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İnsanın özgürlüğü,
kendisine yapılanlara 
karşı takındığı tavırda 

gizlidir.

J. Paul Sartre

Söz ola...

Prof. Dr. Betül 
Çotuksöken ile 
“Antropontoloji/İnsan-
Varlık Bilgisi Açısından 
İnsan-Kültür İlişkileri”
Sadık Acar

Vakfımız tarafından yürütülen “Uygarlıklar Arasında 
İnsan” temalı çalışmalarımızda Ocak ayı içerisinde 
“Antropontoloji / İnsan-Varlık Bilgisi Açısından İnsan-
Kültür İlişkileri” konu başlığıyla Maltepe Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Betül Çotuksöken bizlerle birlikte oldu.

Antropontoloji’nin bir disiplin olmakla beraber aynı 
zamanda bir bakış açısı olduğunu belirten Çotuksöken, 
kendi çalışmalarında daha çok insan eksenli bir ontoloji 
ve insan-varlık bilgisi oluşturmaya çalıştığını vurguladı. 
Bu bakımdan felsefe tarihi okumalarının insan eksenli 
bir perspektifle yapılmasının doğru olacağını söyleyerek, 
felsefe tarihinin aynı zamanda antropontolojinin de tarihi 
sayılabileceğine ve felsefe tarihinin insanla olan ilişkisinin 
kurulmasının önemli olacağına vurgu yaptı.

Felsefî düşünmenin, “dış dünya–düşünme–dil” ilişkileri 
ile “insan–dünya–bilgi” ilişkilerine yönelik tabiî bir 
yönelimi olacağını ifade eden Çotuksöken, insan 
gerçeğinin ancak bu ilişkiler içerisinde ele alınabileceğini 
söyledi. Bu ilişkiler içerisinde insanın aslî konumunun 

da bir “arada olma hali” olduğunu 
ifade ederek, insanın bu “arada olma” 
durumunu en iyi ifade edebilecek 
etkinliğin felsefe olacağını belirtti.

İnsanı dil ve kültür varlığı olarak 
değerlendiren Çotuksöken, günümüz 
insanını “ağdaş” nitelemesiyle 
tanımlayarak, günümüzde insanın 
kurduğu ilişki ağlarının sonucunda 

farklı dil ve kültürlerin 
daha kolay ve daha sık 
karşılaşabildiğini, bu durumun 
sonucu olarak kültürler 
arasında birtakım problemlerin 
ortaya çıkabildiğini ifade 
etti. Çotuksöken, kültürel 
benzerliklerin ön plana 
çıkartılması ya da kültürel 
farklılıkların korunması 
doğrultusunda farklı istemlerin 
söz konusu olabildiğini, 
bu alanlarda önemli olanın 
insan hak ve hürriyetlerinin 
korunması olduğunu söyledi. 
Tekil anlamda kültürün ve yerel 
kültür içeriklerinin baskınlığına 
rağmen, bu kültür içeriklerinin 
insan hak ve hürriyetlerini 

engelleyen durumlara sebebiyet vermesi durumunda, kültür 
içeriklerinde evrensel olanın ön plana çıkartılmasının doğru 
olacağını da vurguladı.

Konuşmasının ikinci bölümünde katılımcıların sorularını 
yanıtlayan Betül Çotuksöken, son dönemde yürütülen 
muhafazakâr sanat, bilim ve felsefe önerilerini doğru 
bulmadığını dile getirerek, toplumların dönüşümünde 
bilimden, felsefeden daha çok etki yaratan sanatla, 
günümüzde karar vericilerin büyük bir imtihan içinde 
olduğunu, sanatsal faaliyetin herhangi bir şeyin aracı 
haline getirilemeyeceğini, keyfiliğin giderilmesi ve totaliter 
yapıların çözülmesi için karar vericilerin felsefeye riayet 
etmeleri ve felsefeye yakın durmaları gerektiğini, insan 
haklarına dayalı bir kamu bilincinin oluşturulmasının 
önemli olduğunu ifade etti. 

Soru: Röportajımıza yüksek öğreniminiz için Mimar 
Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 
bölümünü tercih etmenizin nedenlerini, o yıllara kadar 
ve o yıllarda müzikle nasıl bir ilişki içinde olduğunuzu 
sorarak başlamak istiyorum...

Mehmet Refik Kaya: Sevgili Deniz, öncelikle bu güzel 
röportaj için Anadolu Aydınlanma Vakfı’na ve sana teşekkür 
ediyorum. Ben bildiğin gibi sanatçı bir 
aileden geliyorum. Dedem Refik Ergin 
Bey ressam ve hattattı. Büyükbabam ise 
asker ressamlardan Albay Mehmet Ali Bey 
idi. Üsküdar’daki müstakil kâgir evimizin 
duvarları dedemin resimleriyle doluydu. 
Büyükbabamın evimizin üst katındaki 
geniş koridorun duvarına yapmış olduğu 
atların resmi zaman içinde solmuştu. 
Çocukluğumdaki en büyük zevkim arap 
sabunlu suyla resmi silerek parlatmak ve 
o tekrar solana kadar hayranlıkla karşısına 
geçip seyretmek olurdu. Evimizin alt 
katında caddeye bakan müzik aletleri 
yapım ve onarım dükkânımız, arkasında 
da bahçeye açılan geniş bir atölye vardı. 
O dönemin âdetleri gereği bizim evde de 
çocukların sokağa çıkması ve oynaması 
ayıptı. Aile dostlarının çocukları dışında 
bir arkadaşım yoktu. Dolayısıyla boş 
vakitlerimde zaman zaman bahçeye çıkar, 
ama genellikle babamın atölyesinde ve 
dükkânda oyalanırdım. Babam yokken 
bütün müzik aletlerini kurcalar, çalmaya çalışırdım. 
Atölyede de babamın ahşap takım dolabının kapaklarını 
büyükbabamın resimleri süslüyordu. Gidip gelip onları da 
silerdim. Sonradan büyüdüğümde onları babamdan rica 
edip söktüm ve çerçevelere koydum. 

Dükkân çok feyizli bir yerdi. Yesari Asım Arsoy, Kemal 
Batanay, Şekip Ayhan Özışık gibi devrin tanınmış musiki 

üstatları nerdeyse her hafta sonu gelirler, musikiden 
tasavvufa kadar sohbetler yapılır, fasıllar icra edilirdi. 
Babam Teoman Usta, saraylara ud yapan meşhur Manol 
Usta’nın 4. evre talebesiydi. Mükemmel derecede ud, 
keman ve çello çalardı. Ama o zamanlar müzisyenlik 
meslek olarak görülmediğinden Üsküdar Adliyesi’nde 
başkâtip olarak memuriyet yapıyordu. Adliyeden çıkınca 
dükkâna gelir, orada çalışmaya devam ederdi. Evimizin 

500 metre ötesinde de annemin babası Refik dedem 
otururdu. Refik dedem hayatta olduğu için gül bahçeli 
iki katlı ahşap evi resimle olan bağlantımı sağlıyordu. 
Bir de çocukluğumuzda sadece ahşap oyuncaklar vardı. 
Babam dükkânda satmak için zaman zaman uçurtma ve 
bu ahşap oyuncaklardan yapardı, ben de onları boyardım. 
Sonra kamışlar gelirdi, onları soyup temizleyerek balık 
oltası yapardık. Bir de babam iyi kuş kafesi yapardı. Ama 

o yıllarda kafese koyacak tel satılmazdı. Eski bisiklet 
lastiklerini toplar, bahçede yakarak içinden çıkan telleri 
temizleyip kafeste kullanılacak hale getirirdik. Tabii bunlar 
çoğunlukla benim işimdi.

Ortaokuldan sonra sanat okulu teknik resim bölümünü 
okudum, sonra Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu 
Makine Bölümü’ne gittim. Siyasal çalkantıların yoğun 

olduğu o yıllarda okulu bitiremeden geri 
döndüm ve makine konstrüktörü olarak 
çalışmaya başladım. Daha sonraları 
kendi firmamı kurdum. 300 kilodan 120 
tona kadar vinç yaptım. Bir gün iflâs 
ettim. İşimi çok iyi yaptığım halde hep 
kendimi yabancı hissettiğim bu ortamdan 
Akademi’ye girerek kurtuldum. İflâsım 
da buna yardımcı olmuştu. Akademi’ye 
girdiğimde 30 yaşındaydım ve girdiğim 
bütün bölümleri kazandım. Resme yabancı 
olmadığım için heykeli tercih ettim. Zira 
elimizdeki her enstrüman da birer heykeldi 
zaten. Üç boyutlu çalışmaya hazırdım. 
Ayrıca dayılarımdan biri kanun yapımcısı 
iken, diğeri İstanbul’un en eski ve prestijli 
ahşap oyma ustasıydı. Onun atölyesinden 
de istifade edebilirdim. Ve hayatımda yeni 
bir dönem başladı. Amacım hayatımın 
bu ikinci evresinde heykeli meslek 
olarak seçip müziğe amatörce devam 
etmekti. Buradan da okul birincisi olarak 
mezun oldum. Başarıma rağmen heykel 

bölümünün bana karşı ilgisiz davranmasına üzülmüştüm. 
Kırgınlığımdan, ödülümü almaya bile gitmedim. Zira 
hayalim o çok sevdiğim okulda kalmaktı. Ama en büyük 
sevincim heykeltıraş Önder Büyükerman’la tanışmış 
olmamdı. Ustanın bana heykel sanatı üzerindeki emeği 
ilerleyen yıllarda gelişen dostluğumuzla hayatın tüm 
alanlarını kapsar olmuştu. Böylece, okul birinciliğimden 
dolayı M.S.Ü.’de imtihansız yüksek lisans yapma hakkımı 
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BAŞ YAZI İzzet Erş

Âsâyı Taşa Vurmak...
“Öfkelenme ya Rab ve fesadı ebediyen anma;

İşte, yalvarıyoruz, bak, hepimiz senin kavminiz.”
(İşaya 64:9)

Çoğu hikâyecinin hayatlarındaki en çaresiz anlar, 
hikâyelerine güçlü bir giriş bulmaya çalıştıkları 
sırada başlangıçta kulaklarına çok hoş gelmesine 
karşın zamanla etkisini yitirdiğini fark ettikleri cümle 
ormanlarını onarmaya çalışırken gelir başlarına. 
Nispeten güçlü bir fikrin etrafındaki düşünceler sözsüz, 
yazısız ama tertemiz bir sezgiyle kanatlanırken, 
görenlere bir kelebek avcısını anımsatan hikâyeci, 
incelikli hamlelerle davet eder cümleleri tezgâhına. Yine 
de insanoğluna, yaratıldığı o ilk günden beri kendisine 
hayranlığının hiç eksilmediği bu kanatlı düşünceler, her 
zaman aynı cömertlikle sunmazlar kendilerini.

* * *

10. yüzyılın Kordobalı edebiyatçılarından İshak bin Ezra 
böyle bir derdin azabı içinde huzursuz beklemekteyken, 
henüz tanışmadığı cümlelerin önünde diz çökerek, 
mumunun çadırına yaydığı ışık kadar aydınlanmaları için 
yalvardı kendilerine. İlk denemesinde kalemi eline aldı 
ve her zaman yaptığı üzere düşünmeden, sadece Allah’ın 
kendisine lütfettiği gibi yazmayı denedi:

“Allah kulu Musa, Rabbin kendisine lütfettiği çok 
sözlerin ihtiva ettiği mânâlara hâiz olamayarak, kimi 
zaman isyanından sebep, kimi zaman da gerçekten 
bilmeyerek, Rabbin sözünü haklamaktan geri kaldı. 
Rabbin ağzından çıkan sözün tümü şüphesiz ki hakikattir.
Ve sözü ağızdan çıktığı gibi yapmak, kapıdan giren 
her talibin omuzları üzerine yüklenen mukaddes bir 
hükümdür. Yine de söz Rabbin ağzından bir kerede 
çıktığından ve sözü sahibine tekrarlatmak edepsizlik 
kabul edildiğinden, unutkan kulların yapabileceği 
yegâne şey hıfzettiği ile yetinmektir.

Zulümlerin en büyüğü, sözün hakikatine nail olduktan 
sonra geri dönüp yanlış anlayışla eylenen ameli 

doğrultmaktır. Samimi dahi olsa anlayışsızlığın karaltısı 
çöker sineye. Yücelerden bir ses, feyz-i mukaddes bir 
nefes ile: “O zalimler onu kendilerine söylenenden 
başka bir sözle değiştirirler”[1] nidasını duyduğunda, 
tam o esnada ha yaşamış koca bir ömür, ha doğarken 
ölmüş talip, ne fark eder?”

Kendisi bile anlamadığından elinden dökülenleri, 
genellikle her yazarın ilk sayfasının kaderi olduğu üzere 
buruşturulup atıldı bir köşeye. Ve yeniden denedi:

“Allah kulu Musa, Rabbin kendisine lütfettiği çok 
sözlerin mânâlarını kendi iç odalarında yankılanarak 
duyduğundan kimi zaman inadından sebep, kimi zaman 
da istemeden aşırıya giderek Rabbin ancak kendisine 
bildirdiği nice buyruklar hususunda yanılgıya düştü. 
Tahrifatın fıtratı gereği kendisinde tezahür eden 
tahribatları, Allah’ın suçsuz kullarına bahşettiği lütuf 
gazaplarından bilerek, her bir belayı birer terakki meleği 
olarak benimsedi.

Hâlbuki mânâyı tevil kendisine hak kılınmadığından, 
söylenen sözlerle tutulan niyetler oltadan kurtulan 
balığın denizde kaçması gibi kaybolup gitti. Zira Rab 
ona letâfetle muamele etmesini rica etmişti. O ise 
letâfetle muameleyi kendi meşrebi gereğince acizlik 
sayarak, sözdeki hükümlerin kat’i sûretle icrâsına 
hükmetti. Yazık! Kendi nefsine zulmettiği gibi, halkına da 
azab etti.”

Bu sayfanın da kaderi ilkiyle aynı oldu. Öfkeyle 
buruşturup kâğıdı çadırın uzak bir köşesine fırlatıp attı. 
Ve yeniden kalemi eline aldı. Ve kalemi kâğıda tekrar 
vurdu:

“Allah kulu Musa, Rabbin kendisine lütfettiği çok 
sözleri kendi zanlarından arındıramayarak kimi zaman 
aczinden sebep, kimi zaman da kudrete açtığı davadan, 
yüreğinin kuruntularına yenik düştü. Rabbin kendisine 
asasını semaya kaldırmasını buyurduğunda, denizin ikiye 
yarıldığını ve derin suların kayalar gibi sert, kendisini 
örten azametli duvarlara dönüştüğünü gördüğü günün 
hemen ardından, kendi sesiyle Rabbin sesini birbirine 
karıştırdı ve ağzından çıkan sözün Rabbe mi, yoksa 

[1]  Bakara Sûresi 59

kendisine mi ait olduğunu bilemedi.

Kavmi Rabden davacı olup hararetlerini dindirecek 
kudreti kulu Musa’dan sorduklarında, Allah şahittir, 
Musa Rabden asla şüphe etmedi ama bu imansızlara 
artık unutmayacakları bir mucize vermeyi nefsinde hak 
gördü.

Mısır’daki kardeşini korumak niyetiyle Kıpti’nin 
kafasına indirdiği yumruk misali, asasını taşa vurdu. 
Bunun üzerine taştan on iki suyolu çıktı ve on iki kavim 
kendi sularından içtiler. Onlar sularını içmekte iken 
Musa kavmi tedip ederek haykırdı: “Allah’ın rızkından 
yiyin, için ve artık yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.” 
[2] Kavm ise bu işin Rabden değil ama Musa’nın 
kudretinden olduğuna hükmetti. Musa’yı Rab bildiler ve 
Musa’nın Rabbini yine bilemediler. Hâlbuki Kâdir Allah, 
Ebediyet Babası [3], lütuf ve kerem sahibi ancak o idi...

Ve Musa Rabbin sesini bir kez daha işitti: “Eğer o taşa 
benim adımla yavaşça dokunsaydın, içtikleri su helâl 
olurdu kendilerine. Sen ise kızdın ve taşa öfkenle vurdun. 
Ve kavmine içirdiğin bu su taştan besmelesiz fışkırdı. 
Bu su, vurduğun taştan benim adımla değil ama senin 
öfkenle çıktığından ve onu bütün kavmine içirdiğinden, 
kavminin kulları ebediyen sert enseli ve asabi olacaklar. 
Mucize görseler de iman etmeyecekler ve sen onlara 
bunu yaptığından dolayı huzuruma giremeyeceksin. 
Çünkü bilirim ki öfken banadır. Oysa kavmi sana ben 
vermedim, onu sen istedin.”

İshak bin Ezra öfkeyle fırlattığı kâğıtları yerden aldı. 
Yeniden açarak buruşukluklarını giderdi. Diğer sayfaları, 
son yazdığı kâğıdın altına sakince koydu ve yerinden 
kalkıp yatağına uzandı. İstiğfar edip huzur içinde 
uyumayı umdu... [4]

izzeters80@gmail.com

[2]  Bakara Sûresi 60
[3]  İşaya 9:6
[4]  Yalnız bu değil, bunun gibi lütfedilmiş her kelime, 
referansı ancak Rabbe ait olan feyzlerden ibarettir. Bu Feyz-i 
Mukaddes kimin elinde? Belirtilmemiş bütün referansların 
sahibi benim ve ben dediğimin referansı Rabbimdir.

kullanmadım. Yüksek lisans ile doktoramı İ.T.Ü.’de 
tamamladım. Öğrenciliğim boyunca klasik gitar imalatı 
yaparak ve müzik dersleri vererek geçindim. Akademi biter 
bitmez heykeltıraş arkadaşım Emine Hanımla evlendim. 
Celil Refik adında bir oğlumuz oldu.

Soru: Tam da müzikle ilişkinizin nasıl başladığını, 
profesyonelliğe geçiş öykünüzü, yol boyunca size emek 
veren hocalarınızı sormak üzereydim...

Mehmet Refik Kaya: Müziğe gelince, babam müzisyen 
olmama karşı olduğu için, hep o olmadığı zamanlarda 
çalgıları öğrenmeye çalıştım. Babam ben 2 yaşındayken 
bana bir çocuk kemanı yapmış, çok da özenmiş. Ben 
de alır almaz kırmışım. Belki de babamın beni müziğe 
yöneltmemesi bundan kaynaklanıyor olabilirdi. Ama bir de 
şu var ki o zamanlar meslek denince herkes doktor ya da 
mühendis olmalıydı.

Sanat okulunda orkestra kurdum. Niyetim liseler arası 
müzik yarışmasına katılmaktı. Hiçbirimizin enstrümanı 
bize ait değildi. Oradan buradan bulduğumuz çalgılarla 
hazırlandık. Ama okul idaresi bizi yarışmaya yollamadı. 
İlk maaşımla yaptığım ilk iş, takside girip Yüksek 
Kaldırım’dan Framus marka yarım kasa bir elektrik 
gitarla amfi almak olmuştu. Hatta kefil olarak babamı 
göstermiştim. Zira herkes onu tanırdı. Adam adliyeye 
gitmiş, doğrulatmak için, babam da sorulmadan kefil 
edildiği için bana kızmıştı. Sorsam kefil olmazdı 
zaten. Akşam eve gelince zılgıtı yedik tabii. Sonra ben 
bulduğum her yerde geceleri gitar çalarak taksitlerimi 
ödedim. Taksitler bittiğinde hatırı sayılır aranan bir gitarcı 
olmuştum. 

Askerden dönünce ilk işim gitarla amfiyi satıp 
Eminönü’nden bir dual pikap almak oldu. Ve Karaköy’deki 
tek klasik müzik plakçısından klasik Batı müziği plakları 
toplayıp dinlemeye başladım. Bir yandan da Üsküdar 

Musiki Cemiyeti’ne ve Göztepe’deki Cahit Gözkan 
hocanın köşkünde meşklere devam ettim. O yıllarda 
çok sevdiğim için her pazar sabahı Büyükada’da, 
Aya Yorgi Manastırı’na ayin dinlemeye giderdim. 
O zamanlar Büyükada’da bir eskiciden gitar aldım. 
Gitar vaktiyle adada yaşamış Rum gitar yapımcısı 
Mavrusi’ye aitti. Kırık ve parça parça idi. Hatta bir 
naylon poşete koyarak eve getirmiştim gitarı. Büyük 
bir sabırla tamir ettim ve onu çaldım. Çok çalıştım. 
2 yılda 5 klasik gitar metodu bitirdim. İstanbul’a tek 
tük gelen gitar resitallerinin hiçbirini kaçırmıyordum. 
Yaklaşık 3 yıl devamlı olarak işten çıktıktan sonra 
her gece Zeki Onaran ustadan klasik ve modern 
armoni, kontrpuan dersleri aldım. Bir ara cesaretlenip 
işten ayrıldım. Senfoniye piyano partileri yazdım, 
birkaç reklam müziği, Eurovision için bir şarkıcıya 

orkestrasyon yaptım. Şan tiyatrosunda Muhsin Ertuğrul 
zamanında çocuk oyunlarında müzik yaptım. Sonra yine 
işe döndüm, makineciliğe yani... O aralarda Münir Nurettin 
Selçuk’un güzel mirası olan İstanbul Üniversitesi Belediye 
Konservatuarı icra heyetinde, Münir Bey zamanında 
kemençe çalan Mübeccel Çetin vardı. Emekli olunca 
yerine beni çağırdılar ve gittim, imtihan edip aldılar. Klasik 
kemençeyi de kendi kendime öğrenmiştim. Tabii ki icra 
heyetine devam edebilmek için işten yine istifa etmiştim. 
2,5 yıl çalıştım. Harbiye Şehir Tiyatrosu’ndaki tüm 
konserlerde çaldım. Kadro gelmedi. Burayı da bıraktım.

Soru: Mevlevi Musikisi Topluluğu’nun kuruluşuna 
uzanan yılları bizlere biraz anlatsanız...

Mehmet Refik Kaya: Neyzen Erdoğan Köroğlu’ndan Türk 
müziği nazariyatı ve solfej dersleri aldım. Bir de armoni 
hocam Zeki Onaran var, Allah her ikisine de rahmet etsin. 
Ama şunu söyleyebilirim: Yıllarca Türk musikisinin birçok 
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büyük üstadı ile sahne aldım. Bunların çoğu bugün Hakk’ın 
rahmetine kavuşmuştur. Onlarla çalışmış olmak elbette 
insana çok şey kazandırıyor. Askerden döndüğümde alkol 
tiryakiliğim vardı. Çok kitap okuyordum, özellikle de 
felsefe... Ancak uzun zaman önce inançlarımı yitirmiştim. 
Bir nevi ateisttim. Fakat çocukluğumdan beri babamın 
kütüphanesinde duran Asaf Halet Çelebi’nin çevirisi olan 
Mevlana’nın “Rubailer”i içimde bir yerlerde duran kadim 
bir dost gibiydi. O sıralar kitapçı dükkânı olan bir ud 
öğrencim vardı. Bir gün ona sende Mevlana’nın Mesnevi’si 
var mı dedim. Ertesi gün çocuk 7 cilt Tahir-ül Mevlevi’nin 
Mesnevi şerhini paket etmiş, getirip hediye etti. Çocuk 
gitsin de okumaya başlayayım diye can atıyordum. O 
gece her şey değişti. Ben Mesnevi’yi okumuyorum da Hz. 
Mevlana benimle konuşuyordu adeta. Ben soru soruyorum 
o cevap veriyor, bu sabaha kadar devam etti. Hatta sonraki 
yıllar boyunca da... O gecenin sabahı alkol tiryakiliğimden 
kurtulmuştum. Ve bundan sonra Hz. Mevlana’nın bütün 
eserlerini toplayıp okumaya başladım. Daha sonra bu 
eserlerde geçen referanslardaki şahsiyetlerin eserleri 
derken, sahaflardan çıkamaz oldum. Gece gündüz Mevlana 
ve büyük mutasavvıfların eserlerini okuyordum. 

Bir gün şarkıcı Neco’nun kardeşi Vedat geldi. Ahmet Bican 
Kasapoğlu’nun postnişinliğinde bir Mevlevi grubu kurmak 
istiyoruz, beraber yapabilir miyiz dedi. Aklımda hiç böyle 
şeyler yokken şimdi de meydana çıkacak grup yapmak 
teklifi önüme gelmişti. Yaptık, hem de bugün hayatta 
olmayan birçok ustayı bir araya getirip bizim o zamanlar 
ibadet dediğimiz bir anlayışla... Meğer o dönem rahmetli 
Nezih Uzel ile Ahmet Bican dedenin arası açıkmış. Birkaç 
yıl sonra aşağı yukarı her grupta olduğu gibi burada da bir 
yozlaşma söz konusu olunca ben adamlarımı alarak buradan 
çekildim ve o grup da dağıldı. Sonra Nezih Uzel beni 
çağırtmış, gittim. Yeni kurduğu Mevlevi grubuna kemençe 
icracısı olarak katıldım. Yıllarca yurtiçi ve dışında sayısız 
sema töreni yaptık. İhsan Özgen, Recep Birgit, Bekir Sıtkı 
Sezgin, Rıza Rit, Kudsi ve Süleyman Ergüner kardeşler 
gibi birçok iyi müzisyen bu grupta yer aldı. Gerçekten 
ben ve birçok arkadaşım tasavvuf müziği ve Mevlevi 
ayinleri icrasını Nezih Uzel’in evindeki meşklerden 
öğrenmiştir. Nezih Bey, Ahmet Bican yerine postnişin 
ararken Üsküp Mevlevihanesi son şeyhi Hakkı Dedenin 
İstanbul Mercan’da bir halifesi olduğunu duymuş, onu 
bulup getirmişti. Hasan Dede dediğimiz bu zat meşklere 
gelir, sessiz sedasız oturur, bir şeye karışmazdı. Bir İsveç 
seyahatimizde Dede efendiyi yalnız otururken buldum ve 
birkaç soru sorayım dedim. Sohbet bir umman olmuştu. 
İntisab edip seyr-ü sülûk aldım. İstanbul’a döndüğümüzde 
baba ocağından ayrılıp ev tuttum. Bütün arkadaşlarımı 
çağırdım. Hasan Dede geliyor, benim evde sabahlara kadar 
sohbet yapılıyordu. Ev tekke gibi olmuştu adeta. Daha 
sonra bu toplantılar fotoğraf sanatçısı Feyyaz Yalçın’ın 
evinde devam etti. Bir gün Dede’ye kendi grubumuzu 
kuralım dedim. Yapabilir 
miyiz dedi, yaparız dedim. 
Sen semazenleri yetiştir, 
ben de mutrib heyetini 
kurayım dedim. Ve yaptık. 
1986’dan 1994’e kadar 
yurtiçi ve dışı 500’ün 
üzerinde Mevlevi ayini ve 
tasavvuf müziği konseri 
gerçekleştirdik. Bu grup 
için 50’nin üzerinde ilâhi 
ve bir tane Türkçe çok sesli 
Mevlevi ayini besteledim. 
Mevlevi ayinimi ilk olarak 
Galata Mevlevihanesi’nde 
seslendirdik. Zamanı 
geldiğinde bu topluluğu 
bıraktım.

Soru: Kendi kurduğunuz Mistik Müzik Topluluğu 
ile yurtiçinde ve dışında yüzlerce konser verdiğinizi, 
kendi bestelerinizi de içeren tasavvuf müziği 
albümleri çıkarttığınızı, III. Selim’in Suzidilara 
Ayini’ni enstrümanların çoğunu çalıp yöneterek bir 
albüme dönüştürdüğünüzü, farklı müzik dallarında 
da önemli festivallerde ve albümlerde bir sanatçı 
olarak yer aldığınızı biliyorum. Bu birbirinden 
güzel çalışmalarınızdaki anılarınızdan bizlerle neler 
paylaşmak istersiniz?

Mehmet Refik Kaya: 1974 yılında bir dans 
topluluğu ile Avrupa turnesine gitmiştim. Polonya’da 
Zianogoro radyo ve televizyonunda Türk Müziği 
sazlarını çalarak tanıtmıştım. Dünyanın her yerinden gelen 
sanatçılar vardı. Radyo stüdyosunun önünde 5 dakika önce 
tanıştığım Yunanlı buzuki ustası ile 5 dakika sonra canlı 
yayında beraber buzuki ve bağlama çalıyorduk. İlk defa 
sanatçıların dil, din, ırk gözetmeksizin geniş bir ailenin 

üyeleri gibi olmalarını 
burada gözlemlemiştim. 
Tabii ki Türk Musikisi 
üstatlarıyla da sayısız 
anılarımız var. Maalesef 
bugün birçoğu hayatta 
değil. Benim için en 
özel anlar kemençe 
üstadı İhsan Özgen ile 
yaptığımız konser, cd 
çalışmaları ve turnelerdir. 
İhsan Bey ustalığı kadar 
bir o kadar da iyi dosttur. 
Kani Karaca ile de çok 
seyahatte bulunduk. 
Hatta Ahmet Bican Dede 
ile kurduğumuz Mevlevi 
grubuna naathan olarak 
getirmek için evinden 
aldığım günler geldi 
şimdi gözümün önüne. Kendi albümlerim dışında 
birçok sanatçının albümünde de çaldım. Ama en 
çok kendi projelerimi çalmaktan zevk alıyorum. 
Çünkü ben müziği ayırmıyorum. Dünya üzerindeki 
tüm müziklerin insanlık âleminin müşterek mirası 
olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de konserlerimde 
Rönesans, Klasik Batı, Arjantin tangoları ve halk 
müzikleri gibi çok geniş bir yelpazede dinleyicilerin 
ruh dünyalarına akmayı düşünürüm.

Soru: Rebab üzerine yoğunlaşmaya başlama 
öykünüzü soracağım yerine 
geldik röportajımızın. 
Unutulmaya yüz tutmuş 
bu değerli enstrümanı 
emeklerinizle gün ışığına 
çıkarttınız. Onu, morfolojisine 
sadık kalarak yeni bir form 
olan “Refik-i Rebab”a 
dönüştürdünüz ve geniş 
kitlelere sevdirdiniz. Nasıl 
başladı ve nasıl devam ediyor 
bu sevda?

Mehmet Refik Kaya: Babamın 
atölyesinde birçok enstrüman 
elimden geçmiş olmasına 
rağmen rebab elime hiç 
geçmemişti, hatta görmüş 
dahi değildim. Hz. Mevlana’nın eserleri ile yoğun olarak 
ilgilendiğim dönemde Divan-ı Kebir’de rebab adının 
geçtiği birçok beyite rastlıyordum. Ayrıca Hz. Mevlana 
ve oğlu Sultan Veled’in de rebab çaldığını biliyordum. O 
sıralar bilhassa tasavvufi duygularımın çok yoğun olduğu 

bir dönemde bir rüya gördüm. 
Birkaç ruhani varlık elime bir 
rebab verdiler ve “Bunu çal,” 
dediler. Ben de çaldım. Oysa 

ben birçok enstrüman çalıyordum ve rebabı daha evvel 
görmüş bile değilken çok güzel çaldım. Hemen ertesi 
gün gidip bir rebab aldım. Bu klasik rebab dedikleri 
perdesiz rebabı uzun zaman çaldım. Hatta bir dönem 
restore edilen Galata Mevlevihanesi’nin yeniden açılışını 

uzun bir resitalle Kültür Bakanlığı bana yaptırdı, 
ama rüyamda çalarken duyduğum ses tam olarak 
bu değildi. Bu sesi bulmak için önceleri birkaç 
yere rebab yaptırdım, olmadı. Sorun sadece seste 
değildi. İcra yetersizliği ve sazın iptidai donanımı, 
dünyayı dolaşan günümüz müzisyeni için kâfi 
değil, ilkeldi. Sonra yeni bir dizayn yaptım. Bu yeni 
rebab, konçerto bile çalınacak bir saz olmalıydı. 
Transpoze kabiliyeti olmalıydı. Üzerindeki organik 
malzemeler uzun süreli akort tutmaya kâfi değilken 
bu değişmeliydi. Çalgı, akordunu konser süresince 
muhafaza edebilmeli, yapısı ergonomik olmalıydı. 
Morfolojisi prototipine uzak düşmemeliydi. Ve 
uzun süren yapbozlar sonunda istediğim her şeyi 
elde ettim. Gelenekselciler bu saza karşı çıktı. Ben 

çalgıyı geliştirdiğime 
inanıyordum, onlarsa 
yeni bir icat olduğuna... 
O zaman ben de bu yeni 
rebaba, rebabın arkadaşı 
anlamına gelen “Refik-i 
Rebab” adını verdim. 
Sonra doktora tezi olarak 
bunu seçtim, yazdım ve 
ilmî olarak üniversiteye 
ispatladım. 

Şimdi iddialarımı hayata 
geçirmek için her tür 
eseri çalmalıydım. Çalma 
tekniğini geliştirerek 
daha evvel çalınamamış 
ve çalınması mümkün 
olmayan eserleri bu 

sazla çalarak çeşitli radyo ve TV programları 
yaptım. Kendime ait iki cd yaptım. Dünyada ilk 
defa Tekfen Filarmoni Orkestrası eşliğinde İlyas 
Mirzayev’in benim için yazdığı rebab konçertosunu 
seslendirdim. Daha evvel ismi cismi unutulmuş, 
ama geçmişte Türk müziğine şöyle ya da böyle 
10 asır hizmet etmiş tek yaylı çalgı benim 
çabalarımla tekrar hayata geçti. TRT benimle 
ilgili iki, Samanyolu TV bir belgesel yaptı. Bazı 
amatör çevreler yaptığım sazları taklit etmeye 
başladı. İnternette rebab için verdiğim bilgileri 
paylaşıp kendilerine mal edenler oldu. 1994 yılında 
Salacak’taki atölyemde taş heykellerimi yontarken 
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk 
Müziği Topluluğu’na rebab sanatçısı olarak davet 

edildim. 1994’ten itibaren çaldığım diğer çalgıları bir 
kenara bırakıp rebab üzerinde uzmanlığımı geliştirmeye 
devam ettim. Bu sazı çalışırken önümde ulaşmak ya da 
aşmak isteyeceğim bir rakip yoktu. Kendimin rakibi hep 
kendim oldum. Kendimdeki bu rakip, önüme her gün icra 
olarak aşılması gereken yeni bir şeyler koymaya devam 
ediyor. Sanatın sanatçıdaki serüveni böyle bir şey işte, 
yaşamı anlamlı kılıyor.

Soru: Röportajımızı Anadolu 
Aydınlanma Vakfımız hakkındaki 
görüşlerinizle tamamlayalım 
diliyorum. Yurtiçinde ve yurtdışında 
sanatsal ve düşünsel alanlarda 
faaliyet gösteren pek çok kurumla 
ilişki içinde olan bir sanatçı olarak, 
vakfımızın çalışmalarının sizdeki 
özgün sedası, yankısı nedir acaba?

Mehmet Refik Kaya: Vakfın büyük 
bir tevazu içinde yaptığı güzel 
hizmetleri var. Bunların dışında en 
görüneni kültürel ve ruhsal bakımdan 
aydınlanmaya yönelik toplantıları. 
Bu toplantılarda, farklı görüş, inanç, 
fikir, bilgi ve birikime sahip değişik 

meslek gruplarından insanlar bir araya geliyor. 
Konuşmacıyı büyük bir edeple dinliyorlar. Kendilerine 
söz ya da sual hakkı verildiğinde konuşuyorlar ve 
bunu son derece saygı çerçevesinde yapıyorlar. 
Kitaplardan okuduğumuz demokratik ortam bu irfan 
yuvasında hayata geçiyor. Uzun süredir devam eden 
arkadaşların gönüllerine öylesine güçlü bir sevgi 
ekilmiş ki günümüzde bunu dinlerin temsilcileri bile 
sağlayamıyor. Vakıftaki bu ilmî, kültürel sohbetleri 
kemal derecede insanların gönüllerine eken çok 
kuvvetli, gizli bir enerji var adeta. Büyük usta Metin 
Bobaroğlu gibi bir bilgenin Anadolu Aydınlanma 

Vakfı’nda hizmet etmesi de yaşayan herkes için büyük 
şans. Bu güzelliklerin sonsuza kadar sürmesini temenni 
ediyorum.

deniztipigil@gmail.com
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Bir Mûzip (A)Gnostik: 
Mutasavvıf Nasreddin[1]

M. Bilgin Saydam

Mizahın iki doğal eşlikçisi, kahkaha ve gülümseme 
arasındaki fark salt niceliksel değildir; yani kahkahada 
daha çok olan, gülümsemede daha az değildir. Bu iki 
duygu boşalım biçimi nitelikte uyuşmazlar. Kahkaha 
sürükler, (gülen/güldür(t)en) özneyi, (gülünen) nesnesiyle 
birleştirir. Bu birleşme tek taraflıdır: Nesnenin tanımla(n)
masını özne yapmaktadır; özne nesneyi hiç’leyerek, onu 
işgal eder. Kahkaha patlayıcı, bazen ürkütücüdür; karşı 
çıkmayı tehdit eden /sindiren bir şişinmeyi taşır. Dünya 
öznenin kahkahasıyla, özneyle dolar. Zıtlar içiçe geçer, 
ancak oluşan bütünlük, narsistik bir hep’liktir/tek’liktir; 
ayrışma, dolayısıyla da ne özne ne de nesnesi için bilinçli 
bir farkındalık içermez. Sonrasında kahkahanın getirdiği 
şaşkınlığın bir farkındalığa zemin hazırlaması elbette ki 
mümkündür. Ancak kahkahanın gürültüsü çoğunlukla 
ayrışmış zihnin sakin sesini örter. Dolayısıyla mizah pek 
o kadar da masum değil. Her şeyden önce doğrudan değil, 
dolaylı/sinsice bir gösterme ve kapalı bir yorumu taşıyor. 
Ortada yanlış/aykırı bir şeyler var, ama yanlışın taşıyıcısı 
değil referans alınan, yanlışı gördüğü zannındaki muzip 
“meczup”. Başkasının yaşam alanına tecavüz söz konusu; 
onu kendince açıklamak, öteki’ni “kendi-içinde-ve-kendi-
başına-varlık” kategorisinden çıkartmak da var mizahta, 
özellikle de en ilkel mizah formu addedilen “alaycı 
mizah’”ta...

Gülümsemede ise sükûnet vardır. Nesnenin “var”lanarak 
sakınılması, zarafet şeklinde algılanır. Gülümsemede özne 
nesnesiyle yine temas etmektedir; ancak bu temas, ayrışmış 
birimler arasındaki sınırın ötesindendir, mesafelidir. 
Gülümseten mizah uyarır, tehlikeli değildir; bir savunma 
yanıtını harekete geçirmeden dürter, belki biraz rahatsız 
eder, burukluk hissettirir; ama ürkütmez, kaçırtmaz, 
dağıtmaz. Sarsar, sarstıkça güvensizleştirir; ama var olan 
“eski” gerçeklikten farklı bir gerçe(kli)ğin kokusunu 
içerdiğinden “yeni” için ümit taşır. Yabancılaştırması 
travmatik değildir, mûnistir; optimal koşullarda yaratıcı 
hamleleri açar. Gerçekliğin acıtan, bazen ezen, aşağılayarak 
hiçleştiren zorbalığını uzak tutması buruk ve kuşkulu da 
olsa, anlık da olsa, daha güvenli ve değerli hissettirmesi de 
mizahın önemli bir işlevidir.  

* * *

Mizahtan bahis açıldıkça, bu topraklarda akla ilk düşen 
isim olan Nasreddin Hoca’nın üslûbu gülümsetir; kahkahası 
çok nadirdir. Kara mizaha çalan ironisinde bile nesnesini 
yok eden bir mizah tahakkümüne tevessül etmez; zariftir. 
Nesnesini ezen/silen ilkel alaycı mizahın tersine, bilgisini 
nesnesine katan, nesnesini artıran bir mizahtır Hoca’daki 
mizah.

Nasreddin Hoca, var mıdır yok mudur, bilinmez bir 
şahsiyettir. Fıkraları, XII. yüzyıla dek izi sürülebilen, tek bir 
Nasreddin’den türetilmiş olmaktan çok, anonim bir Doğulu 
deli-bilge’ye yakıştırılmış, değişik dönem ve coğrafyaların 
katkısıyla başlı başına bir külliyat halini almış güldüren-
şaşırtan-düşündüren kısa öykülerden ibarettir. Öyküleri 
en çok, daha eski dönemlerin (VIII. yy) Arap asıllı mizah 
kahramanı Cuha’nınkilerle örtüşür. 

Anadolu’nun kültür sütunları, Mevlâna’nın, Hacı Bektaş’ın, 
Yunus’un hep tasavvuf ehli olmaları, bu önemli ve değerli 
insanlar arasında yer alan, belki hepsinden de bildik olan 
Hoca Nasreddin’in de tasavvufla ilişkisini akla getiriyor. 
Gerçekten de ilk bakışta dünyanın lütfu ve kahrı içinde 
umursamaz, güleç yüzlü, havâi bir Anadolu insanının 
muzip hazırcevaplığının ürünü gibi gözüken Hoca 

[1] PSİKEART dergisinin “Mizah“ konulu sayısında yayınlanmıştır; sayı: 
22, syf. 40-45.

fıkralarının, biraz dikkatle irdelendiğinde, yüzeyselden 
ve gündelikten hareketle, derine ve varoluşsal boyuta 
göndermeler içerdiğini fark etmemek mümkün değil. Bu 
farkındalık elbette ki bir yorumla(n)mayı gereksiniyor /hak 
ediyor. Basit gözüken yorumlandığında, zengin mecazlara 
dönüşüyor. Bambaşka, “öte”den konuşan bir ermiş değil, 
ama herkes gibi olan, iyi ve kötünün, güçlü ve zayıfın 
bir karışımı sıradan bir insan olarak, ne kabule ne redde 
zorlamayan, yalnızca “dokunduran” ve nefes alır, su içer 
gibi gündelik yaşamın harala-gürelesine dalıp giden bir 
gizli derviş yanı var Hoca’nın. 

Hoca Nasreddin’in bir mutasavvıf kimliği varsayılıyor. 
Gerçek şahıs olarak bir sûfi Nasreddin olmasa bile, 
fıkraları ve fıkralarından türetilmiş deyimler dervişlere yol 
gösteriyor, seyr–i sülûkta karşılaşılan bazı tıkanma, çatışma 
ve yetersizlikleri aşmak için kullanılıyor. Mecazın, somutta 
kitlenildiğinde anahtar olarak kullanılması hasebiyle Zen 
koanlarına benzerliği, Hoca’nın fıkralarındaki “aydınlatıcı” 
etkiye işaret ediyor. 

* * *

Doğadan ayrışmışlığıyla homo sapiens, maddenin kanunları 
karşısında çaresizdir. Kültür, bu çaresizliği yenmek için 
maddeye karşı mânâyı, yani doğa kanunlarına karşı kendi 
kurgusal tasarımlarını koyar. 

Mizah, maddenin alışılageldik bilgisinden farklı bir 
kurgunun da varlığına işaret ediyor olması nedeniyle, 
maddenin gerçeğini yalan gerçeklik olarak tanımlar 
ve sorgular. Gülmeyi doğurucu etkisi, biraz maddenin 
hapsedici/zorlayıcı gerçekliğinden uzaklaşabilmenin de 
rahatlatıcılığındandır. Her şey farklı da olabilirdi, maddenin 
nedensel ve hiyerarşik düzeni tamamıyla tersine de 
dönebilirdi.

Mizah, görüneni, herkesin göremediği şekliyle yeniden 
tarif eder ve dolayısıyla başka (öte) bir gerçekliğe işaret 
eder. Güldürerek yabancılaştırmasında, işaret edilen öte 
gerçekliğin, asıl “gerçek” olduğu iması saklıdır. Burasının 
gerçekliği ciddiye alınmamalıdır; zira öte gerçek(lik) onu 
ilga etmiştir.

Bu demektir ki mizah, hele ki şaşırtma etkisini de haizse, 
hep –kelime anlamıyla– gnostik bir gönderme taşır. Gnostik 
sıfatının isim kökü gnosis’i, “öte-hikmet” terimiyle tarif 
edeceğim: Öte-hikmet, yani buralı olmayan, ama var olan, 
“bura”nın zamansallık, mekânsallık ve nedenselliğinin 
ötesinde olması nedeniyle görelilikten esirgenmiş olan, 
“mutlak” olan derin bilgi, her şeyin bilgisi. Akış tek 
yönlüdür: Mânâ maddeyi açıklar, anlamlandırır, var eder, 
dönüştürür. Ama madde (bura), mânâyı (öte) etkileyemez, 
değiştiremez. Zaten asıl olan mânâdır. Madde, bizâtihi 
varoluşuyla tahrif olmuş, asl’olandan uzaklaşmış, 
kopmuştur; yanlıştır ve eksiktir.

Var olan dünya, iyi ve kötünün, aydınlık ve karanlığın, 
güzel ve çirkinin içiçeliğinde zihne net bir resim sunmaz. 
Kendini ilkin doğa karşısında, akabinde insandan gelen 
şiddet karşısında çaresiz hisseden, bu çaresizlikten bir 
kurallar manzumesi içinde anlamlılık, şefkat ve adalet 
arayarak sıyrılmak isteyen insan için kötü ve hoyrat 
bir dünyanın, yani mükemmel olmayan bir dünyanın, 
mükemmel bir Tanrı tarafından yaratılmış olması kuşku 
içerir. Eğer Tanrı, kullarının, yarattıklarının iyiliğini 
düşünüyor idiyse, neden kötülüğü de yaratmış, dünyayı 
lekelemiştir? Burada mükemmel, dolayısıyla da mutlak 
iyi(cil) Tanrı’nın kötü(cül)den sorumlu olmamasını 
sağlayan bir kurgu durumu kurtarır. O değil, O’ndan kopan 
bazı tanrısal parçalar dünyayı, yani maddeyi yaratmış, 
tanrısal ışığı maddede hapsetmiştir. Dolayısıyla gerçek ışık, 
maddeyle bulaşıklığında aslından uzaktır; madde dünyası 
yalancı dünyadır. Maddenin gerçeği yalan gerçektir. 

Dolayısıyla denebilir ki, gnosis’te hep bir “bura”dan 
memnuniyetsizlik, ama hırçın değil, uzak/durgun-dingin bir 
memnuniyetsizlik var. Bu memnuniyetsizlik huzursuzluk 
içermiyor, zira “öte”nin özlemi içinde, mutlak’ın, tek ve 
asıl gerçeğin vaatkâr bilgisi, ümidi ve güvenirliği var.

Gnosis, var olana (maddesel nedenselliğe) tapınmayı/
takılmayı red için çok ciddî yollar önermiştir; bu yolların 
pek çoğu acı çekmeye sebep olmuştur. Madde içinde 
(hapsinde) ve mânâdan uzak yaşamanın burukluğunu, 
maddenin ikincilliğine ve mânânın mutlaklığına da işaret 
ederek en yumuşak ifade etmenin yolunu kimi gnostikler 
mizahın uyarıcı gücünde aramışlardır.

Mizah, “bura”nın varsayımsal mutlaklığını düşürür, 
onu “yok” ilan eder; en azından bir an için, zihnin 
savunmasız kaldığı o şaşkınlık anında geçersiz kılar. 

Mevcut yapılanmışlığı çözer; ayrışmışı, anlık ayrışmamış 
(dediferansiye) kılar, kaosa sürükler. Mizahın kurgusunun 
sahibi (anlatıcısı ve/veya kahramanı), öte-hikmetin 
ayırdındadır; yapı-söküm referansı “o” öte-hikmet’edir. 
Bir kademe üstten/dıştan, “meta” pozisyondan, var olan 
çözüldüğünde sarsılmayacak bir mevkiden konuşur. 

Mizah neyin hizmetindedir? Var olanı, ya da en azından 
görüneni, zâhiri olanı sorguladığına göre –ki bu en uç 
işlevinde hiçlemeye götürür– bir başka gerçe(kli)ğe işaret 
eder. “Bir başka gerçek(lik)” demek pek doğru olmayabilir; 
“tek ve asıl gerçek” daha uygun bir tanımlamadır. İşaretin 
amacı zâhir’i yıkmak, çözmek de olabilir, yeniden 
yapılandırmak da. Denklemin değişmezi, “tek ve asıl 
gerçek” olan “bir başka gerçek”tir. Bazen yalnızca 
yıkıcı/çözücü niteliğiyle kendini gösteren mizah tür ve 
içeriklerinde de yine bir meta-gerçek ümidi, beklentisi 
örtülü şekliyle kendini dayatır. Dolayısıyla mizah iki 
uç arasında, nokta ile sonsuz, hiç ile tek-hep arasında 
seyreden/bocalayan insan bilincinin bir yaratısıdır. Var olanı 
red ve yıkması, memnuniyetsiz huysuzluğu açısından bir 
yanıyla nankör ve hırçın, saldırgan/yıkıcı (patolojik), diğer 
yanıyla ise var olanla yetinmemesi açısından, daha iyiyi 
talep etmesi, bunun mümkün ve hatta gerekli olduğunu 
göstermesi açısından, iyimser ve yaratıcıdır, sağlıklıdır. 

Eğer yaşamın aslı başka ise/başka yerde ise, burada 
olan ancak zorlayıcılığı ölçüsünde dikkate alınır: Hafife 
alınır. Dünyevî (zahirî) ciddiyete/gerçekliğe gülünür. 
Batınî “gerçek”ten uzaklığın sızısı bazen sabırsızca, ama 
kabullenmeyle, yine de ümitle yaşanır.

Mizah şaşırtır; başka olasılıkların mümkün olduğunu 
hissettirir, var olandan kopartır; ama yeni bir gerçeği 
dayatmaz. Sorgular, yanıtında “yanıt” yoktur; yanıtlamaz. 
Bu haliyle bir açıdan en olgun gnostik eylemdir.  

Mizah kaos yaratır. Mevcut rasyonel (bu haliyle açıklanmış 
ve açıklanabilir) düzeni bozar; kurgularını gevşetir. Kaos, 
“gerçek yeni” örgütlenmeleri mümkün kılan yaratıcılık 
yatağıdır. Yeni anlam, henüz “anlamlandırılamayan”dan 
çıkacaktır. Kaosta çarpışmalar ve biraradalıkları mümkün 
olmayanların buluşması mümkün olur ki gerçek yaratıcı 
süreçler ancak böyle başlar. 

* * *

Nasreddin Hoca’ya dönelim: Göçleri, savaşları, zulümleri ile 
binyıllar Anadolu’dan geçti, tüm ağırlığıyla insanının üzerine 
çökerek. Bu kadar ciddî (ölümüne ciddî) bir Anadolu’da, 
gündelik somutu hafife alarak tebessüm edebilmek, 
gerçekten de bir başka bilgiye işaret ediyor olsa gerek. 

Hoca’nın ya tutarsa diye göle maya çalması, kazanın 
doğduğu gibi ölebileceğine işaret etmesi, zihni, maddeye 
içkin nedenselliğin tutsaklığından çıkmaya davet etmesidir. 
Bu gerçekliğin dayatmasına reddiyedir. Kuyuda aksini 
gördüğü ayı, iple çekip çıkarmaya çalışması, sırtüstü yere 
düştüğünde gökte ayı görünce rahatlaması, “saf” rolünde 
kendine güldürmesi, görüngüyü aslıyla karıştırmanın 
yanlışlığına ve asıl olanın aşkınlığına gönderme içerir.

Hoca geniş görüşlüdür, farklılıkları destekler: Dört bir yana 
giden insanların varlığı dünyanın dengesi için gereklidir; 
zorunlu bir göreceliğe işaret eder. Denge, her yönü 
gözetmek, içermek durumundadır. 

Hoca, dünyanın merkezinin eşeğinin ön ayaklarının 
durduğu yer olduğunu söyler ve sınırlı mantığın sınırsızı 
belirlemede yetersiz kalacağını hissettirir. Ayrıca zâhiri’nin 
ihtiyâri olduğunu, zira gerçek olmadığını da vurgular. 
Gerçek bilgi dünya ölçüsüyle ölçümlerle elde edilemez. 
Doğru olan, insanların mantık yürütmesiyle bulunamaz; 
tek doğru da yoktur. Bu yüzden Kadı Nasreddin’in 
nezdinde davalı da davacı da haklıdır, her ikisinin birden 
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haklı olamayacağına işaret eden mübâşir de. Bâtınî gerçek 
ışığında bir haklılık/ilgi/yön arayışının mutlaklıktan 
uzaklığına ironik değindirme belirgindir. 

“Gerçek”, eğer bütüncül ise, her türlü parçayı (göreli-
gerçeklikleri) kapsar: Mavi boncuğu taşıyan için, boncuğun 
gerçekliği ne kadar somut, belirleyici ve ayrıştırıcı olsa 
da, mavi boncuğun herkeste olması, hiç kimseyi, hiçbir 
şeyi dışarıda bırakmayan bütüncüllüğün ifadesidir. 
Herkes kendi doğrusunu tek doğru bilse de, kendisinin en 
değerli olduğunu hissetse de, herkes ve her şey bütünün 
parçaları olarak vazgeçilmezdir. Hoca’nın mavi boncuk 
dağıttıklarının her biri, kendilerinin sevildiklerinden 
emindir; ancak her ne kadar kendi içlerinde tek (ve) mutlak 
gibi davransalar da, bütüne bakıldığında tümü benzer değer 
ve ağırlığa sahiptirler. Ve tabii ki sevgi bencil değildir; 
paylaştıkça azalmaz.

Hoca, dünya gerçekliğinin zorlayıcılığının da bilincindedir: 
Ziyafette yemeği kürkü hak etmiştir; parayı veren düdüğü 
de çalar. Ancak bu gerçekliğin, hakça gerçeklik olmadığını 
da ilan eder: Tanrı’nın dağıtacağı üzere dağıttığında 
üzümleri, dağılım keyfîdir; âdil paylaşımı içermez. “Âdil 
paylaşım” bir insan kurgusudur; bâtında, yani Tanrı katında 
insan ölçütlerinden farklı ölçütler söz konusudur. Bu iki 
paylaştırma sistemi psikodinamik ve metafizik referanslıdır. 
Hoca’nın paylaşım ve hakkaniyetin göreceli olduğu 
vurgulaması içine, belki biraz da bir diğer paylaştırma 
referansı olan doğa ve madde nezdindeki, gücün ve/veya 
rastlantısallığın belirleyiciliğini sıkıştırabiliriz.

Genelde yaşantısal gelişimin, tasavvuf özelinde seyr-i 
sülûkun dolaysızlığı ve nakledilemezliği, her namzedin 
kendi ruhunda ve bedeninde yaşanabilirliği, tavşanın 
suyunun suyunun, tavşanın kendisiyle hiçbir alâkasının 
kalmamasında mecâzi karşılığını buluyor. 

Hoca der ki, herkes getirdiğinden alır, emeğinden 
nasiplenir. Tavşanı getiren, yahnisini yer, yahniden 
nasiplenmek isteyen üçüncülere, yani hizmet olmadan 
nimet isteyenlerin kısmetine, tavşanın suyunun suyu 
düşecektir. Tavşanın suyunun suyu doyurmaz. Ve tabii ki, 
herkes getirdiğini alır; kısmet zahmeti gerektirir. Düdüğü, 
parayı veren çalar.

Hoca altındaki eşeği saymayınca, sürüdeki eşeklerin sayısı 
eksik çıkar; inip de sayınca sürünün tamam olduğunu görür. 
Gerçekliğin içinde gömülü iken eksik ya da yanlış olan 
algılama, gerçekliğin zorlayıcılığından uzaklaşınca daha 
bütüncül olmaktadır.

Yaşantılamanın, deneyimlemenin kuru bilgiden üstün 
olduğunu, birebir yaşanarak edinilmemiş bilginin 
yetersizliğini en güzel anlatan fıkra, Hoca’nın damdan 
düştüğünde, yardıma, damdan düşülme bilgisini değil, 
düşmüşlük deneyim (ve bilgisini) haiz olanları çağırdığı 
fıkradır. Yaşam uzaktan kurgulanarak anlaşılmaz, yaşam 
yaşandıkça anlam kazanır, elbette ki ne yaşandığının 
farkına varılarak...

Dostlar alışverişte görsün diye pazara çıkan Hoca’nın 
vurguladığı; gerçekliğin gerçekmiş gibi görülmesinin 
yanlışlığıdır. Mış gibi yapıldığında yalnızca bir yanılsama 
mümkün olur, gerçek eylem yoktur. Bir açıdan dünya 
üzerinde yaptığımız her ne ise, hepsi gerçeğin kendisi 
olmaktan uzaktır. Gerçek başka yerdedir; insan kendini, 
kendi kurgusu olan gerçeklikle meşgul eder. Hoca var 
olana kanmaz, zira daha fazlasından haberdardır. Ama o, 
bu noktada da kuşkuda gibidir. Gerçeği bilme konusunda 
keskin bir iddiası yoktur, ümidi vardır: Kaybolan eşeğini 
bulacağından emindir –zira kaybolan eşeği “var”dır, “yok” 
değildir– onun için ıslık çala çala aramaya koyulur, ama 
son ümidi olan dağın arkasında da bulamazsa, sızlanmaya 
başlayacağını açıkça beyan eder. Tam da bu noktada, 
Hoca Nasreddin’in aslında dağın arkasında da hiçbir şeyin 
olmayabileceği sezgisinden hareketle, gnostik hakikatin de 
son tahlilde bir kurgu olduğuna işareti; mutlak olanı aşkın 
ve/veya bâtın olanda inşa etme ve arama ihtiyacına yönelik 
bir irdeleme; gnostik kurguyu da mizahın konusu yapmak 
suretiyle, hiçliği taşıyabilen (hiçliğe –buruk bir tebessümle– 
tahammül edebilen) başka tür bir bilgeliğin de mümkün 
olabileceğine yönelik daha güçlü bir gönderme olabilir mi? 
Önemli olan bir amaçla, anlam(lılığ)ını kendimizin verdiği 
bir amaçla eylem üzere olmaktır. Göle maya çalmak, “bir 
şeyler(i) yapmak” için irade ve emek göstermek: Önemli ve 
değerli olan budur. Evet, göl maya tutmayabilir, ama ümit, 
iyimserliği ve hatta bizâtihi eylemliliği mümkün kılan tek 
vektördür.

Kategorileri karıştırırsak kayboluruz: Kaybedilen anahtar 
kaybedildiği yerde bulunabilir ancak. Aydınlık yerde 
aranan anahtar elbette bulunamayacaktır; zira orada 
değildir; kaybedildiği yerdedir ki karanlıktadır. İnsanın 
varoluş bilgisini asıl yerinde değil, önünü görebileceği 
yerde, bildik bir kurguda araması, kurgusunun asıl 
bilgiye götüremeyeceği gerçeğiyle birliktedir. Ancak 
bu yorumun içinden de bazı kuşkular doğuyor. Belki 
de Hoca burada başka bir şeye işaret ediyor. Karanlıkta 
anahtarın bulunamayacağına, dolayısıyla da sonsuza dek 
kaybolmuş, yani yok hükmünde olacağına, bu durumda 
eve (geriye) dönmenin imkânsızlığına, geriye dönmenin 
imkânsızlığında, aydınlıkta arıyormuş gibi yapıp, aslının 
hiç bulunamazlığında, sonsuza dek sürecek bulamama-
arama faaliyetinde yaşamın (ve anlamın) aydınlık boşluğa 
doğru (karanlıktaki madde doluluğuna değil) kurgusal inşa 
edilmesine vurgu yapıyor.  Bu yorumla, insanın insan-olma, 
kültür-yapma serüvenine ne kadar çok benziyor Hoca’nın 
söylemi ve ne kadar çok psikanalitik bilgelik var içinde.

Tabii ki bütün bunlar yorum; kurgusal aydınlığımızda, hiç 
bil(e)meyeceğimiz –hep karanlıkta kalacak gerçeği– arayarak 
oyalanagidiyoruz. Arada, buruk da olsa, gülümseyebilirsek 
ve gülümsetebilirsek –Hoca misali– ne âlâ... Nasreddin 
Hoca’nın Akşehir’deki türbesi –eski haliyle– sütunlara dayalı 
bir çadır şeklindeydi. Duvarsızdı; çepeçevre açıktı, ancak 
koca bir kilitle kapatılmış bir kapısı mevcuttu: Tüm güç 
ve denetleme hırs ve arzusunun beyhûdeliğine işaret eden, 
kuşkucu/düşündürücü/güldürücü mesajını ölümünden sonra 
da canlı tutan bu somutlama âbidesi Hoca’nın –belki de– en 
anlamlı mirası.

Kaynaklar:

–  Boratav P. N.: Nasreddin Hoca. Kırmızı, İstanbul 2007 
–  Encyclopedia of Religion / Lindsay Jones, ed. in chief – 
2nd ed.: Thomson Gale,   
   Farmington Hills, MI 2005
–  Fenoglio I., Georgeon F. (haz.): Doğu’da Mizah. Yapı 
Kredi Yayınları, İstanbul 2007
–  Freud S.: Der Witz und seine Beziehung zum 
Unbewussten. Fischer, Frankfurt a.M. 1958
–  Shah I.: The Sufis. Anchor, New York 1971

Kalp Gözü
Metafizik, Kozmoloji, Manevi Hayat
Frithjof Schuon
Yayınevi: İnsan Yayınları
171 sayfa 

Bu kitapta toplanan yazılar; 
manevî sembolizmin temel 
ilkeleri, kötülüğün esrarengiz 
tabiatı, ölüm sonrası hayat ve 
günlük etkinliklerin 
manevî hayata uyarlanmasına 
dair paha biçilmez pek çok 
görüşü kapsayan geniş bir 
konu yelpazesini içermektedir. 
Günümüzde çoğu kimse, 
geleneksel hikmet çerçevesinde 
modern dünyanın sistematik 
çirkinliğini çürütecek bütüncül bir bakış açısı 
arayışı içindedir. Çok yönlü entelektüel derinliği 
ile tanınan Schuon, çağdaş yazarlar arasında, 
geleneksel öğretilerin manevî gayesini, biçim ve 
pratikleri açıklama ve aynı zamanda da bunların 
etkin olmasının dinî bir yapıya bağlı olduğunu 
savunma hususunda eşsiz bir konuma sahiptir.

Schuon, bir taraftan varoluşçuluk, rasyonalizm ve tüm 
ilkesel gerçeklikleri “soyutlamalar” olarak takdim eden 
sözde realizm gibi çağdaş yanılgılara karşı tavizsiz bir 
mücadele verirken, diğer taraftan da yine aynı kat’iyet 
içerisinde yaratılışın kutsiyeti ve tezahürün güzelliği 
üzerinde durmaktadır. Bu hikmetin özü, Güzel ile 
Gerçek arasındaki aslî, dolaysız ve katıksız ilişkinin 
ifadesi olan Platon’un “Güzellik, Hakikatin ihtişamıdır,” 
şeklindeki vecizesinde aksedilmiş bulunmaktadır. (Arka 
Kapak)

Medeniyetler Çatışması 
ve Dünya Düzeninin Yeniden 
Kurulması
Samuel P. Huntington
Yayınevi: Okuyan Us Yayınları
536 sayfa

Daha önce Türkçe’de Medeniyetler Çatışması adıyla 
yayımlanan kitapta yalnızca Samuel P. Huntington’ın 
1993 yılında yazdığı makale yer alıyor. Medeniyetler 
Çatışması kitabının tamamı Türkçe’de ilk kez 
yayımlanıyor.

1993 yazında Foreign Affairs’de Samuel 
Huntington’ın “Medeniyetler Çatışması 
mı?” adlı makalesi yayımlandı. Ünlü 
gazetenin editörleri, George Kennan’ın 
1940’lardaki baskı dönemi üzerine 
yazdığı “X” adlı makalesinden bu 
yana hiçbir yazının bu kadar yankı 
getirmediğini belirtiyorlar. Makalesinde 
Huntington, gelecekte politikayı 
yönlendirecek olanın, medeniyetler 
arasındaki çatışmalar olabileceğini öne 

sürüyor. Kitabında medeniyetler arasındaki çatışmaların 
dünya barışını tehdit etmesinin yanı sıra, medeniyetler 
üzerine kurulmuş uluslararası bir dünya düzeninin savaşa 
karşı en iyi korunak olduğunu gösteriyor ve öne sürdüğü 
sorunun cevabını veriyor. Medeniyetler Çatışması, son 
yılların en çok tartışma yaratan kitaplarından biri.

“Alanında çok çarpıcı bir kitap. Günümüzde yaşanan 
uluslararası siyasi entrikaları anlamamızı sağlıyor.”
– Francis Fukuyama, The Wall Street Journal

“Müthiş akıcı, zekice yazılmış bir kitap.”
– Newsweek

“Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden 
Kurulması adlı kitap, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden 
bu yana yazılan en önemli kitaplardan biri.”
– Henry Kissinger
(Arka Kapak)

İnsan ve Değerleri
İoanna Kuçuradi
Yayınevi: Türkiye Felsefe Kurumu / 
Türk Felsefesi Dizisi
115 sayfa

Aynı insanların, aynı eylemlerin, 
aynı olayların, aynı durumların 
farklı şekillerde değerlendirilmesi 
insan dünyasının bir olgusudur.

Bu olgu kimi düşünürleri 
“değerlerin göreli olduğunu” ileri sürmeye ve bundan 
eylemle ilgili sonuçlar çıkarmaya götürmüştür. Kimi 
filozoflar da bu sava karşı “değişmez, evrensel değerler 
olduğunu” temellendirmeye çalışmıştır.

Değişik ve değişken dünya görüşlerinin varlığı, ayrıca da 
aynı konularda değişik ve değişken normların çokluğu 
olgusu, yüzyılımızda çoğulculuğun bir ideal haline 
getirilmesine yol açmış; bu çoğulculuk da, yüzyılımızın 
ikinci yarısında kimi düşünürleri bütün görüşlerin 
ve normların “eşdeğer” olduğunu ileri sürmeye 
götürmüştür.

Kitap bu iki yönlü olguyu bir açıklama girişimi, aynı 
zamanda da değerlendirme fenomenine ve değerlere 
görelilik-mutlakçılık seçenekleri dışında bir ışık tutma 
çabasıdır: Bunların ne olduğuna ışık tutma çabasıdır. 
(Arka Kapak)

BİZİM SAHAF Hazırlayan: Berna Öztan
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Bir âşık gönülle geldik cihâne
Bize her gülen yüz cananla birdir
Onların gözleri yoldur iymane[1]
Onların sözleri Kuran’la birdir.

Ne sevinç yükünü taşırız ne derd
Ne varsa dağıtır gönlümüz cömerd
Bir güzel sevdik ki gözü laciverd

Saçları ay vurmuş ummanla birdir.

Unuttuk epeyce var ki niyâzı
Çekmeyiz çok etse yar bile nâzı
Erenin kimseden yok ihtirazı[2]
Atlılar bizimçün yayayla birdir.

Surete baktıkça siyreti gören
Kim varsa biz ona diyoruz Eren
Bizim karşımızda gurur getiren
Yaradan olsa da şeytanla birdir.

Düşünür söylemez mizacımız var
Her hırsı def eden ilâcımız var
Tenezzül denen miracımız var

Gönlümüz her düşkün olanla birdir.

Ey Ozan sesini tam yerinde kes
Kubbede akisler bırakır bu ses
Kadrini bilene bu küçük Nefes

Binlerce cild tutan destanla birdir.

[1]  İyman: İman.
[2]  İhtiraz: Sakınmak, çekinmek.

Ana Tanrıça ve İslam
Gülgün Türkoğlu Pagy

Hz. Âsiye, Hz. Meryem, Hz. Hatice, Hz. Fatıma, Hz. 
Kübrâ ve Hz. Rabiâ üstün ahlâk sahibi kadınlardır 
ve övülmüştürler. Kocaları veya babaları için anılan 
günahlar onlar için anılmamıştır. Kadınlıkla temsil 
edilenin tamlığını ve kusursuzluğunu imlerler. 
Hz. Havva’nın, Hz. Âdem’in kaburga kemiğinden 
yaratıldığı günden itibaren, “emmare” düzeyinden 
başlayan nefs, bir kadın evliyâ sûretine bürünerek 
evrimini tamamlamıştır. Günahsızdırlar; 
orijindeki kutsallığı sembolize ederler ve 
onlar hep tanıktırlar. Bâtına aittirler yani 
örtülüdürler. 

Hz. Âsiye Seyr-ü Sülûk başlangıcıdır; 
o ileride şekillenecek olan vicdandır. 
Keyfiyeti, firavunu yani nefsi görür 
ve tanır; onunla şimdilik aynı 
hanede yaşamak zorundadır ve 
özenilen, henüz kendi kanından 
değil evlât edindiğidir ve bu 
evlât, yani yasalılık kocasının 
biricik düşmanıdır. Musa’yı 
nehirden o almıştır; hak olana 
kapıyı açan vicdandır. Mürşide 
vasıl olan sâlikin vicdanı 
uyanmıştır; ancak henüz hanede 
kaos hâkimdir, öykündüğü 
başkasında gördüğüdür. Âsiye 
çarmıha gerilir ve işkence ile 
öldürülür; ancak Hz. İsa ile 
yeniden doğacaktır, kendisini 
yeniden doğuracaktır – hem de 
kendi tercih ettiği haneye; Hz. 
Meryem’e, O’nun vücûduna 
ve O’nun vücûdundan. Hz. 
Meryem ile anlatılmak istenen 
anlaşılamayacaktır, çünkü 
kendinden doğan Hz. İsa’nın 
“ne olduğu” ve “nasıl olduğu” 
bilinmek istenecektir; oysa 

bilinerek olmaz, sezilerek anlaşılır. Nedensiz sevinçtir 
İsa. Nedensiz şeyin babası olur mu? Bundan böyle, ilk 
Müslüman kadın evliyâ, Hz. Rabiâ oluncaya kadar, 
nefs ile mücadele eden erkeğin karısı veya kızı olarak 
bu cihada tanıklık edecek, varılacak menzilin sembolü 
olacaktır. Temsilcisi olduğu kadınlık, bâtına dönüşün 
anahtarıdır: Allah ve kul gibi, gözlemlenen ve gözlemci 
gibi, kadın ve erkek olarak, varlığını diğerinin varlığına 
borçlu olarak, tevhid bilinciyle, ön plana çıkma 
çabasında olmadan ve destek olarak, toprak gibi.

Hz. Hatice’nin Hz. Muhammed’den yaşça daha büyük, 
daha saygın, daha zengin, daha tecrübeli 

olması ve Muhammed’e evlilik 
teklifinde bulunması ile sembolize 

edilen anlatım, kadınlığın 
kaynağına bir atıftır. Kadınlık 

kadimdir, erkek kadınlıktaki 
yokluktan yaratılmıştır. 
Bugün genetik biliminin, 
erkekliği temsil eden XY 
kromozomundaki Y’nin, 
evrim sonucu küçülen bir 
X kromozomu olduğunu 
gösterdiği gibi. 

Hz. Hatice’nin daha 
önceden evli olması 
dişil formun geçmişteki 
bağlarına, Tevrat’taki 
aşamalarına bir 
işarettir: Hz. Hatice, 
ilk vahyini alan 
ve peygamberliği 
müjdelenen Hz. 
Muhammed’e ilk biat 
eden ve dolayısı ile 
ilk İslâm olan kişi 
değildir; o Kadim 
olanı temsil etmesi 
nedeni ile olan 
biteni teyit edendir. 
O nedenle, Kubbe-i 
Rahmân’da, Kubbe 
ile temsil edilen Hz. 

Hatice’dir. Bir çift olarak, sükût benzeri mükemmel bir 
denge halini temsil ederler ki, bu durumda sadece kız 
çocukları yaşayabilir.  

Hz. Fatıma’ya Ümm-ü Ebîha da denilmiştir, yani 
“babasının annesi”: ne kadar anlamlı, ne kadar 
sembolik! Hz. Fatıma ile kadınlığın özünde var olan 
selâmet giderek etki alanını artırmaktadır; artık hem 
baba, hem koca, hem de çocuklar İslâm olmuşlardır; 
nurla bezenmiş bir hayattır onunki. Kubbe-i Râhman’da 
tahtta oturandır artık: Tâcı Muhammed, belindeki 
kemeri Ali, kulağındaki küpeleri inci ile mercan, 
tiferet, yani güzel olan Hasan ile Hüseyin’dir; kadın 
bedeninde sergilenmeye lâyık mücevherlerdir. Kızı 
Hz. Kübrâ’yla birlikteliği ile iki X yan yana gelmiş 
ve XX hâsıl olmuştur adeta; sarsılmaz bir bütünlükle, 
özgüvenle, İslâm olarak... Aynen annesi ile kendisinin 
de yaşadığı gibi. Tanrıça artık evindedir; o güne kadar 
anlatılan hikâyelerdeki gibi, gelin olarak gittiği evin, 
kayınpederinin, kocasının evinin özellikleri ile değil, 
içine doğduğu evin ve ebeveynlerinin sıfatları ile 
vasıflanmıştır. Kutsanan eve damat olarak Hz. Ali gelir. 
Hz. Muhammed kızını Hz. Ali’ye verir; o nedenle Şah-ı 
Velâyet’tir; Hz. Muhammed’in aksine onun önünde 
takip edeceği ayak izleri vardır.  

Hz. Rabiâ Hz. Muhammed ile aynı dönemde 
yaşamamıştır, ancak “Etbâu’t-Tabiîn” devrinde 
yetişmiştir. Velâyet nurunun yaşayan örneği, en derin 
hakikatin bedenlenmiş hâlidir Rabiâ. Onunla beraber 
ilk defa İslâm’da aşktan söz edilir: Ayn-Sin-Kaf’ın 
Sin’i Şın olmuş; risalet ve nübüvveti içeren velâyet 
ile ilk defa özgürce, bir fıtrat dini olarak İslam tevhide 
gelmiş, bu üç tevhid noktası Sin’i Şın yapmıştır: Aşk. 
Hz. Rabiâ artık hiçbir önkoşula ihtiyacı olmayan, 
tehdit edilemeyen, katledilemeyen Ana Tanrıça’nın 
bedenlenmiş hâlidir. Hz. Rabiâ sohbette hâsıl olandır, 
adı konulamayandır. “El ele, el Hakka” geleneğinin 
sembolüdür. Hz. İbrahim döneminde sulanan tohumun 
ilk kez kendi başına çiçek açtığı hâldir. Kadınlığın, 
Sofya’nın “Bir” olmuş hâlidir; artık ona destek olarak 
bir akraba yoktur hayatında. Seyr-ü Sülûk’te arzulanan 
menzildir. Sohbetler Hz. Rabiâ’yı davet eder.

Bizden Haberler
Selin Erş

• Vakfımızın aktif katılımcılarından Doç. Dr. Haluk 
Berkmen seminerlerine devam ediyor. Berkmen, 
19 Ocak Cumartesi günü, Feneryolu Gönüllüler 
Evi’nde evren ile insan arasında bilinmeyen bazı 
ilişkilere değindiği “İnsan ve Evren” başlıklı 
semineri; 25 Ocak Cuma günü ise Özgürlük Parkı 
Fua Cafe’de İsmail Emre’nin tasavvuf ve bilgelik 
içerikli doğuşlarını okuyup yorumladığı bir sohbet 
toplantısı gerçekleştirdi. 

• Sevgili Nevcivan Özel dostumuz 31 Ocak 
Perşembe günü Cemal Reşit Rey konser salonunda 
Nevcivan Özel Project, “Makamların Dilinden İki 
Mızrap İki Nefes” adlı Azerbaycan Muğamları ve 
Hindistan Ragaları konseri düzenledi. 

• Sevgili dostumuz 
Berna Öztan’ın 
anneannesi İffet 
Dinçelli 21 Ocak 
2013’de vefat etmiştir. 
Berna ve ailesine 
Anadolu Aydınlanma 
Vakfı adına başsağlığı 
dileriz.

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

bulten@anadoluaydinlanma.org

İÇTEN DOĞUŞLAR
Osman Kemalî
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Beşiktaş Topluluğu 
(Beşiktaş Cemiyet-i 

İlmiyesi)

XVIII. yüzyıl sonu ile XIX. yüzyıl Osmanlı 
Devleti’nde öğrenim hayatına dikkatle bakıldığında 
göze çarpan yapı, temelde medreseler ve Enderun 
tarafından yürütülen örgün eğitim ve bu eğitimle 
yetinmeyenlerin devam ettikleri çeşitli yerlerden 
oluşmaktadır. Devletin öğrenim kurumları dışında 
faaliyet gösteren yerlere örnek olarak camiler, tekkeler, 
zaviyeler, konaklar ve yalılar verilebilir.

Viyana bozgunu sonrası Osmanlı Devleti’nde ortaya 
çıkan süreç, Avrupa ile olan ilişkilerin boyutunu 
değiştirme yönünde ilerliyordu. XIX. yüzyıl 
modernleşme çabalarına hazırlık dönemi olarak 
nitelendirebileceğimiz XVIII. yüzyılda Avrupa ile 
temaslar gittikçe sıklaşırken, Osmanlı aydın ve 
yönetici elitlerinin de Avrupa algılaması değişiyordu. 
Bu dönemde Avrupa’nın bilgisi, bilimi, siyasi düzeni, 
kültürü ve ulaşmış olduğu üstünlük seviyesinin 
nedenleri üzerinde düşünülmeye başlandı. Avrupa’dan 
uzmanlar getirilmesi, Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi, 
Avrupa tarzında okulların açılması başlıca tavır 
değişiklikleridir. 

Devletin Avrupa ile kurumsal olarak yürüttüğü 
temaslar, zamanla toplumsal biçimler almaya da 
başladı. Avrupa dillerini öğrenen, oradaki gelişmeleri 
takip ederek Osmanlı Devleti’ne aktarmak isteyen 
yeni bir aydın tipi ortaya çıkıyordu. Bu aydın tipinin 
ilk örneklerine Beşiktaş Topluluğu üyelerinde 
rastlamaktayız. Bu topluluk bir bilim derneği olmaktan 
çok, Rönesans döneminde, Avrupa’da Platon’un 
Akademi Bahçesi’nde yaptığı toplantıları örnek alarak 
oluşturulan sohbet gruplarına benzer.

Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi Osmanlı bilgi sisteminin 
dönüşümüne katkı sağlayan önemli bir birlikteliği 
ifade eder. Ayrıca cemiyetleşme etkinliklerinin artmaya 
başladığı bir dönemde, cemiyet ile sohbet topluluğu 
arasında bir yerde duran, fakat daha çok sohbet 
topluluğu nitelemesini hak eden bir yapıya sahip 
olması ile de önemlidir.

Beşiktaş Topluluğu’nun düzenlediği toplantılar 
ile ulaşmak istediği amaç; halk arasındaki nifakın 
eğitim düzeyinin yükseltilmesi ile aşılacağına olan 
inançlarından dolayı, isteyen herkese eğitim vererek 
ülkedeki eğitilmiş insan sayısını arttırmak ve böylece 
ülkede yaygın bulunan eğitimsizlik ve cehaletten 
kaynaklanan sorunlara çare bulmaktı.

Topluluğun günlük harcamalarını gerçekleştirebilmek 
amacı ile üyeler belirli miktarlarda aidat veriyorlardı. 
Ahmet Cevdet Paşa bu durumu , “cemiyetin masrafları 
arifane usulde tesviye olunup” diyerek belirtir. Hatta 
üyelerden bazıları, görevle ya da başka bir nedenle 
taşraya çıkmış olsalar bile, bulundukları yerden 
kendilerine düşen payı gönderiyorlardı. Böylesi bir 
tavır sergilemeleri, onların bu işe ne kadar önem 
verdiklerini ve eğitim-öğretim ile yeni nesiller 
yetiştirilmesine olan inançlarını göstermektedir. 

Topluluğun Üyeleri:

İsmail Ferruh Efendi:
1797 yılında Londra’ya elçi olarak gider. 1800 yılında 
Londra elçiliğinden döndükten sonra politik konularla 
uğraşmayıp hayatının sonuna kadar bilim ve edebiyat 
çalışmaları ile ilgilenmiştir.  Avrupa’yı gören bir 
Osmanlı bürokrat-aydını olan İsmail Ferruh Efendi, 
aynı zamanda Ulema’ya mensuptu ve dinî ilimler ile 
de içli dışlı idi. Önümüze koymuş olduğu aydın tipi, 
devlet kademelerinde görev alan, bu arada Doğulu 
anlamda ilim ve tefekkür ile, Batılı anlamda ise bilim 
ve düşünce ile meşgul olmaya çalışan bir bürokrat-
aydındır. Modernleşme sürecinde ortaya çıkan, 
devletin geleceğinin nasıl yönlendirileceği kaygısını 
taşıyan tipik bir erken modernleşme aydını olduğunu 
söylememiz mümkündür. Topluluğun toplanma mekânı 
İsmail Ferruh Bey’in yalısıdır.  

Şanizade (Tarakçızade) Mehmet Ataullah Efendi:
Medrese eğitimini tamamladıktan sonra, Numan Naim 
Efendi’den Süleymaniye Tıbbiyesi’nde tıp dersleri 
aldı. Tıp derslerinden sonra Mühendishane’ye devam 
ederek mühendislik öğrendi. Arapça, Farsça, İtalyanca, 
Fransızca, Rumca ve Ermenice bilir. Eyüp ve Edirne 
Kadılığı’ndan sonra Padişah’a takdim ettiği dört eseri 
sayesinde kendisini tanıtmış ve Vakanüvislik görevine 
yükselmiştir. 

Askerlik, tıp, astronomi (hey’et), anatomi (teşrih), 
şiir ve nesir (inşa), resim ve müzik alanlarında bilgi 
sahibi idi. Tambur çalar, saat yapardı. Önemle üzerinde 
durulması gereken eseri Tıp Sözlüğü’dür. 

Şanizade Mehmet Ataullah Efendi, Osmanlı 
Devleti’nin en başta çözülmesi gereken 
problemlerinden birisinin kaliteli, dürüst, okuma-
yazma bilen ve çalışkan insan eksikliği olduğunu ve 
bu eksikliğin giderilmesinin öncelikli bir gereksinim 
olduğunu öne sürmektedir. Nitekim Tarih’inde okur-
yazarlığın önemi üzerinde durmuştur. Ancak bu 
biçimde geçmişi bilen, vasıflı elemanlar yetişeceğini 
düşünmektedir. 

İlber Ortaylı, Ataullah Efendi’nin kendisinin de 
ulema ailesinden gelmesine ve medrese eğitimi almış 
olmasına rağmen, medreselilerden “yobaz taifesi, 
yobaz güruhu” diye söz ettiğini belirtir. İhsanoğlu 
ve Mardin, Şanizade’nin ansiklopedistliğinde 
hemfikirdirler. 

Vakanüvislikten azledildi. Yeniçeri Ocağı’nın 
kaldırılmasından sonra, devletin Bektaşilere yönelen 
husumeti nedeniyle o da Bektaşilik ile suçlanarak 
İstanbul’dan Tire’ye sürgün edildi. Mehmet 
Cemalettin, suçsuz yere sürgün edilmesinin yarattığı 
üzüntüden dolayı öldüğünü söyler.

Kethüdazade Mehmet Arif Efendi:
Halep Mollası ve Bursa Kadısı olarak görev yaptı. 
Teklif edilen İstanbul Kadılığı görevini kabul etmedi. 

Kethüdazade, düz yazıya yeteneği olmasına rağmen 
yazmamıştır. Daha ziyade anlatmayı ve sohbeti seven 
bir kişiliği olduğu anlaşılmaktadır. Geçimini hizmetçisi 
Seyit Ağa’nın kayıkçılık ve balıkçılıktan elde ettiği 
gelir ile sağlardı. Paraya çok değer vermezdi. Gerek 
II. Mahmut’un gerekse Abdülmecit’in kendisine 

gönderdiği atıyyeleri kendi ihtiyaçlarına harcamak 
yerine etrafındaki fakirlere dağıtırdı.

Döneminde Bektaşi Babaları ile ileri derecede dostluk 
kurmuş bir kişi olmanın yanında gayr-i Müslimler 
ile de yakın arkadaşlığı vardı. Beyoğlu’nda Protestan 
kilisesine gidip org dinler; İngilizlerin düzenlediği 
balolara katılırdı.

Kethüdazade, dinsel ve hukuksal bilimlerin yanında, 
matematik, astronomi, felsefe, tasavvuf ve edebiyat 
bilimlerinde de geniş bilgisi olan, özgür düşünceli 
“âlim ve fazıl” bir kişiydi. Serbest düşünceli, açık 
görüşlü ve yenilikçi bir kişiliği olması nedeniyle bazı 
çekemezlerce dehrilik ve inançsızlıkla suçlanmıştı. 

Kethüdazade’nin genel çerçevesi Gazali tarafından 
çizilen düşünüş biçiminin dışına çıkarak, İbn-i Rüşt’ün 
görüşlerine daha yakın bir yere geldiği de gözden 
kaçmamalıdır. Avrupa’nın zenginleşmesinde bilimi 
pratiğe uygulamanın önemini kavrayan ilk Osmanlı 
aydınlarındandır. Bu düşüncesi ile Osmanlı’da 
bir yandan bilginin teknolojiye dönüştürülmesini 
önerirken, diğer yandan da yeni icatlarda bulunanların 
desteklenmesini tavsiye eder.

Kethüdazade, haftada iki gün Beşiktaş Topluluğu’nun 
toplantılarına katılır, felsefe ve edebiyata dair 
sohbetlerde bulunurdu. Ona tarihçi, matematikçi, 
şair ya da astronom diyemeyiz. O, bunların hepsi 
olmak ya da hiçbiri olmamak durumundadır. Ancak 
onun geleneksel ansiklopedizme yatkınlığı olduğunu 
düşünebiliriz. 

O, isteyen herkesi eğitme kaygısı olan bir bürokrat-
aydındı. Eğitime verilen önem böylelikle askerî 
alandan sivil unsurlara doğru yönelmeye başladı. 
Beşiktaş Topluluğu’nun en önemli işlevlerinden birinin 
bu olduğunu söyleyebiliriz.  

***

Topluluğun diğer üyeleri Melek Paşazade Abdülkadir 
Bey, daha çok topluluğun idari işlerini organize eder ve 
gerekli takipleri yapardı. Süleyman Fehim Efendi ise 
Farsça derslerini okutmaktaydı. 

Lütfi Efendi, topluluk üyelerinin toplantılarına 
yabancıları dâhil etmediklerini belirtir. O zamanlarda 
halkın Avrupa ile ilgili bilgisi bulunmamaktaydı. 
Topluluk üyelerinin aralarında yaptıkları sohbetlerde 
Avrupa ile ilgili tartışmaları gizli tutmaları onları 
dinsizlikle ve mezhepsizlikle suçlamalarına sebep 
olmuştu. Bu nedenle topluluk üyeleri bir gün içinde 
yalılarından alınarak Üsküdar’a geçirilmişler ve bir 
daha İstanbul’a ayak basmamak üzere çeşitli yerlere 
sürgüne gönderilmişlerdi.

Hatemi, Beşiktaş Topluluğu’nun bilimsel ve düşünsel 
kapasitesinin medreselilerden yüksek olduğu 
düşüncesindedir. Ona göre medreseliler bu nedenle 
topluluk üyelerini çekemeyerek kıskanmışlar ve bu 
yüzden de Yeniçeri Ocağı’nın kapatılmasını fırsat 
bilerek topluluğun dağıtılmasını sağlamışlardır. 

Kaynak:
Ahmet Karaçavuş, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yakınçağ 
Tarihi) Ana Bilim Dalı, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

BİLİM Özetleyen: Ekrem Genç
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Organlar ve Kaderimiz
İç organlarımızın fiziksel fonksiyonlarını az çok 
biliriz. Peki, psikolojik etkilerinin olabileceğini hiç 
düşündünüz mü? İç organlarımız içeriden ya da dışarıdan 
algıladığı bilgiler sayesinde oluşan enerji dengeleri ile 
davranışlarımızı ve karakterimizi, dolayısıyla kaderimizi 
belirlerler.

Daha önce de bahsettiğim gibi her şey enerjiden meydana 
gelir ve bu enerji negatif ve pozitif kutuplardan oluşur. 
Taoizme göre bu iki farklı kutup yin ve yang enerjileri 
olarak adlandırılır. 

Geleneksel Çin tıbbı araştırmacısı Prof. David Lujan’a göre 
iç organlarımızın yin ve yang enerji dengeleri psikolojimizi 
etkilemektedir. En belirgin etkileri olan kalp, dalak, 
pankreas, böbrekler, akciğer ve karaciğer organlarının yin 
ve yang enerjileri dengede iken “Tao Çizgisi” dediğimiz 
sağlıklı durum oluşur. 

Kalbin yin enerjisi dengede ise; duygularımızı daha rahat 
ifade edebilir, kavramlarımızı birbiriyle bağlantılı şekilde 
kurabilir, bilgileri hafızaya kolayca alabilir, iç sesimizi 
dinler ve içsel anlayışımızı geliştirebiliriz.

Kalbin yang enerjisi dengede ise; düşüncelerimiz basit 
ve yalındır, dışa dönük davranışlar sergileriz. Sosyal 
yeteneklere, mantıklı, rasyonel düşüncelere sahip 
oluruz; konuşma yeteneğimiz gelişmiştir; mimiklerimiz, 
hareketlerimiz doğaldır; düzenli, etkileyici, karizmatik bir 
ses tonu ile konuşur, zamanında ve yerine göre hareket 
ederiz. Grup oluşturma ve grubu kontrol edebilme 
yeteneğimiz vardır ve genelde sporda başarılıyızdır.

Sol böbrek yin enerjisi dengede ise; varlığımızı derinden 
hissedebilir, aile içinde bir görevimizin olduğu huzurunu 
yaşarız, aileye ve ihtiyaçlarına saygı gösterir ve önemseriz.

Sol böbreğin yang enerjisi dengede ise; ait olma ve 
birliktelik hissi kuvvetlidir, kolay grup oluşturabiliriz, 
kararlarımızda netlik vardır.

Sağ böbrek yin enerjisi dengede ise; önem verme ve 
koruma güdüsü gelişmiştir, kurallara bağlılık ve birliktelik 
duygusu önemlidir, iradeye saygı gösteririz, çalışma 
hayatına adanmışlık vardır.

 Sağ böbrek yang enerjisi dengede ise; sorumluluk 
duygusu ağır basar, iş konusunda aktif ve iyi gelir 
sağlayabilir, gelişme tutkusu duyarız.

Akciğer yin enerjisi dengede ise; hayata tutku ile bağlı, 
anın farkındayızdır, detaylara hayranlık duyarız, yumuşak 
huylu, harmonik ve ritmik hareketler gösteririz, bütüne ait 
olmanın onurunu taşırız.

Akciğer yang enerjisi dengede ise; doğru refleksler, 
doğru tepkiler, açıkgözlülük (aldanmazlık), hoşlanma ve 
hoşlanmama tepkilerimizi zamanında ve yerinde, abartısız 
olarak gösteririz.

Dalak, pankreas yin enerjisi dengede ise; uzun süreli 
hafıza kapasitesi vardır, hoşgörülü, düzenli, koordinasyon 

ve planlama yeteneğine sahip ve istikrarlıyızdır, aidiyet, 
birlik hissi ve çalışma hayatına adanmışlık gösteririz.

Dalak, pankreas yang enerjisi dengede ise; çok çalışkan, 
iyi performans gösteren, istikrarlı, rutine uyabilen, çaba 
gösteren, sadık, itaatkâr, samimi,  aidiyet duygusu taşıyan, 
kaynaklar yaratabilen, yaratıcı, idame edebilme gücüne 
sahip, ayakları yere basan davranışlar gösteren bir yapıda 
oluruz.

Karaciğer yin enerjisi dengede ise; doğal karizma, grup 
stratejileri oluşturabilen, egosuz, dikkatli bir empatik tavır 
sergileyen, saygı duyan, toleranslı, dayanışma gösteren, 
imkânlar sağlayan, yardımcı, iyiliksever, öfke göstermeyen, 
stressiz, yumuşak bir ses tonu ile kolay basit kelimeler 
kullanabilen, nazik, sosyal fedakârlıklar gösterebilen, 
sürekli bir öz-değer duygusuna sahip yapıda oluruz.

Karaciğer yang enerjisi dengede ise; geniş vizyon sahibi, 
çabuk algılama ve reaksiyonlar gösteren, hızlı ve doğru 
kararlar verebilen, sınıflandırma ve düzenleme yeteneğine 
sahip, tahmin, sezgiye dayalı eylemlerde başarılı, esnek 
limitleri olan kıvrak bir zekâya sahip oluruz.

Enerjiler yüksek ya da düşük olduğunda ise yukarıda 
yazılanların tersi bir durum ortaya çıkar ve aynı zamanda 
bedenimizde fiziksel problemlerin oluşmasına da sebep 
olur. 

Doğu tıbbı, Batı tıbbı, yoga, meditasyon, Doğu sporları, 
Batı sporları, geleneksel öğretiler, bilimsel kaynaklar her ne 
olursa olsun eğer enerjimizi dengeliyorlarsa, bizi sağlıklı 
yaparlar. 

nilcvk@gmail.com

Üzerlik

Sedefotugiller familyasından, Afrika, Asya ve 
Amerika’nın sıcak bölgelerinde yetişen, tek tek beyaz 
çiçekli, çok dallı bir bitkidir. 35 cm. kadar boyunda, 
çok yıllık, otsu bir step bitkisidir. Çiçekleri yeşilimsi 
beyaz renktedir. Meyvesi basık küre şeklinde bir 
kapsüldür.

Kurt düşürücü ve narkotiktir. Halk arasında egzama, 
basur tedavisinde ve tütsü olarak kullanılır. Bağırsak 
parazitlerini düşürücü, terletici ve âdet söktürücü 
etkisi bulunur. Sinir sistemini rahatlatıcı olarak da 
kullanılabilir. Bu ottan elde edilen öz, ateş düşürücü 
özellik taşır. Bel ve baş ağrılarını dindirir, gözleri 
kuvvetlendirir, kalp çarpıntısını önler, sinirleri teskin 

eder. Nefes yolları hastalıklarına karşı da etkili olan 
üzerlik otu çayı, kan pıhtılaşması, damar tıkanması 
durumlarında da etkili olur. Ayrıca bayılma, yorgunluk 
ve halsizlik ile adale zafiyetine iyi gelir.

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

Karidesli Penne 
Makarna

Berfin And

 Malzemeler:
1 paket penne makarna
200 gr. orta boy karides

2 orta boy kabak
300 gr. krema

150 gr. domates
¾ çay bardağı zeytinyağı
2 diş orta boy sarımsak

1 çay bardağı beyaz şarap
Tuz, karabiber

Maydanoz

Hazırlanışı:
Kabakları ince uzun şeritler (jülyen) halinde kesin. 
Sızma zeytinyağını ince altlı bir tavaya koyun ve 
kızdırın. İçine 2 diş sarımsağı bütün olarak ekleyin. 
Hafifçe pembeleşip aromasını bıraksın, sonra alın.
Temizlenip ayıklanmış olan karidesleri ve kabakları 
koyun. Sotelemeye başlayın. Tuz ve karabiber 
(çekme) ekleyin. Sotelenirken 1 çay bardağı şarabı 
ekleyin. Krema ve domates rendesini de ekleyin.
Doğranmış maydanozu en son ilave edin ve altını 
kapatın. Bu arada bir tencerede istediğiniz kıvamda 
haşlamış olduğunuz makarnayı sosun içine döküp 
karıştırın. 5 dakika dinlendirdikten sonra üzerine bir 
miktar daha taze maydanoz ekleyip servis yapın. 

Afiyet olsun.

hayatı şiirleştirmek 
üzerine

sedat sarıbudak

ayva sarısı bakışlarını 
toplayıp gitti eylül 

kekresi yüreğimde kaldı 
hüzündür dedi ermişler 

yadigar olsun adı 
 

oysa  
yakamozlu acılardan 
seken yalnızlığımdı 

 
dolanır mı yalanı dolunay 

 
kan tuttu 

zarif bir çığlık olamadım 
kınından sıyrılırken ayrılık 

 
tüm gözyaşlarımı dökündüm 

kuruyup savruldum 
kapkara bir geceye 

sütbeyazı düşler kurdum 
düşündüm 

kağıttan bir tekne düşürdüm 
rastgele yazdım 

derinliğime düştüm 
 

görebildiğini mi aydınlatırmış bir fener 
 

hişt! dedi 
bul beni 

beli ebemkuşağı bir güzel 
tutamadım şaşkınlığımı 

zillerini çaldım tüm gecelerin 
uyandırdım sabahları 

koştum 
koştum 

‘şiir’inden yakaladım hayatı

ŞAH BAZAAR

SAĞLIK Nilgün Çevik Gürel

Hatice Çoban Uzun

Kendi hâlinde giden bir derviş, at üzerinde heybetli 
bir paşaya rastlar.

Gönül eğlendirmek isteyen paşanın müstehzi 
konuşmalarından sıkılan derviş sorar:
- Sen kimsin ey Efendi?
- Paşayım!
- Sonra ne olabilirsin?
- Vezir!
- Daha sonra?
- Vezir-i a’zam, (belki) padişah!
- Daha daha sonra?

Paşa düşünmüş, padişahlıktan öte bir makam yok. 
Cevap vermiş:
- Hiç!

Derviş: 
- Ey azametli Paşa, demiş. Senin hiç olman için 
önünde daha çok uzun meşakkatler var. Halbuki bak, 
ben şimdiden hiç’im. İyisi mi, gel sen de şimdiden 
hiç ol da, şu kısacık ömründe bunca meşakkatten 
kurtul!

HAKİKATTEN DAMLALAR
Osman Kemalî / Hakikatten Damlalar


