanlığı’nın araştırma 
laboratuvarları ağında 
yer alan, Tennessee 
eyaletindeki Oak Ridge 
Ulusal Laboratuvarı’nda 
bulunuyor. Titan, 2005 
yılında süper bilgisayar 
üreticisi Cray tarafından 
aynı laboratuvarda inşa 
edilen Jaguar bilgisayarının 
yeni versiyonu olarak 

tasarlandı. Bilim insanları, 224.256 AMD Opteron 
işlemciyle çalışan Jaguar’daki CPU’ları (merkez işlemci 
birimi) GPU olarak değiştirdi ve bilgisayarı Titan’a 
çevirdi. 

ABD’li uzmanlar, Titan’ın birçok alandaki bilimsel 
çalışmalarda kullanılmasını öngörüyor. Bu alanlar 
arasında iklim değişikliğinin ölçümleri ve alternatif 
yakıtların geliştirilmesi gibi başlıklar yer alıyor.

TEKNOLOJİ Derleyen: Deniz Demirdöven
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BİZİM SAHAF

Nasreddin Hoca’nın 
Biri Bir Gün
Nasreddin Hoca Fıkralarının Tasavvufi 
Yorumu
İsmail Güleç
Yayınevi: İz Yayıncılık
144 sayfa

Nasreddin Hoca, bu milletin 
ruhunu oluşturan parçalardan 
biri, insanımızın hislerine 
tercüman olmuş büyük 
bir bilgedir. Fıkraları, bu 
topraklarda yüzyıllardan beri 
anlatılagelmektedir. Onun 
bir halk bilgesi olduğu ve 
fıkralarında birer gizli hikmet 
bulunduğu, herkesin ortak 
kanaatidir. Nasreddin Hocanın 
fıkraları, genellikle ahlâk ve ibret 
bakımından değerlendirilmekte 
ve onun her fıkrasının son cümlesi adeta atasözü gibi 
dillerde dolaşmakta ve yeri geldikçe de söylenmektedir. 
Hatta bu son cümleler, söylendiğinde dinleyenlere 
fıkranın tamamını hatırlatan bir koda dönüşmüştür. 

Hiç şüphesiz Nasreddin Hoca fıkralarının vermek 
istediği mesajlar vardır. Bunları düz ve derin anlam 
olarak kabaca ikiye ayırabiliriz. Düz anlamı daha çok 
toplumun geneline yönelik, iyiliği, güzelliği teşvik 
eden, kusurları kötüleyen ve sakındıran mesajlardır. 
Derin anlam ise fıkraların içinde gizlenmiş olan irfânî 

bilgilerdir. Bu kitap, Nasreddin Hoca fıkralarının 
derin anlamlarına dikkat çekmekte, mutasavvıfların 
bu fıkralara ilişkin yorumlarını naklederek insanımıza 
Nasreddin Hoca’yı farklı bir yönüyle tanıtmaktadır.

İsmail Güleç Kimdir?
20 Ekim 1970’te esnaf bir baba ile ev hanımı bir annenin 
son çocuğu olarak Kadıköy’de (İstanbul) doğdum. 
İlk, orta ve lise öğrenimini Kadıköy’de tamamladım. 
1989-1990 ders yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Bilgi-Belge Yönetimi bölümüne kaydoldum. 
Üç yıl boyunca Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde 
Prof. Dr. Naci Tokmak ve Prof. Dr. Mehmet Kanar’ın 
derslerini takip ettim. Tarih bölümünden Prof. Dr. 
Mübahat Kütükoğlu, Prof. Dr. Mehmet İpşirli ile Prof. 
Dr. Abdülkerim Özaydın’ın derslerini aldım. 1992-1993 
ders yılında aynı bölümden ‘iyi’ derece ile mezun oldum.

Tarih mi, edebiyat mı diye bir tereddüt geçirdikten 
sonra edebiyatta karar kıldım ve 1994-1995 ders 
yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 
Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalının Yüksek Lisans 
programına kaydoldum. Ankara’ya gidip askerliğimi 
tecil ettirmeye üşendiğim için kaydımı dondurup 
askere gittim. 239. tertip ile askere gittim ve kısa 
dönem olarak askerliğimi Balıkesir ve Çankırı’da 
tamamladım. Yüksek Lisans derslerine ise 1995-
1996 ders yılında devam ederek Prof. Dr. Atillâ 
Şentürk’ün danışmanlığında hazırladığım “Bahrü’l-
Maarif’e Göre Edebî Kavramlar” adlı tezimi 1997 
Haziranında savunup “M.A.” derecesini aldım.

1997-1998 ders yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim 

Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalının Doktora 
programına kaydımı yaptırdım. Prof. Dr. M. A. Yekta 
Saraç’ın danışmanlığında hazırladığım “İsmail Hakkı 
Bursevî’nin ‘Rûhü’l-Mesnevî’sinin İncelenmesi” isimli 
doktora tezimi tamamlayarak “PhD” unvanını aldım.

İstanbul Üniversitesi akademik personeli için düzenlenen 
formasyon kursunu 2003 Mayıs döneminde başarıyla 
tamamlayarak sertifika almaya hak kazandım.

19 Ocak 2009 tarihinde “Doçent” unvanını aldım.

6 Haziran 1996 - 5 Ekim 2005 tarihleri arasında 
İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma 
görevlisi olarak çalıştım. 6 Ekim 2005’ten beri 
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi 
Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.

www.ismailgulec.net

Atatürk Üzerine...

Muhabbetullah çiği pişirir. Hak dostları böyledir. 
Anadolumuz ve Türk toplumu, tarih boyunca bu büyük 
insanları çok fazla doğuran bir annedir. Hiçbir ülkede 
ve toplumda bizim kadar Allah dostu çok olmamıştır ve 
olmayacaktır. Onun için Türk kelimesi büyük, yüksek, âli 
ve güzel bir kelimedir.

Türk’ün karakteri yüksektir. Atatürk bu gerçeği 
görmüş, “Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk 
milleti çalışkandır; zekidir,” diye övgüyle hitap 
etmiştir. Sonunda bir mutluluktan söz ederek, “Ne 
mutlu Türk’üm diyene!” demiştir.

Bunu neden görmüyorlar ve onu suçluyorlar? 
Atatürk kimseye “Ben peygamberim,” demedi. “Sen 
peygambersin,” diyenler oldu. Ama o, elinin tersiyle 
bunları ittirdi: “Hayır! Ben askerim. Komutanım,” 
dedi.

Kütahya istasyonundan tren geçerken Atatürk, trenin 
kompartımanında biraz eğlenir. Halk Atatürk geçiyor 
diye istasyona hücum eder. O günün Maarif Müdürü:

“Hey Kütahyalılar! Şehrimize peygamber geldi,” 
diye karşıdan bağırır. Atatürk, kompartımanda bu 
sözü duyunca:

“Defedin şu mürâîyi! Sokmayın şuraya. Ben peygamber 
değilim; ben askerim. Komutanım,” der.

Bu sözü, Atatürk’ün iki metre kadar yakınında bulunan 
babam Lütfi Bey duyar. Ben de ondan dinledim.

Bütün kötülükleri ona çıkarmamak ve mal etmemek lâzım. 
Elbette onun da eksiği, kusuru vardır. Nihayet beşerdir; 
peygamber değildir. Ama yaptığı büyük hizmetler vardır. 
Öne düşmüştür.

Anadolu’nun o günkü manevî ricali, onu bu işe münasip 
görmüştür ve seçmiştir. O, arkasında binlerce Mehmetçik 
ile yüzlerce komutanla rahmet-i ilâhî, şefâat-i peygamberi 

ve himmet-i pirânla bu vatanı düşmanlardan kurtarmıştır.

Azizim Hoca Mustafa Efendi (k.s.), bir gün bu büyük Türk 
kumandanı ile ilgili şu gerçeği ifade buyurdular:

“Oğlum, Atatürk’ün kaputunu örtünerek Kocatepe’de 
kayaların üstünde uyurken çekilmiş bir fotoğrafı vardır. 
Sen, onu gördün mü?”

“Evet azizim, gördüm.”

“İşte oğlum, o taşların üzerinde uyumadan önceki Mustafa 
Kemal’ le uyandıktan sonraki Mustafa Kemal farklıdır. O 
uyku anında iken Anadolu’nun erenleri ve erbâb-ı kemâl 
teveccühte bulundular. Uyandığı zaman ‘Ordular, ilk 
hedefiniz Akdeniz’dir ileri!’ sözünü söyledi.

Burada şöyle bir soru akla gelebilir: Niye Atatürk, başka 
paşalar yok muydu? Azizim Hoca Mustafa Efendi’nin (k.s.) 
ifadesiyle bu sorunun cevabını verecek olursam: 

Mustafa Kemal, yapısı itibariyle şecaat ve metanet sahibi 
bir kişiliğe sahipti. Bunun böyle oluşunu da teğmen 
rütbesini taktığı andan itibaren birçok savaşların içine girip 
hepsinden muzaffer olarak çıkmasıyla göstermiştir.

www.halveti.net

HAKİKATTEN DAMLALAR Aziz Mehmet Dumlu

Hayat
Sabahattin Ali

Hayat ne fazla gülmek ne de yasa girmektir, 
Mevzuatı çiğnemek, tarihi devirmektir,

Dünyayı parmağının ucunda çevirmektir,
Yaşamak, yatağından seller gibi taşmaktır. 

İnsan ki gelip geçer dünyadan nefes gibi, 
Ne büyük ıstıraptır yaşamak herkes gibi, 

“Yükseksin” tatlı bir ses olamaz bu ses gibi,
Yaşamak, kartal gibi göklerde dolaşmaktır.

Hâlik ki mahlûktan başka yarattı bizi, 
Zaman bir avuç toprak yapsa da cismimizi, 

Kâinat hayretlerle anmalı ismimizi, 
Yaşamak, asırları bir hamlede aşmaktır.
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Kabak Çekirdeği 

 
Yapılan araştırmalar, kabak çekirdeği yağının prostat 
büyümesini yavaşlattığını, hatta önlediğini ortaya 

koymuştur. Mesane iltihaplarının giderilmesi de kabak 
çekirdeğinin faydaları arasında sayılmaktadır. Kalın 
bağırsak kanseri riskini de önemli oranda azaltan etkisi 
olduğu tespit edilen kabak çekirdeği yağında bulunan 
doymamış yağ oranı yüksekliği, kandaki trigliseridleri 
azaltır. 

Bilim adamlarına göre kabak çekirdeği yağında bulunan 
phytosterin maddesi kandaki kolesterolü azaltıyor, prostat 
büyümesi ve damar hastalıklarına iyi geliyor. Kabak 
çekirdeği yağında bol oranda E vitamini de bulunur. 
Bilindiği gibi E vitamini hücre zarının okside olarak erken 
bozulmasına engel olan ve dolayısıyla hücre zarı ve hücreyi 
sağlıklı bir yapıya taşıyan özelliğe sahiptir.

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

Yoğurt Soslu Fırında 
Kabak Mücver
Berfin And

Malzemeler:
6 adet orta boy kabak
1 demet maydanoz
1 demet dereotu
1 demet taze nane
6-7 dal taze soğan
150 gr rendelenmiş taze 
kaşar
100 gr rendelenmiş 
parmesan peyniri
3 adet yumurta
5 çorba kaşığı un
1 paket kabartma tozu
Tuz, karabiber, pul biber

Yoğurt Sos İçin:
250 gr süzme yoğurt
1 çay bardağı kıyılmış taze nane
1 çay bardağı dereotu
2 diş sarımsak

Yapılışı:
Kabakları bir kaba rendeleyin. Fazla suyunu avucunuzda 
kabakları sıkarak akıtın. Yeşillikleri temizleyip hepsini ince 
doğrayarak içine ekleyin. Kalan tüm malzemeyi de içine 
ekleyin. Bir kaşıkla iyice karıştırın. Yağlı kâğıt koyduğunuz 
bir fırın kabına karışımı dökün ve 200 derece ısıtılmış 
fırına koyun. 40 dakika kadar kızarana kadar pişirin. Bütün 
sos malzemelerini bir diğer kaba koyarak yoğurt sosunu 
hazırlayıp mücverle birlikte servis edin. Afiyet olsun.

ŞAH BAZAAR

SAĞLIK Nilgün Çevik Gürel

Hatice Çoban Uzun

Bülten Künye

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

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

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

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

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

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

Web www.anadoluaydinlanma.org

İÇTEN DOĞUŞLAR

Yoga Tarihi
Arkeolojik kazılar sonucunda bulunan, yoga yapan 
insan figürleri incelendiğinde, yoganın tarihinin en az 
5000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu görülmüştür.

Hint felsefesine göre yaşadığımız dünya ve hatta 
evren kalıcı değildir, belirli dönemlerde yok olup 
tekrar var olmaktadır. Genelde dünya su basmaları 
ile yok olur ve sular çekildikten sonra tekrar yeni 
bir yaşam medeniyeti ortaya çıkar. Bir üst gezegen 
sisteminden dünyaya tekrar geldiği düşünülen 
insanların başka bilgiler ile birlikte yoga bilgilerini 
de getirdiği anlatılmaktadır. Sanskrit dilinde (sanskrit 
kelimesi “soylu” ya da “bilgili” anlamına gelir), 
konuşulup anlatılan bilgileri  “Veda” (bilgi) olarak 
adlandırmışlardır. 

İlk uygarlığı başlatan yüksek bilinçli Ari toplumudur. 
Ari sözcüğünün anlamı “aydınlanmış insan” 
demektir. Ari uygarlığı yoga tekniklerini uygulayarak 
bedensel, ruhsal ve zihinsel birliği sağlayarak evrenle 
devamlı ve bilinçli bir bağlantı halinde yaşamlarına 
devam etmişlerdir. Tüm gezegene yayılmış ve yoga 
bilimini yazılı olmadan sözlü olarak diğer nesillere 
anlatmışlardır. Günümüzde 
de bütün dillerin içinde 
Sanskritçe kelimelere, 
tarihinde ise yoga ve 
meditasyon çalışmalarına 
rastlanmaktadır. 
Araştırmacıların ise tüm 
uygarlıkların tek bir kökten 
geldiğini açıklamaları bu 
bilgileri desteklemektedir. 
İlk dönemlerde hafızaları 
çok kuvvetli olan Ari 
uygarlığı, sözlü anlatım 
ile bilgilerini aktarırken, 
insanlar çoğalıp bölünmeye 

başladıktan sonra Vedaları (bilgileri) yazılı olarak 
aktarma ihtiyacı duymuşlardır.

Bu kitaplar Rig 
Veda, Sama 
Veda, Yacur 
Veda ve Atharya 
Veda’dır. Kitaplar 
Sanskrit dili olan 
“Devanagari” ile 
yazılmıştır ve müzik 
şeklinde seslere sahip 
ilahiler ve şiirlerden 
oluşmuştur.

Ari uygarlığının İndus bölgesine 
yayılmaya başlaması ile  “Kali Yuga” olarak 
adlandırılan savaşlarla insanların birbirlerini yok ettiği, 
açlık ve sefaletin var olduğu, doğaya zarar vererek 
doğadan kopuk yaşanıldığı bir dönem başlamıştır. Şu 
anda yaşadığımız zaman dilimi de bu dönemin içine 
girmektedir. Vedalara göre bu zaman diliminden sonra 
kaos dönemi bitecek ve yeni bir döneme başlanacaktır. 
Manevi değerlerin maddi çıkarlardan üstün olacağı ve 
dengelerin kurulduğu bu dönem ise “Krita Yuga” ya 
da “Satya Yuga” olarak adlandırılan Aydınlık çağdır. 

Bu dönemin kesin tarihleri 
bilinmemektedir.

Geçmiş kültür, felsefe, 
düşünce sistemini, bedensel 
ve içsel çalışmaların yapılış 
nedenini ve anlamlarını 
incelediğimizde ve bu 
bilgileri özümsediğimizde 
yoga deneyimlerimizde 
ilerleme ve derinleşme 
sağlayabiliriz.

nilcvk@gmail.com

Yaşasın
Cumhuriyet!

Can Yücel
Gölköy adında bir yer varmış Gelibolu’da

Televizyonda gösterdiler geçen gün.
Gelenek edinmiş köy halkı,

“Ben kendimi bildim bileli bu böyledir”
diyor muhtar,

29 Ekim’de toptan
sünnet ederlermiş çocuklarını...

Derken ekranda entarili bir çocuk belirdi
Kirvesi tutmuş kolundan

Yatırdılar bir kamp yatağına,
Ardından sünnetçi olacak zat
boy gösterdi elinde bıçağıyla,
Çocuk kaldırdı başını, bağırdı:
“Yaşasın cumhuriyet!” diye.

Bunun üzerine de ekran karardı
Korkarım bu,

sade Gölköylülerin değil,
umumuzun,

sade küçüklerimizin değil,
büyüklerimizin de düştüğü bir tarihsel yanılgı.

Çünkü sünnet değil,
farzdır cumhuriyet...


