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sahibi, aynı zamanda son derece özgün bir karakterdi. 5 Mart 
2013’te gerçekleştirilen ve yaklaşık dört saat süren cenaze töreni, 
binlerce Yahudi ve Filistinli sevenini, kendisinin hayatında önemli 
yer tutan müzik ve şiir dolu bir ortamda bir araya getirdi.

Rabbi Menachem Froman, 2009 yılında Ayşe Acar’ın hazırlayıp 
sunduğu Aşure adlı sohbet programının Kudüs bölümü kapsamında 
İsrail’de yapılan çekimlerde Metin Bobaroğlu ile bir araya gelerek 
barışa yönelik duasını bu kez de bir Türk TV kanalı aracılığıyla 
tüm dünyaya duyurmuş, program sayesinde gelişen dostluklar 
sonucunda eşiyle birlikte Türkiye’ye de ziyaretlerde bulunmuştu.

Rabbi Froman, kendisiyle hasta yatağında yapılmış ve 20 Temmuz 
2012 tarihinde İsrail’in en eski ve en ünlü gazetelerinden biri olan 
Haaretz Gazetesinde yayınlanmış olan bir söyleşisinde, barışın 
tesis edilmesi için “ihtiyacımız olan tek şeyin birazcık iman” 
olduğunu vurguluyor. Barışa dair fikirlerini en iyi yine kendisi dile 
getirir düşüncesiyle, bu güzel insanın anısına, aşağıda sizlere bu 
söyleşiden bazı bölümler sunmak istiyoruz.

• Musa, tüm hayatı boyunca, halkını (vadedilen) topraklara 
götürmek için önderlik eder, ama oraya varınca kendisi o 
topraklara ayak basamaz. Ben de aynen bu durumdayım. (...) 
Yapılacak çok iş var, ama işi yapacak olan ben miyim, bilmiyorum. 
Tıpkı tüm hayatı boyunca halkını İsrail topraklarına götüren Musa 
gibi: “Allah’ın Rabbin sana vermekte olduğu toprağa geldiğin 
zaman...” Musa o topraklara kendisi girmek için çok yalvardı 
ama giremedi. Kadim bilgelerimiz için bu bir dua modelidir. Bu 
ne demek bir düşünün. Karşılık verilmeyen bu dua. Yakarışla 

geçen bir ömür. Başarılarla değil niyazla sürdürülen bir hayat. 
Bir şey yapma olanağı bulabilirim de bulmayabilirim de. Karşılık 
bulmayan bir dua nasıl olur da bir dua arketipi olabilir? Belki de 
karşılık verilmeyen dua çok müthiş bir şeydir. Musa bu topraklara 
geldi, ama bir şeye el koyma amacı yoktu. Önderimizin özlemi bu 
toprakları ele geçirmek değildi. Bizim de söz ettiğimiz tam olarak 
bu. Bir yanda özlem var, diğer yanda bunun senin tarafından 
olmasa da gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğu bilgisi. 

• “Barış bölünmez bir bütündür.” Benim amacım bizimle 
Filistinliler arasında barış yapmak değil; ancak bu amacımın 
sonucudur. İki insan ya da bir millet ile komşusu arasında yapılan 
barış tamamıyla aklî bir düzenleme, barış tarafına geçmek isteyen 
ruhun bir kararı olabilir.

• İnsanla onun toprağı (yurdu) arasında çok çok derin bir aşk 
olduğunu hissediyorum. Bende her zaman böyle bir imge var 
olmuştur. İnsan topraktan yaratılmış ve toprağa geri dönecek. 
İnsanla toprağı arasındaki bağ onu hayat kaynağına bağlar. Bu 
bağ ya aşktan ya da sahiplenmeden dolayı olur; yani toprağı 
sahiplenmek, onu denetim altına almak isteyebilirsiniz. Eşinizin 
içinde kaybolup gitmek yerine ona sahip olmak isteyebilirsiniz. 
(...) Rumî (Mevlânâ) diyor ki: “Şeker suda nasıl eriyip gidiyorsa 
insan da toprakta öylece kaybolabilir.” Bütünüyle yutulmaya, 
nesnel hakikatin karşısında kendinizden vazgeçmeye (feragat) 
yöneliminiz varsa, bu barıştır.

• Bir adam nasıl ki eşinin sahibi değildir ama onda yitip gidiyorsa 
–ki bir ilişkinin zevki buradadır; tıpkı şekerin suda eridiği gibi 
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Rabbi Froman ve
Barışa Adanan Bir Ömür
Nurgül Demirdöven

Rabbi Menachem Froman (1945 - 4 Mart 2013) hayatını İsrailli 
Yahudi ve Filistin halkları arasında barışın tesis edilmesine 
adamış bir din adamı ve barış elçisi idi. Batı Şeria’nın Tekoa 
yerleşim biriminin baş hahamı olan Rabbi Froman, iki 
halkın bir arada yaşayabileceği ve bunun yolunun da dinlerin 
kardeşliğinden geçtiği inancını hayatının sonuna kadar hiç 
kaybetmedi. Rabbi Froman, bu amaç uğruna, aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu dünyanın pek çok yerinden dinî ve 
siyasî liderler, barış elçileri, gazeteciler ve tanınmış kişilerle 
resmî ve gayrı resmî görüşmeler yaparak, insanları bu hayalini 
gerçekleştirmeye katkıda bulunmaya çağırdı.

2010 yılında kanser teşhisi ile tedavi görmeye başlayan Rabbi 
Froman, ilerleyen yaşı ve hastalığına rağmen, dinî görevini 
ve İsrailli Araplar ile Yahudiler arasında barış görüşmelerini 
sürdürmeye ara vermedi. Bu süreçte kendisine sevgili eşi 
Hadassah Froman ile 5’i kız 5’i erkek 10 çocuğu büyük destek 
verdi. Rabbi Froman, insanları ırk, din, dil ayrımı yapmaksızın 
seven ve aynı şekilde sevilen, Hz. İbrahim’in iki oğlundan 
gelen iki kardeş soyun İsrail topraklarında barış içinde 
yaşayabilecekleri fikrine gönülden bağlanmış, vizyon ve iman 
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içinde kendinizi kaybedeceğiniz birinin 
olmasında– toprağın (yurt) ve toprak aşkının 
zevki de budur. Biz Tekoa’ya bunun için, 
karma bir topluluk oluşturmaya geldik; 
verme niyetiyle değil alma, öğrenme 
niyetiyle geldik. Ben kendi hakikatim 
için uğraşmıyorum, genel nesnel hakikat 
uğruna çalışıyorum. Son kertede, asıl 
soru şu: Tanrı’nın önünde kendinizden 
vaz mı geçiyorsunuz, yoksa onu temsil 
mi ediyorsunuz? Ben Tanrı’nın önünde 
kendimden vazgeçiyorum. Planlarınızın 
gerçekleşmemesi, ya da gerçekleşmesi 
ama bunun sizin tarafınızdan olmaması 
bağlamında bir feragat bu; öyle ki din, 
içinde barındırdığı puta tapıcılıktan arınsın.

• Yüce Tanrı’nın iş görmesi çok garip 
yollarla olabiliyor; ama doğrudan olanı, 
genel barışa hizmet etmek isteyen kimseler 
aracılığıyladır. Böyle bir şeye aracı olmak 
isteyenlerin hayatlarının amacı budur; 
insana yakışır bir yaşam sürmenin en 
dolaysız ve en basit yolu budur. Diyeceğim 
o ki hayatta en önemli şey hakiki (özgün) 
bir insan olmaktır.

• Aslolan insan olmaktır, geri kalan her şey 
birer araçtır. Kabbala’da Adam Kadmon’un 
[Kadim İnsan] ışığı Yakup babamızın 
ışığından daha güçlüdür. Başka bir deyişle, 
insanlık ışığı Yahudi ışığından daha 
yüksektedir. Herkesin kendisine hedef alması 
gereken de bence budur: İnsan olmak.

• (Rahatsızlığına rağmen bir tiyatro 
oyunu yapma çabasına karşılık verdiği 
cevap) Bir theotoron: Tora’ya istinaden 

“toron” ve din’e istinaden “theo”; yani 
bir dinî tiyatro. Samuel Beckett demiş ki: 
“Tiyatro nedir? Bir grup insan uçurumun 
kenarında durup aşağıda fırtınalı bir 
denizde boğulmakta olan ve yardım için 
haykıran bir adama bakmaktadır, ama 
ona yardım edemezler.” Boğulan kişi 
aktördür (actor: hem oyuncu hem etken 
özne, ç.n.), uçurumun kenarındakiler ise 
seyirci. Tiyatroda hayat bir ıstırap olarak 
sunulur. Seyirci Danimarka prensi Hamlet’e 
yardım edemez, ama oradadır ve insanın 
varoluş sorunuyla yüz yüzedir. Grotowski 
farklı bir tanım öneriyor; tiyatroyu gece 
vaktinde bir tepeye benzetiyor. “O tepede 

biri üstüne benzin döküp kendini ateşe 
vermiştir ve tepenin çevresinde insanlar 
durmuş onu seyretmektedir; ateş yüzlerini 
aydınlatmaktadır.” Benim bunlardan 
çıkardığım, aktörün hayatını feda ettiği ve 
onun o benliksiz adanışının seyircilerin 
yüzünü aydınlattığı. Üçüncü bir tanıma 
göre ise tiyatroda aktörler ve seyirciler bir 
buçuk saatliğine de olsa yerçekimine galip 
gelirler. Seyirci yükselir. [Rabbi] Moishe 
Levinger’in dediği gibi: “Dans nedir? 
Biri havaya zıplar ve yerçekimine galip 
gelir.” Tiyatro oyunundaki kişi, kendisini 
özgür olmaktan alıkoyan egosunu yener. 
Aktörlük özgürlüktür, ayrıca kutsal kitaptaki 
anlamıyla sevmektir. Kesinlikle özgürlüktür 
bu. Bizimkisi dinî bir tiyatro, halakha’yı 
(dinî yasayı) gözetmesi ya da Yahudi 
kaynaklara dayanması anlamında değil, ama 
dinin amacını başarması anlamında: İnsanı 
özgürleştirmek ve sevmesini sağlamak.

• Kabullenmek müthiş zevklidir, çünkü o 
zaman sadece sen ve senin düşüncelerin 
yoktur; tarafsız iyi ya da nesnel hakikat 
senden (senin aracılığınla) konuşur. Bunun 
dile getirilişi muhtemelen acımasız bir yolla 
da olabilir. Musa değilse de halkı topraklara 
ayak basıyor. Biri bir işi tamamlayamıyorsa 
bir başkası tamamlar.

• Hastalığımın teşhis edilmesinin ardından 
Tzavta’da [Tel Aviv’de bir liberal-solcu 
toplanma merkezi] toplantı vardı. Orada 
ismimi Menachem Hai Shalom’a [Yaşayan 
Barış Menachem] çevirdim. Zamanında biri 
bana yaptığım her şeyin sebebinin, adımın 
numerolojide shalom’a (barışa) karşılık 
gelmesi olduğuna inandığını söylemişti. 

Kontrol ettim, doğruydu. Harfleri 
birbiriyle toplayınca “Froman” gerçekten 
de “barış” demek. Halakha’ya göre 

adınızı sinagogda değiştirmeniz gerekir, 
ama ben Tzavta’da değiştirdim. Oradakilere 
dedim ki: “Sinagog sizsiniz.”

• (Ardınızda ne bırakmak isterdiniz sorusuna 
yanıtı) Barış. Bir de dua (ibadet). Ben dua 
ile yaşıyorum. Bu yaşamın kendine has bir 
yanı vardır. Örneğin, niyaz etmekle geçen 
bir hayatta söylenen en temel söz “şükürler 
olsun”dur. Gücüm yerinde, şükürler olsun.

Söyleşinin tamamını okumak isteyenler için:
http://www.haaretz.com/weekend/magazine/the-
west-bank-s-rabbi-menachem-froman-has-the-
solution-to-the-conflict-1.452325

Barış Kuşu...
“Kuşlar uçamazlarsa ölürler... Bu 

dünya, bir kez daha galip geldi. Bir 
barış kuşunun uçmasına daha izin 

vermedi. İçin için gülüyor musun ey 
dünya? İçin için hasedinden çatlıyor 
musun yoksa? Bunu asla bilemem, 
bilecek kudrete sahip değilim ama 

bildiğim şu ki O şimdi özgürce uçuyor 
evine... Geride kalanlara sadece bir 

işaret kaldı... O işaret ki yüreğe yazılı 
bir kelamdır ve o kelam, Tevrat’ta 
dendiği gibi başlangıç idi...” diye 

isyan etti genç savaşçı.

Ve azametiyle gürleyen dünyanın sesi 
yankılandı öksüz Kudüs sokaklarında:

Ey yitik kuş! Bütün hırsların ve kibrin 
mabedi olan dünyayım ben! Sen ise 
aciz bir insandın sadece. Neden bana 

teslim olmadın?

Tabiatında olanı istedim sadece 
senden, her zaafta çaresizce 

arzulananı istemeni istedim. Sen 
ise hayallerini arzuladın; barışı ve 

mutluluğu. Üstelik herkes ve her şey 
için! (Senin rüyan, benim kâbusumdu 
hâlbuki...) Yok bu aradıkların benim 

evimde!

Bu nedenle mutsuzluk senin kaderin 
olmalıydı. Üzüntü ve tiksintiyle 
yılmalıydın hayallerinden. Ama 

sen hep gülümsedin ve ben kibrim 
nedeniyle tutamadım elini...

Bugün ayrıldın krallığımdan. Krallığı 
gönüllerde olan kralın hükmündesin 

artık. Ve ben, dünya, bugün seni 
Kudüs’e, kalbimin derinlerine 

gömüyorum...

Elveda özgür uçan kuş
Elveda Menachem,

Dostum...

Kaan Demirdöven & İzzet Erş
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Bir Güzel İnsanın 
Ardından:
Rabbi Menachem 
Froman
Arzu Cengil

Sevgili dostumuz Rabbi Menachem 
Froman’ın ardından yazmaya oturduğumda 
aklıma ilk gelen, hastalığı belli olduktan 
sonra haberi verirken kullandığı o çok 
sevdiği cümle idi: “Allah’ın yolları bizim 
anlayışımızın ötesindedir, gizemlidir.” Bir 
başka deyişle söylersek, umduklarımız hep 
beklemediğimiz biçimlerde gerçekleşir. 

İnsanlar vardır toprağına bağlı, bir de 
insanlar vardır toprak onlara bağlı. Öyle ki 

onları bilinmeyen âleme uğurladığınızda, 
toprağın nasıl olup da arkalarından 
ayaklanıp gitmediğine şaşırırsınız. 

Seksenlerden bu yana tüm yaşamını 
yaşadığı topraklara ve dolayısıyla dünyaya 
barış getirmek üzere çalışmaya adamış 
olan Rabbi Froman, ölüm döşeğindeyken 
ortaya atılan “kadın sesinden şarkı dinlemek 
ve kadınların çaldığı müziği dinlemek 
haramdır” hurafelerine tepkisini, hemen 
bir flüt sanatçısı bayana sinagogda konser 
verdirerek gösterecek kadar gerçek bir 
eylem insanıydı. Kalıplara sığdıracağınızı 
sandığınız, ancak tam tersi kalıpları kıran 
ve bunu yaparken tam da gözlerinizin içine 
bakan birisiydi. 

YAŞAMI BOYUNCA;
İbrahim’in çocukları İsmail ve İshak’ın 
soyunun, dolayısıyla Filistin ve İsrail 
halklarının kardeşçe yan yana, iç içe 
yaşayabileceklerine,
Ömür boyu mutlu bir beraberlik için aşkın 
şart olduğuna, yaşamak için ise iki lokma 
ekmek ve iki kat elbisenin yeteceğine,

Komşusunu sevmeye, kendisinden nefret 
edenleri anlamaya, tüm inançlara saygı 
duymaya,
Âşık olduğu kadın, karısı Hadassah’ya,
Hakiki olmaya,
An’da yaşamaya ve bugünün işini yarına 
bırakmamaya,
Son ana kadar ilim ve hâl tahsil etmeye, 
hastane odasında öğrencilerine ders 
vermeye,
Her şeye rağmen gülmeye, neşeli olmaya,
Allah’a giden yolun barıştan, barıştırmaktan 
ve barışıklıktan, şarkı söylemekten ve dans 
etmekten geçtiğine
YÜREKTEN İMAN ETTİ.

Bizlere, “insan”ın kendisini “barış” 
üzerinden gerçekleştirmesinin benzersiz bir 
örneğini gösterdi. Uzun lafın kısası, “barış” 
ete kemiğe büründü ve bize bir müddet 
Rabbi Froman olarak göründü.

Teşekkür ediyoruz Sevgili Rabbi 
Menachem, Allah tüm âlemlerde yolunuzu 
âsân eylesin.

Rabbi Bunam, kendisini ilk kez ziyaret eden genç adamlara 
Krakow’lu Rabbi Yekel’in oğlu Rabbi Eisik’in öyküsünü 
anlatırdı... 
 
Sefaletle geçen onca yıl boyunca Tanrı’ya 
olan inancı hiç sarsılmamış olan Rabbi Eisik’e 
rüyasında birisi Prag’da kralın sarayına giden 
köprünün altında hazine aramasını söyledi. 
Rüya üçüncü kez tekrarlanınca Rabbi Eisik 
Prag’a doğru yola çıktı. Ama köprüde gece 
gündüz nöbetçi vardı ve kazmaya cesaret 
edemedi. Yine de her sabah köprüye gitti 
ve akşama kadar çevresinde dolandı. Onu 
izlemekte olan nöbetçilerin subayı sonunda 
kibarca kendisine bir şey mi aradığını, yoksa 
birini mi beklediğini sordu. Rabbi Eisik onu 
uzak bir ülkeden buralara getiren rüyasını 
anlattı. 

Subay güldü ve şöyle dedi: “Ve sen de rüya 

uğruna buralara gelmek için pabuçlarını eskittin, zavallı adam. 
Rüyalara güvenmek konusuna gelince, bana kalsa ben de gider, 
Krakow’da Yekel’in oğlu Yahudi Eisik’in odasındaki sobanın 

altında hazine arardım! Bana rüyamda 
söylenen bu. Bir düşünsene ne biçim olurdu; 
oradaki Yahudilerin yarısının adı Eisik, 
kalanınki de Yekel!” 

Ve subay tekrar güldü. Rabbi Eisik onu 
selamladı, evine dönüp sobasının altını 
kazıp hazineyi çıkarttı ve “Rabbi Eisik’in 
Sinagogu” denen dua evini inşa ettirdi. Rabbi 
Bunam buna şu sözleri eklerdi: “Bu hikâyeyi 
kalbinizde saklayın. Dünyada hiçbir yerde 
bulamayacağınız bir şey var ve yine de onu 
bulabileceğiniz bir yer var.”

Hazırlayan: Sadık Acar
(Osho’nun Ölüm Sanatı adlı kitabından)

HAKİKATTEN DAMLALAR / Osho
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Soru: Doğduğunuz yerden ve ailenizden 
başlayalım mı röportajımıza?

Şevkat Masrafçı: Filibe’ye 12 km. 
mesafede 7000 nüfuslu Kuklen köyünde 
doğdum, bugün de adı aynı köyümüzün. 
Filibeli Ahmet Hilmi ile aynı havayı 
solumuşuz yani. Çok güzeldi köyümüz, 
dağın eteklerinde, yeşillikler içinde. Roma 
döneminden kalma banyolar, kalıntılar 
vardı. Annem ve babamın (Ümmügül Hanım 
ve Ömer Bey) özel bir mesleği yoktu; 
toprakla, hayvanlarla çalışarak geçinen 
insanlardı. Rahmetli babam, Nasreddin 
Hoca gibi bir adamdı. Çok güzel bir insandı, 
Allah rahmet eylesin. 

Soru: Nasreddin Hoca Bulgaristan’da da 
sevilen bir kişilik tabii çocukluğunuzda...

Şevkat Masrafçı: Olmaz olur mu? 
Nasreddin Hoca’nın öyküleri, fıkraları ile 
büyüdük bir yandan. Eskiden, biz çocukken 
köyümüzde ev gezmeleri olurdu. Güzel 
hikâye ve masal anlatan büyüklerimiz 
çocukları toplar, hikâyeler ve masallar 
anlatırlardı. Şimdiki gibi insanı olumsuz 
da etkileyebilen cihazlar yoktu ki o zaman, 
bayılırdık masallar, öyküler, 
fıkralar dinlemeye. 

Soru: Peki ilköğretim 
zamanınızda hangi dil 
üzerinden eğitim aldınız?

Şevkat Masrafçı: İlkokulu 
Türkçe, ortaokulu 
Bulgarca okudum ben. 
Çocukluğumuzdan 
itibaren zaten Bulgarcayı 
öğreniyorduk, ayrıca 
ilkokulda Türkçe okurken 
Bulgarca derslerimiz de 
vardı. Ortaokulda Rusça 
da öğrenmeye başladık, 
lisede de devam ediyordu 
Rusça dil eğitimimiz. Lisede 
Fransızca da öğrenmeye 
başladık. Önce Türk lisesine 
gittim, fakat sonra Türkçe öğretim veren 
liseler kapandı, çünkü üniversiteye gidenler 
arasında Türk lisesinden mezun olanlardan 
zorluk çekenler oluyordu; ben de Bulgar 
lisesinde bitirdim liseyi.

Soru: Üniversiteye gelene kadar 4 dil 
öğrenme imkânınız vardı yani. Bir de öyle 
neşeli anlatıyorsunuz ki, zevkle çalıştığınız 
bir eğitim ve öğretim sisteminiz varmış 
sanki... 

Şevkat Masrafçı: Lisede arkadaşlarımız 
vardı, onlarla Rusça konuşarak pratik 
yapabiliyorduk. Geleli kırk yıl oldu, 
pratik yapamadığımdan Rusçam çok iyi 

seviyede diyemem. Yine de o temel 
eğitim sayesinde Rusça kitapları 
okuyabiliyorum şimdi bile.

Çok severek eğitim alıyorduk; 
hiç gergin değildi, çok güzeldi 
ortamımız. Bir tek lisede, 
hatırlarım bir biyoloji hocam vardı; 
hoşlanmamıştım kendisinden, 
çalışmıyordum derslerine ve 
beni ikmale bıraktı. Fakat diğer 
derslerim iyi diye hocam bütün 
yaz boyunca gönüllü olarak, hiçbir 
bedel talep etmeden Filibe’den 
kalkıp köyümüze gelip bana biyoloji 
dersleri verdi ve beni yetiştirdi ki 
sınavımı vereyim. “Başarılı bir 
çocuk neden bir tek bu dersten 
geçemedi acaba?” diye bir konu 
olmasın diye. Ben de geçtim 
imtihanımı ve başarı ile mezun 
oldum liseden. 

Soru: Tekrar büyüdüğünüz 
köye dönmek istiyorum. Biraz 
daha detaylı anlatır mısınız 
bize köyünüzü, ilk çocukluğunuzun 
öyküleriyle...

Şevkat Masrafçı: Biz 
küçükken o kadar güzel 
bir köydü ki köyümüz, 
dediğim gibi yeşillikler 
içinde, bahçeler 
içinde öyle güzel bir 
çocukluk geçirdim 
ki. Bunları anlatırken 
şimdiki çocuklara çok 
acıyorum, üzülüyorum, 
neredeyse bahçeye bile 
çıkamıyorlar.

Tütün toplamaya giderdik saat 1’de, 2’de; 
güneş doğmadan bitmesi gerekiyordu 

tütünlerin toplanmasının. Olgun yaprakları 
topluyorsun, güneş doğduğu zaman sarkıyor 
yapraklar, kıramıyorsun; o yüzden güneş 
doğana kadar toplanması lazım. Ondan 
sonra da eve dönüyoruz; onları ayıklıyorsun, 
diziyorsun iğneyle. 

Tütünleri kucağımıza topladığımızda 
aralarından yılanlar sarkardı. Hiç 
korkmazdık. Ben bahçede at arabasında 
uyurdum geceleri, tarlaya kadar uyanmak 
zorunda kalmayayım diye. O kadar korku 
yoktu, korku diye bir mefhumumuz yoktu 
yani.   

Evimiz çardaklı, 5 odalı bir evdi; evin 
altında hayvanlarımız yaşardı. En ufak bir 
ses gelse koşarak inerdik aşağıya, onlar 

ailemizin fertleriydi. 
Keçilerimiz, inek, 
tavuk, hindi, 
ördeklerimiz vardı; 
hepsi de bahçemizde 
ve çevrede otlardı. 
İlkokulda okurken, 
okuldan çıkınca 
arkadaşlarımızla 
gidip ormanda 
ders çalışırdık biz. 
Hepimizin de bir 
keçi arkadaşı olurdu 
yanında. Acıkınca 
keçinin sütünü 
ağzıma sağardım 
ben. Dostlarımızdı 
hayvanlar. Biz 
çalışırken onlar bir 

yandan otlar ve oynardı. Başka keçilerimiz 
de vardı, sabahtan otlamaya götürürdü 
büyüklerimiz onları, ama hepimizin birer 
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tane de arkadaş keçisi vardı. 

Dediğim gibi ilk ve ortaokulu köyümüzde 
bitirdim, daha ortaokulda iken tiyatro 
oyunları, danslar tertip ediyorduk 
köyümüzde, kültür planı vardı köyümüzün. 
Çok güzel bir kütüphanemiz vardı, kitaplar 
okuyorduk. Hatta okuduğumuz kitapları 
kütüphaneye teslim ettiğimiz zaman sorular 
soruyorlardı acaba hakikaten okuduk mu 
diye. Çok güzel ilişkilerimiz, dostluklarımız 
vardı. Tek başımıza ya da birlikte ormana 
gidebilir, piknik yapabilirdik. Piknik 
yaptıktan sonra ormandan ayrılırken 
çevremizi temiz bırakmamız şarttı, yoksa 
ceza kesiliyordu. Şimdi ormana gidiyorum 
bazen, öyle üzülüyorum ki gördüklerime. 

Soru: Peki liseden sonra nasıl devam 
ettiniz eğitiminize?

Şevkat Masrafçı: Liseden sonra Tıp 
okuluna gittim 4 yıl, Eski Zara diye bir 
yerde. Mezun olduktan sonra da 3 yıl 
çalıştım ve sonra buraya göçtük. 

Soru: Tıp eğitiminiz hakkında biraz daha 
bilgi verseniz bize...

Şevkat Masrafçı: Şöyle açıklayayım; biz 
aile hekimliğine denk gelen bir bölüm 

okuduk, feldser deniyordu, 
koruyucu hekimlik. Köylerde, 
okullarda, işyerlerinde 
hep bizler hizmet verirdik; 
önce bizim tarafımızdan 
kontrol edilmeyen ve 
yönlendirilmeyen hastalar 
uzman doktorlara gidemezdi. 
Bizlerin ihtisas hakkı yoktu o 
zaman, Türkiye’ye gelmeden 
önceki son yıl fizik tedavi 
üzerine ihtisas yapabilmemiz 
yönünde bir kanun çıkmıştı. 
Benim çalıştığım kabinde 
zaten sorumlu olduğum 2 
köyüm vardı. Kanun çıkınca 
ben de haftada bir hastaneye 
gitmeye başladım, fizik 

tedavi için 

lambalı, 
ısıtıcılı birtakım cihazlar, malzemeler 
vardı. Sonra buraya göç ettim ve bitirmedim 
oradaki ihtisasımı. Hatta o zaman 
arkadaşlar, “Gel imtihanlara gir, bir şekilde 
devamlılık konusunu çözmeye çalışalım,” 
dediler ama arzu etmedim. 1969’da buraya 
gelir gelmez de fizik tedavi kliniklerinde 
çalışmaya başladım. 

Soru: Ailece mi göç ettiniz peki, nasıl 
oluştu bu önemli karar?

Şevkat Masrafçı: Evet, hep birlikte geldik. 
Şöyle bir şey oldu: 1966 yılında mezun 
olduğum ve çalışmaya başladığım sene 
Demirel Bulgaristan’a ziyarete gelmişti ve 
o dönemde bir anlaşma yapılmıştı, yakın 
akrabaları Türkiye’de yaşayan Bulgaristan 
vatandaşları Türkiye’ye göçebilir şeklinde. 
Anneannem ve teyzelerim burada idi, bu 
nedenle müracaat ettik ve kabul edildi. Biz 
de sattık mallarımızı, sattık derken her şey 
devletleştirilmişti, sadece evimiz vardı, 
evimizi sattık. Sonra bir de liste verdiler 
bize, şunları götürebilirsiniz yanınızda diye. 
Alacaklarımızı aldık ve 1969’da Bursa’ya 

teyzemlerin yanına geldik. Teyzem evini 
açtı bize, ben de Bursa Askeri Hastanesi’nde 
çalışmaya başladım. 

İlk geldiğimde Türkiye’de insanlar arası, 
komşular arası ilişkiler öyle güzeldi ki. 
Hiçbir evde yemek artmazdı, sürekli 
bir alışveriş vardı. Şimdi bu apartman 
dairelerinde neredeyse hiç paylaşım yok, 
hiçbir iletişim yok. Eskiden bir evde fazla 
mı yemek pişmiş, hemen paylaşılırdı 
komşularla. Allah’tan şimdi bu apartmanda 
alt katta iki genç var da, onları sıkça 
çağırıyorum yemeğe birlikte olalım, 
paylaşalım diye; arkadaş olduk artık.  

Soru: Ne güzel. Peki, Bursa’dan İstanbul’a 
ne zaman, nasıl geldiniz?

Şevkat Masrafçı: Rahmetli babam 
İstanbul’u çok severdi. Türkiye’de 
yaşayacaksan İstanbul’da yaşayacaksın 
derdi, boğulursan büyük suda boğulacaksın 
gibilerden. Bir yıl Bursa’da çalıştıktan sonra 
İstanbul’a tayinimi istedim, Gümüşsuyu 
Askeri Hastanesi’ne tayinim çıktı. Ben 
de böylece kalktım ve İstanbul’a geldim, 
bir yıl da orada çalıştım. Sonra Çapa’ya 
geldim, yıl 1971 ya da 1972 idi Çapa’ya 
geldiğimde. 13-14 yıl da orada çalıştım. Çok 
güzeldi o zaman çalışmak, arkadaşlarımızla 
ilişkilerimiz çok güzeldi. 

Soru: Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nden 
sonra nasıl devam ettiniz mesleğinize?

Şevkat Masrafçı: Daha emekliliğim 
gelmeden bir doktor arkadaşım dedi ki: 
“Şevkat gel bir muayenehane açalım 
beraber.” Ben de tamam dedim, istifamı 
verdim ve ayrıldım Çapa’dan. Profesör 
Ender Berker Hoca vardı o zaman, beni 
çok severdi çok çalışkan olduğum için. 
“İyi düşün Şevkat,” demişti, yine de geri 
dönerim diye üç ay boyunca maaşımı 
vermişti, sağ olsun. Muayenehane açınca 
kendime ayırabilecek daha çok zamanım 
olur diye düşünmüştüm, ama öyle olmadı. 
O kadar çok iş olmaya başladı ki daha 
çok çalışmam gerekti. Rahmetli Muhsin 
ağabeyim o zaman sağ idi, bir gün bana 
dedi ki: “Şevkat, deli misin sen bu kadar 
çok çalışıyorsun, bırak muayenehaneyi, 
biraz kendine zaman ayır, serbest çalış.” 
Ben de tamam dedim ve bıraktım. Böyle ani 
kararlar verebiliyorum yani. 

Kararı verdim ama bu sefer de çok boş 
vaktim kaldı. O sıralarda başka bir doktor 
arkadaşım dedi ki: “Gel Nişantaşı’nda 
bir muayenehane açalım seninle, daha 
sosyal bir semt, gezmeye vaktimiz de 
olur.” 1986 idi ve biz Nişantaşı’nda bir 
muayenehane açtık. O zaman aynı katta bir 
beyin cerrahı arkadaşımız vardı, aynı katta 
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diş hekimleri arkadaşlarımız da vardı; 
hem çalıştık hem de iş çıkışlarında, boş 
zamanlarımızda çok güzel vakit geçirdik 
4 yıl kadar Nişantaşı’nda. 

Soru: Shiatsu masajı ve makrobiyotik 
beslenme yöntemleri ile tedaviye ne 
zaman ilgi duymaya başladınız?

Şevkat Masrafçı: Daha Çapa’da 
çalışırken bir başka hocamız bana hasta 
devrederken diyordu ki: “Şevkat bak, 
işte şu noktaya basarsan ses telleri 
açılır, şu noktaya basarsan şöyle 
olur...” Amerika’da eğitim görmüştü 
kendisi. O zamandan itibaren merak 
ettim aslında, ama o zaman okuyacak 
bir kaynak yoktu. Benim İngilizcem de 
yoktu o zaman. Fizyoterapist arkadaşlar 
vardı; çok enteresan, onların okuduğu 
dergilerde bu konuya benzer yazılar 
oluyordu, ama çeviri konusunda yardım 
ricalarıma yanıt alamamıştım. 

Daha sonra Nişantaşı’ndaki muayenehanede 
iken bir doktor arkadaşım tesadüfen 
bana bir dergi getirmişti, Alternatif Tıp 
dergisi. O dergide Betty adında Amerikalı 
bir bayanın shiatsu konusunda bir yazısı 
yayınlanmıştı, okuduktan sonra doktor 
arkadaşım Kemal Bey’e dedim ki: “Ben 
tanışmak istiyorum kendisiyle.” O da aldı 
götürdü beni. Arnavutköy’de evine ziyarete 
gittik, orada bana shiatsu yaptı ve benim çok 
hoşuma gitti. 

Düşündüm o zaman, o anda daha, bir 
doktorla da çalışsan hep birinin emir 
altındasın. Hani ben biraz özgür yetişmişim 
ya, daha o anda bu benim kurtuluşum olacak 
dedim. Dedim ki: “Betty ben bunu öğrenmek 
istiyorum, nasıl öğrenebilirim?” O da iyi 
dedi, toplanın ben size bir kurs yapayım. 
Toplandık 10-15 kişi bize bir kurs yaptı. 

Bir yandan Bulgaristan’da da bu konuda 
çalışmalar olduğunu duymuştum, kalktım 
gittim Bulgaristan’a. Orada da birkaç ay 
kursa gittim. Hastanelerde veriyorlardı 
bu konudaki kursları o zaman. Hatta 
televizyondan bile öğretiyorlardı bu 
noktaları halka. Gitmeden önce sadece 
2 ay boyunca hafta sonları Boğaziçi 
Üniversitesi’nde bir İngilizce kursuna 
katılmış ve Betty’nin kitaplarını okuyarak 
kendi kendime İngilizce öğrenmeye 
başlamıştım. Bulgaristan’a giderken 
Betty’nin kitaplarının fotokopilerini de 
yanımda götürmüştüm hatta. Daha sonraki 
iki yıl içerisinde de İngilizceyi anlayacak 
kadar öğrendim. Halen de öğrenmeye 
devam ediyorum. 

Soru: Peki Bulgaristan’dan döndükten 
sonra nasıl devam ettiniz çalışmaya?

Şevkat Masrafçı: Bulgaristan’a gitmeden 
önce Nişantaşı’nda hastalara shiatsu 
uygulamaya başlamıştım Betty’nin verdiği 
kurstan sonra; hepsi memnun kalmıştı. 
Dönünce artık serbest çalışmaya karar 
verdim ve yeğenlerimin Ulus’taki evine 
taşındım o dönemde ve serbest olarak 
çalışmaya başladım, yıl 1993 idi. 

Hatta o evde bir süre Robin adında 
Amerikalı bir bayan öğretmeni ev 
arkadaşı olarak aldım yanıma İngilizce 
çalışmalarımı hızlandırabilmek için; Robin 
de ilgileniyordu makrobiyotik ile ucundan. 
Ben bir yandan makrobiyotik beslenme ile 
ilgili, bir yandan shiatsu ile ilgili İngilizce 
kitaplar okumaya çalışıyordum, bir yandan 
da Osho’nun Sırlar Kitabı’nı çevirmeye 

çalışıyordum. Betty de beni Amerika’daki 
kendi üye olduğu Macrobiotic Society’e 
üye yapmıştı, ismim dergide geçiyordu. 
Türkiye’ye gelenler beni arıyordu, yemeğe 
davet ediyordum; hatta bende kalanlar 
oluyordu, pek çok şey öğreniyordum 
hepsinden. 

Soru: Yaşam öykünüz, mesleki 
yürüyüşünüz bana sürekli bu seneki 
çalışma konumuzu çağrıştırıyor doğal 
olarak.  En genel tanımı ile Uzak Doğu 
ve Hint meditasyonları, sizin tanımınızla 
Bütünsel İyileştirme Yöntemleri ile ilk ne 
zaman ilgilenmeye başladınız?

Şevkat Masrafçı: İlk Çapa’da iken, daha 
yani 1974-1975 yıllarında yogaya başladım 

Müheyya İzer hoca ile. Daha önce bir 
Hint kuruluşuna gitmiştim, ama daha 
sonra Müheyya Hanım ile devam 
ettim çalışmaya. Sonra Betty ve 
kitapları ile birlikte makrobiyotik ve 
Tao felsefesi ile tanıştım. Uzun zaman 
onun meditasyonlarını, çalışmalarını 
yaptık arkadaşlarla beraber. O 
dönemlerde şimdi rahmetli olan çok 
yakın bir arkadaşım vesile oldu ve 
beni tasavvuf üzerine sohbetler ve 
çalışmalar yapan Refik Algan Bey ile 
tanıştırdı. 13 yıl kadar Refik Bey’in 
tasavvuf üzerine yaptığı sohbetlere ve 
çalışmalara katıldım.

Soru: Önce Anadolu Aydınlanma 
Vakfı ile tanışmanız nasıl oldu 
diye sormak, sonra da yıllardır 
yaşam öykünüz, eğitiminiz ve 
mesleğiniz sebebiyle pek çok farklı 
ortamda farklı kültürlerle ilgili 
çalışmalar yapmış bir kişi olarak 
vakfın çalışmaları hakkındaki 
düşüncelerinizi sormak istiyorum.

Şevkat Masrafçı: İlk Refik Bey vasıtasıyla 
tanıştım Metin Bey ile. Vakfın kurulduğu 
yıllarda Bostancı’daki vakıf çalışmalarından 
bazılarına katıldım, daha sonra Kadıköy 
Evlendirme Dairesi’nde yapılan çalışmaların 
da bazılarına katılabildim. Arkadaşlarım 
olan Ümit’ten (Gürel) ve Özlem’den de 
(Alagöz) Metin Bey’in ve genel anlamda 
vakfın çalışmalarını duyuyordum, üzerine 
konuşuyorduk. Zaten hayrandım yapılan 
çalışmalara diyebilirim. Son üç yıldır da 
aralıksız olarak devam ediyorum tüm 
toplantılara katılmaya.

Çok güzel arkadaşlarım oldu, hepsini 
çok seviyorum. Saf tasavvuftan zevk 
alıyorum diyebilirim kısaca. Saf derken 
taraf tutmayan anlamında... Dünyanın 
her yerinden, Uzak Doğu’dan, Doğu’dan, 
Batı’dan, her konuda her şey konuşuluyor 
Metin Bey’in sohbetlerinde ve genel olarak 
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vakfın çalışmalarında. Hepsi bir tek yere 
götürüyor; o da kalbime götürüyor. Kalbime 
götüren güzeldir diye düşünüyorum. 

Soru: Konusunda uzun yıllardır emek 
ve hizmet veren bir usta olarak, bugün 
uyguladığınız kendi yaklaşımınızı, kendi 
teşhis ve iyileştirme yönetiminizi nasıl 
anlatırsınız bize? 

Şevkat Masrafçı: Kendimi usta 
olarak tanımlamıyorum; çalışmalarım, 
deneyimlerim oldu 
ve hâlâ öğrenmeye 
devam ediyorum. 
Pek çok yöntemden 
faydalanıyorum 
çalışmalarımda. 
Tıp eğitimimden 
başlayarak 
öğrendiklerimle 
birlikte, makrobiyotik 
şemsiyesi altında 
ayurveda, shiatsu, 
klasik masaj 
yöntemlerinden 
yararlanıyorum. 
Bunlara paralel 
olarak hastanın 
kendi yapması 
gereken egzersizler 
ve beslenme düzeni 
üzerine çalışarak 
bütünsel bir yöntem 
uygulamaya çalışıyorum. İyileşme bütünsel 
bir şey çünkü. Kişi beslenme düzenini, hayat 
şeklini değiştirdiğinde tamamlanabiliyor. 
Her organın duyguları var. Beslenme 
biçimi değişirse, yani enerji akışları 
düzelirse o duygularda da değişiklikler 
oluyor. Kızgınlık, saldırganlık karaciğer ile 
ilgili duygular mesela; beslenme yeniden 
düzenlendiğinde, o organlardaki enerji 
akışları düzenlendiğinde o kızgınlık ve 
saldırganlık hâli de değişebiliyor. Korku 
böbrekler ile ilgili bir duygu ağırlıklı olarak. 
Bir hastam vardı, birtakım şikâyetlerinin 
yanı sıra uçağa binmekten de korkuyordu; 
beslenme düzenini değiştirdik tamamen, 
shiatsu uyguladım bir yıl boyunca, o da bir 
yandan düzenli olarak egzersizlerini yaptı, 
şimdi uçağa da binebiliyor mesela. 

Ben önce şikâyetleri ne diye soruyorum 
hastalarıma. Sonra şikâyetine göre ne 
yiyor, ne içiyor diye soruyorum, nasıl 
bir yaşam düzenleri var öğrenmek için 
sorular soruyorum, diğer organları ile ilgili 
şikâyetleri olup olmadığını soruyorum ve 
onları dinliyorum. Bankacı genç bir hanım 
vardı mesela, boyun tutulması şikâyetiyle 
gelmişti; sorular sormaya başladım, 
bağırsakları ile ilgili sorular sorunca 
öğrendim ki ciddi bir bağırsak tembelliği 
sıkıntısı çekiyor. Bağırsak ve boyun sinirleri 

arasında önemli bağlantılar var. Onun da 
beslenme düzenini değiştirdik, bağırsak 
tembelliği sorunu ile birlikte boynu da 
düzelmeye başladı. 

Dediğim gibi tedavi bütünsel bir şey, 
benim yaptıklarım yeterli değil. Kişi önce 
beslenmesini düzeltecek, bir yandan sürekli 
egzersizlerini yapacak, yaşantısında bir 
değişiklik olacak yani. Ancak o zaman 
iyileşme mümkün olabiliyor.  

Bütün bunları kendimde uyguladım 
önce ben. 50 yaşıma kadar ciddi sağlık 
problemlerim vardı. Kalp krizi geçirdim 
1993’te. Kronik bir bronşitim vardı hep 
mesela, her ay ateşim çıkıyordu. Pek çok 
sıkıntım vardı. O zaman Betty evime 
gelmişti, bir bakayım dedi, ne yiyor ne 
içiyorsun. Sonra bana uygun bir beslenme 
düzeni verdi, alışık olduğum pek çok şeyi 
yemeyi neredeyse tamamen kestim ve yeni 
bir beslenme düzenine geçtim. Giderek 
sindirim sistemim düzeldi, eklemlerimdeki 
sorunlar tamamen geçti, tüm sorunlarım 
geçti. Ben çok disiplinliyimdir ama. Karar 
verdiysem tam anlamıyla ne denirse 
yaparım. 

Soru: 50 yaşından beri gençleşiyorsunuz 
yani...

Şevkat Masrafçı: (Gülümseyerek) 50 
yaşımdan beri gençleşiyorum çok şükür, 
enerjim çok yerinde. Yaptığım işi çok 
seviyorum. Köylü kızıyım ben, tarlalarda 
çalıştım, çapalarla kazdım, her çeşit işi 
yaptım. İşim de tarlada çalışmak gibi geliyor 
bana, derin kazılar yapıyorum, hazineyi 
bulmaya çalışıyorum, hâlâ bulamadım. 

Soru: Peki, son olarak tüm hazineyi bulma 
çalışmalarında en çok dikkat edilmesi 

gereken unsur sizce nedir diye sorsam?

Şevkat Masrafçı: Denge derim, her konuda 
denge. Her konuda aşırılıktan, abartıdan 
uzak durmak. İş hayatından, beslenmene, 
tüm yaptıklarında, tüm yaşantında denge. 
Egzersizler için de, meditasyonlar için 
de denge. Geçen gün iki hastam geldi, 
boyunları tutulmuş, başka rahatsızlıkları da 
var. Onlar da spor çılgını olmuş; yoga üstüne 
yüzme, onun üstüne başka egzersizler; 
sonuçta yine sorunlar. İş hayatında da gece 

yarılarına kadar 
çalışmalar sorunu. 
Hâlbuki erken yatıp 
sabah 5’te kalksak, 
aynı işi çok daha iyi 
yapacağımız kesin. 
Çok enteresan, 
rahmetli babamdan 
kaldı bu alışkanlık 
bana. Babam güneş 
doğmadan hepimizi 
kaldırırdı: “Kalkın 
ayağa, sonra yine 
yatın. Allah kısmetleri, 
rahmetini güneş 
doğmadan dağıtıyor,” 
derdi. Hatta Muhsin 
ağabeyimle yengemin 
odası koridorun 
sonundaydı, onları 
direkt uyandırmazdı 
da babam, odalarının 

önünde tahta üzerinde bıçakla tütün keserek 
ses yapardı, tak tak tak, uyansınlar diye.

Kendi yaşamımda dengeye dikkat ediyorum. 
Yoga kursu da yaptım bir süre ama sonra 
bıraktım. Bir yandan shiatsu masajlarımı, 
bir yandan tüm ev işlerimi de hiç yardım 
almadan kendim yapıyorum. Alışveriş, 
yemek, temizlik, çamaşır, ütü, baktım 
kendime zamanım kalmadı, yogayı bıraktım. 
Günde en fazla iki masaj yapıyorum artık. 
Yürüyüş yapıyorum, günlük işlerimi 
yapıyorum ve kendime zamanım kalıyor. 
Zaten ben iyi olmazsam, kendime iyi 
bakmazsam kime faydam olabilir ki? 

Çok eskiden, hatırlıyorum, hastanede 
çalışırken, tabii ki kaygılarım vardı; 
ne olacak, evim yok, şuyum yok gibi, 
üzüntülerim ve sağlık sorunlarım falan. 
Ama ne zaman ki yaşam alışkanlıklarımı 
değiştirmeye başladım, iç organlarım 
iyileşmeye başladı, bütün bunlar da geçmeye 
başladı. Bugün mutluysan, her şey güzel. 
Onun için kesinlikle aklıma bir negatiflik 
geldiği an onu değiştirmeye çalışıyorum. Şu 
anın güzelse, her anın güzel oluyor. 

deniztipigil@gmail.com

AYIN KONUĞU: Şevkat Masrafçı Deniz Tipigil
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İnsan Kendine Yük
Kendine Dost

Mustafa Alagöz

Hata yapmayı göze alamayan kendine güven 
oluşturamaz, kaybetmeyi kabullenemeyen 
kendini bulamaz. “Hata yapmak” ve 
“kaybetmek” yaşamın can suyu; her 
insan her zaman bu deneyimi yaşamakla 
yüz yüzedir. Mademki “Allah her an bir 
şendedir”, yani varoluş halden hale geçip 
kesintisizce dönüşüp kendinden kendini 
doğurup durmaktadır, insan da bu akışın 
içindedir. Üstelik hem nesne hem de özne 
olarak... Özgür irade sahibi, “emaneti kabul” 
etmiş bir sorumlu, kendi hesabını kendi 
görmek zorunda, içinde yaşadığı dünyaya 
karşı da görevleri bulunan özne olarak...

İnsandan başka canlı-cansız hiçbir varlık 
sıkıntı yaşamaz, hırs taşımaz, bunaltıya 
düşmez. Bu insansal haller biz insanların 
hem trajedisi, hem de şansı... Trajedisi; 
çünkü bütün acılarının, mutsuzluklarının, 
acımasızlık ve yıkıcılığının kaynağı... 
Şansı; çünkü bu yolla kendi dehasının, 
yüceliğinin ve yaratıcılığının da doğduğu 
yaşam enerjileri... Trajedimiz ve yaratıcı 
şansımız aslında aynı yaşam enerjisinden 
beslenir. Arada irademiz var: Bu enerjiyi 
hangi yönde nasıl kullanacağımız bizim 
sorumluluğumuzdadır. Sokrates’in 
dediği gibi, “yüce şeyler düşünerek (ve 
de eyleyerek) yücelmek de” “aşağıların 
aşağısına” düşmek de bize bağlı. “Aklı 
daima şehvetine galip gelen kimse 
meleklerden daha yüksek, şehveti aklına 
galip gelen ise hayvanlardan daha 
aşağıdır.” (Hadis)

Hz. Mevlânâ yaratıkları üçe ayırır: melekler, 
hayvanlar ve insanlar. Melekleri “ibadet, 
kulluk ve zikir yaratılışlarında vardır,” 
diye belirterek onların sorumluluklarının 
olmadığını söyler. Hayvanlar için, “sırf 
şehvettir, kötülükten kendilerini alıkoyan 
akılları yoktur,” der. “Geriye akıl ve 
şehvetten mürekkep olan zavallı insan 
kalır (bunun üzerine teklif vaki olmuş), 
yarısı şehvet, yarısı melek, yarısı hayvan, 
yarısı yılan, yarısı balıktır. Balık olan 
kısmı onu suya doğru çekiyor, yılan olan 
tarafı ise toprağa doğru sürüklüyor. 
Bunlar birbirleriyle keşmekeş içinde ve 
dövüşmektedirler.” (Fîhi Mâ Fîh)

Bu simgesel bir anlatım: Burada yılan nefsi; 
toprak arzuları ve onu giderecek nesneleri; 
balık niyeti simgeler; su ise düşünceyi, tinsel 
değerleri... 

Hakikatleri duyusal araçlarla ve her 
anlayışın sezebileceği düzeyde anlatmak 
bilinci keşfe sürükler, çünkü bireyi kendi 
içine yolcuğa çıkarmak için etkili bir 

yöntemdir. 

İçe dönmek ve dışarı kaçmak; biz insanların 
içinde gerilim oluşturan iki kutup. 
Benliğimizdeki tüm devinimler, psikolojik 
çalkantılar bu gerilimden yansıyan duygusal 
dalgalanmalardır. Bu dalgalanmaları farklı 
psişik haller olarak duyumsarız: bunalım, 
sıkıntı, mutsuzluk, sevinç, tutku, özlem 
vb... İç (yani düşünce ‒ akıl) ve dış (yani 
beden – arzularımız); aslında birbirine 
bağlı ve birbirini tamamlayan aynı varlığın 
iki yüzü. Bunların etkinlikleri, istekleri ve 
doyum araçları birbirinden nitelik olarak 
farklı olduğu için, içimizde bir gerilime yol 
açarlar.

Bedensel arzular kendiliğinden, doğal 
bir yasalılık altında devinir ve talepte 
bulunurlar. Düşünsel dünyamız ise 
iradîdir, toplumsal dürtü ve içgüdüsel 
güçlerin denetiminden kurtarılabilirler. 
Varlığımızda hangi gücün yönlendirici 
olduğu yaşamımızın niteliğini oluşturur. Öz 
olarak kendimizden uzak, kendimizle ve 
çevremizle kavgalı, kısaca kendimize yük 
olarak ya da kendimizle ve dış dünyayla 
dost olarak yaşayıp yaşamayacağımız, 
bu güç odaklarından hangisinin baskın 
olduğuna bağlıdır. 

Varlığımızın doğal ve iradî olan kutuplarının 
ilişkileri üç biçimde olabilir: ya doğal 
arzu ve dürtülerin belirleyici olduğu 
kendiliğindenlik, ya tümüyle dünyadan 
kopuk, soyut, yaşamın gerçek taleplerine 
yanıt vermeyen bir ruhsallık içinde 
ya da her iki kutbun hakkını vererek 
ve bunları anlamlı bir şekilde uyuma 
getirerek bütünlüklü bir anlayışla yaşamak. 
Hayvanlarda böylesi bir ayrıma gidemeyiz, 
çünkü onlar kendileriyle tam bir uyum 
içinde, kendileriyle özdeş biçimde yaşarlar. 
Ancak farkındalıkları yoktur, kendilerini 
bilmezler. Varlık kazanmak maddi bir 
bedene sahip olmak değil, “faal akıl” ile 
kendini yaratmaktır. 

İnsan farklı, çünkü o bir bilinç varlığı. 
Bunun anlamı, insan her ne yaparsa yapsın 
ona bir düşünce eşlik eder. Eşlik etmesi aynı 
zamanda iç dünyasında bir iz bırakması 
demektir. Bu bırakılan iz, bireyin kişiliğine 
bir yapı taşı olarak yerleşir, onu hem biricik 
hem de sorumlu kılar.

Etkinlikler ve eylemler kişiliğin 
yapılanmasını sağlarken, bu yolla 
şekillenen kişilik daha sonra o insanın yapıp 
etmelerinin koşulu haline gelir. Benlik verili 
varlığımız, kişilik ise benlik potansiyelinden 
kalkarak oluşturduğumuz kendi yaratımımız 
olan sosyal bir olgudur. “Sosyal olgu 
olmak”, sosyal ilişkiler içinde oluşturulur ve 
sosyal ilişkilere sokularak diğer insanların 
yaşamına etki eder anlamındadır...

Kişilik oluşturma sürecimizde nefsanî 
arzuların mı, yoksa ereğe bağlı tinsel 
değerlerin mi etkin olduğuna bağlı olarak 
kişiliğimizin yerleştiği bir merkez oluşur: 
Her merkez kendine göre bir çeper yaratır.

Umutlarımız, hayatın içindeki duruşumuz, 
ilgi alanlarımız, algı ve yargılarımız 
kendi içinde bir bütünlük oluşturur, başka 
bir ifadeyle kendi içinde sistematiktir. 
Merkez derken söz konusu bütünlüğün 
çekirdeğini kastediyorum. Bu merkez 
sonunda birbirinin tersi nitelikte iki notada 
oluşur: ya “nesne” merkezli ya da “değer” 
merkezli. Her ikisinin de içimizde kökü 
var. Bu kökler doğal, varoluşsal olduğu için 
içimizde devinen iki enerji kaynağı olarak 
yaşamımızın her zerresine nüfuz edebilirler. 

* * *

Varız; bir beden olarak, belirli yetilerle 
donanımlı olarak ve bu yetileri 
gerçekleştirme iradesine sahip olarak. Bu 
yetilerin itkisiyle kendimizi inşa etmek 
sorumluluğu ile yüz yüze geliriz. Yaşama 
anlam vermek ya da yaşamın bizden anlam 
talep etmesi karşısındaki durumumuz, 
varoluşçu felsefenin “temel anksiyete” 
dediği hakikat bilincimizin kapısını çalar. 

Hiç kimse bu gerilimden kaçamaz, ancak 
erteleyebilir ya da kendini uyuşturabilir. 
Kendini uyuşturmanın en kolay ve 
genel olanı insanın kendine meşgaleler 
yaratmasıdır: Nasıl? Örneğin, daha çok 
alışveriş, daha çok seyahat, daha çok 
eğlence, daha çok cinsellik... 

Meşgale, başka bir ifadeyle oyalanma; 
bir gereksinimin doğal karşılığı olmayıp 
zamanı doldurmak için yapılan etkinliktir. 
Etkinlik sürecinde insan kendini unutur, 
ancak etkinlik bittiğinde boşluk yine kendini 
duyumsatır. İnsan bu durumda daha önce 
bildiği şeyi yapar, bildiği şeyi yapmak 
tekrara düşmektir ve tekrar insanı boğar. 
Bu boğulmadan kurtulmanın yolu dozu 
arttırmaktır, tıpkı uyuşturucu bağımlılığı 
gibi... Boşluğu dolduran şeylerin sadece 
niceliği arttırılmış olur. Nicelik artışına bağlı 
olarak boşluğun hacmi de büyür. Tekrar 
nicelik artışı... Ve bu kısırdöngü devam eder, 
sonuç yıkımdır. Bunaltı, depresif haller, 
yalnızlık ve tatminsizlik; işte günümüz 
modern yaşamının en yaygın sorunsalı. 

* * *

Verili yanlarımız bizi doğal dürtülerin, 
nefsanî arzuların doyurulmasına yöneltir. 
Başka bir ifadeyle, bizi hep dışarıya, arzu 
ve isteklerimizin taleplerini karşılayacak 
nesne ve olgulara doğru iter. Bu, son tahlilde 
“nesne merkezli” bir insan olmaktır.  

“Nesne” sözcüğü burada kavramına uygun 
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anlamında, yani çeşitliliğinin sonsuzluğu 
yanında bilinç üzerindeki etkisini içerecek 
biçimde kullanılmaktadır. Örneklemek 
gerekirse, iktidar hırsı, şöhret özlemi, kibir 
duygusu maddi bir şey değildir, ama bilince 
etkisi açısından bilinç için bir nesne işlevi 
görür. Öte yandan bu ve benzeri tüm nefsanî 
arzuların varacakları yer maddi nesneye 
tapınma ve maddi nesneye dayanarak 
kendini gerçekleştirmek zorunda olduğu 
için, “nesne merkezli” demek olgunun 
özünü ifade etmeye uygun düşüyor. 

* * *

Arzular daha önce bildiklerini ve hep daha 
fazlasını talep eder. Hep “daha fazlasını” 
arayan bir bilinç hali asla tatmin olamaz; 
kendini her zaman eksik, gergin ve tedirgin 
hissetmekten alıkoyamaz. Arzu daha fazla 
arzuyu çağırır. Kendisini, doyurduğu her 
andan sonra daha fazlasını ister halde 
bulur. Bu durumda istekler insanın kendi 
bilincinden, özgür iradesinden değil, 
dışarıdan gelen uyaranlardan beslenir. İşte 
bu durum insanı hep “nesneye” yöneltir.

Nesneler sonsuz ve buna bağlı olarak uyarı 
odakları da sonsuz olur. Kişinin bilinci bu 
durumda sağa-sola dönüp durur, uyarıcı 
etkilerin çeşidine ve şiddetine bağlı olarak 
arzuları uyanır. Uyanan ve şiddeti artan 
arzu, insan bilincine egemen olduğunda, 
artık o kimsenin içsel özgürlüğü kaybolmuş 
demektir. 

Nesneler doğaları gereği kanıksanır 
türdendir. Kanıksandığı için hep çeşitlilik 
ve “daha fazlasını” elde etme dürtüsü 
uyandırır. Nesnelere sahip olunur, sahip 
olunan şeylere sahiplenici başka özneler 
de olduğu için, insanın içinde rekabet ve 
kıskançlık duyguları uyanır. İşte bu nokta 
insanın insana olan güvensizliğinin ve 
düşmanlığının kaynağıdır.

Kendimizi gerçekleştirme duygusu 
doğamızın bir talebidir ve güzeldir. 
Kendimizi başkasına kabul ettirmek ve 
kanıtlama duygusu ise bu doğal eğilimin 
yolundan sapmasıdır. Huzursuzluğun, 
güvensizliğin ve tedirginliğin filizlendiği 
dönemeç... Bu durumda insan kendine bir 
sığınak arar; din, ideoloji, milliyetçilik, 
yetenek, başarı, şöhret, makam vb. bu 
olanağı sunabilir. Daha olmadı kaş göz 
güzelliği, adale gücü, herhangi bir kişisel 
yetenek sığınağımız olur. Yalnızlaştıkça ve 
tedirginleştikçe bunlar bizlerin ilâhı olur. 
Varlığımızın tüm anlamını ona yükleriz. Bu 
anlamda “ilâhsız” – dinsiz insan yok gibidir. 
Onun için “Lâ ilâhe...” denmiştir. 

İlâh edinme zanlar üretmeye ve kör 
inançlara bağlanmaya zemin olur. 
Zanlarımızı gerçekmiş gibi görüp onu 
yaşadığımızda içimizde kargaşa ve 

gerilimler yaratmamız için yeterli neden 
oluşmuş demektir. Bu durum kendini, 
nedenini bilemediğimiz halden hale 
geçişlerde gösterir. “İçimde bir sıkıntı var”, 
“kendimi yorgun, keyifsiz hissediyorum”, 
“canım bir şey yapmak istemiyor” 
türünden sızlanmalara, kendimiz de dâhil 
zaman zaman şahit oluruz; çünkü yaşam 
enerjisi sağa sola dağılır. İnsan eylem 
yapmak için bir noktaya odaklanır, niyetle 
başlar, ancak sahip olduğu enerjisiyle 
bunu gerçekleştirebilir. Enerji dağınık 
olduğunda odaklanma olamaz. Bu durum 
kendini içimizde keyifsizlik, yorgunluk vb. 
biçimlerde duyumsatır; bilimsel ifadeyle 
söylersek “depresif” bir hal oluşur.

Bu hallerin davranışlara yansıması sıkıntının 
şiddetine bağlı olarak öfke biçiminde 
ortaya çıkar. Öfke, insanın içindeki tüm 
olumsuz duyguların ortaya çıktığı kapıdır. 
Hırs, kıskançlık, yıkıcılık, kurnazlık gibi 
tüm haller öfkenin dereceleridir, davranışa 
çıkışı ise saldırganlık ve şiddettir. Şiddet 
şiddettir, mutlaka maddi bir şeyle olması 
gerekmez. Hakaret, küfür, argo, alaya 
alma, küçük düşürmeye kalkışma... Tümü 
şiddettir, çünkü hep “ötekini” sınırlamaya ve 
yok etmeye dönüktür. Bunlar özü itibariyle 
aynıdır, sadece kullanılan araçlar farklıdır.

Varlığımızı maddi uyaranlar, gereksinimler 
aracılığı ile duyumsarız. Sadece söz konusu 
maddi uyaranların taleplerine bağlı yaşamak 
insanı kendi olmaktan uzaklaştırır, kendine 
dayatılanlara karşılık vermek durumunda 
bırakır. Bunun yarattığı şaşkınlık, öfke, 
tatminsizlikle insan kendi kendine yük olur.

* * *

Yaşam enerjisi (kundalini, nefs, libido aynı 
anlamda) tektir; genel olarak söylersek 
yönü ikidir: birisi nesnelere dönüktür, diğeri 
ise değerlere. Arzu, bizim bir yaşamımız, 
bir yaratıcı enerjimiz olduğunun kanıtıdır. 
Arzuları yok etmek değildir maksat; 
arzulara, daha doğrusu onun nesnelerine 
köle olmamaktır bütün mesele. Doğal güdü 
ve toplumsal dürtülerin kendileri bizim 
yücelmemizin, insan olmaya dair tüm 
güzellikleri yaratmamızın da koşuludur. 
Nasıl? Bu yaşam enerjisini hak için hak ile 
işleterek... Hak derken olguların, nesnelerin 
ve olayların içerdiği zorunlulukların 
bilincinde olmayı kastediyorum.

İnsan bunu kendine değerler edinerek 
yapabilir. Değer, sûret kazanmış hakikattir. 
Hakikat bir sanat eseri, bir fikir, bir ahlâk 
modeli, bilim ve teknoloji biçiminde 
gerçekleşmiş olabilir. Hakikatin doğası, 
iyi-güzel-doğru olmaklıktır. Bunun 
anlamı, sonuç olarak yaşamı özgürleştirip 
özgürleştirmediği, insanın mutluluk ve 
ferahına yol açıp açmadığıdır. Bireyde değer 
olarak kendini gösterir. İlk başta soyuttur, 

ancak bu değerler bireyin etkinliği ile 
varlık kazandığında bir anlam ifade ederler. 
Değerin öncelikle ahlâki bir nitelik olarak, 
eyleme dönük yanı olmak durumundadır. 
Değerin eyleme dönüklüğü ise niyettir. 
Kişinin niyeti, kişinin ne olduğunun ve ne 
olacağının işaretidir. 

Yaşam enerjimizin hangi merkez üzerinden 
yaratıcılığa yönlendirileceği bireyin 
seçimine bağlıdır. Seçimimiz irademizdir, 
bunun hangi hedefe hangi ilkelerle 
yönlendirileceği ise niyetimiz. İrade-
niyet-eylem, insanın kendini inşa etme, 
kendini yaratma, kendi kendiyle nasıl 
hesaplaşacağının anahtarıdır. Bunların 
birliği ise bireyin yaşamını yönlendiren 
ilkesidir.

Değerler bireyde niyet yoluyla ilke olurlar. 
Değere bağlılık, insanın kendi kendini 
neyle denetleyeceğinin, nasıl anlayacağının 
ve nasıl anlamlandıracağının yolunu 
açar. Bütün yapıp etmeleri, düşünce ve 
tasarımları bu ilke yoluyla birliğe getirilir 
ve insanı kendi merkezinde tutar. Uyaran 
ister içeriden ister dışarıdan gelsin, o 
şaşırmaz. Bu uyaranlara karşılık verir, onları 
yok etmez; çünkü yok edilemezler, ancak 
yönlendirilebilirler. Tıpkı yıldırımları çekip 
yıkıcılığını önleyen paratoner gibi ya da sağı 
solu yıkıp talan eden sel sularını denetim 
altına alıp verimli şekilde kullanmak gibi... 

Dürüstlük, paylaşımcılık, fedakârlık, hak 
bildiğinden şaşmazlık; bunlar insana ait 
değerlerdir, yani doğada bulunmazlar. Doğal 
insani enerjiler ve doğal güçler bu değerlerin 
kuşatmasında, ilkeli iradenin gücü yoluyla 
yönlendirilirler. Başkası değil, insan kendi 
değerleri ve ilkeleri yoluyla kendi kendini 
denetler, yaratır ve yaşatır. 

“Kitabını oku; bugün sana hesap sorucu 
olarak kendi nefsin yeter.” (Kur’an, İsra/14)

mustafagoz52@gmail.com
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Allah İçin...
İzzet Erş

Bismillahirrahmânirrahîm...

Kendimi yolun ortasında şaşkın buldum. 
Saat sabahın körü olacak ki henüz 
kimseler yok sokaklarda. Oysa farz-ı 
ayniyyeyi eda icabetiyle ne kadar 
erken olsa da en azından bir iki mümin 
olurdu sokakta. Sorgulamadan öylece 
yürürken, camlarından içeriyi seyrettim 
dükkânların.

Bir kündekâr gördüm. Önündeki 
eski ahşap bir kapıyı yatırmış masası 
üzerine. Yarısı oyulmuş, yarısı oyulmayı 
beklemekte. Kibarca okşadı kapıyı, 
üzerinde gezindirerek elini zaman 
geçirdi. Bir püfle dökebilecekken 
talaşları, eliyle yavaş yavaş temizledi. 
Hızlı silse kıymık batacak gibi sanki, 
hafiften süpürerek sildi üzerini. 
Oyukların arasında parmaklarını 
gezdirdi. Pürüzsüzlüğü hissettikçe, 
Allah’ın Âdem’i yarattığı andaki zevke 
bürünüyordu sanki yüzü. 

Kapının baş tarafına geçti. Ağırdan 
eğildi hizasına kadar. İhtiyar o kadar 
hafif ve ağır yapıyordu ki her şeyi, biri 
görse, kapıyı uyandırmaktan korktuğunu 
sanırdı. Gözlerini kıstı. Yüzü hizasında 
sağ elini bir kez daha gezindirdi kapı 
üzerinde, avuç içlerini sürterek. Yeniden 
ayağa dikildi ve ellerini beline koyarak 
kapıyı bir kez de üzerinden seyretti. 
Amma uğraştı, “Bitince ne olacak ki 
sanki?” dedim kendi kendime. “Alt 
tarafı bir kapı. Bunu işlesen de kapı, düz 
bıraksan da kapı nihayetinde.”

Hemen yanındaki dükkân mahallenin 
terzisi. Elinde lacivert bir pantolon, 
belli ki yeni dikilmiş. Öyle özenle tuttu 
ki elinde eserini, sahibi içeride de ona 
göstermelik yapıyor sandım. Açıp yatırdı 
masaya. Eliyle düzledi buruşukluğu. 
Kalın çerçeveli gözlüğünün üzerinden bel 
ölçüsüne baktı. Terzilik okulunun mühim 
bir dersinde, tahtada ders anlatır gibi 
ciddiydi. Yaklaşınca fark ettim, yalnızdı 
hâlbuki dükkânda.

Eliyle kaldırıp tavandan sarkan ampulün 
ışığına yaklaştırdı. Her detayına iyice 
baktı. Kusursuzluğundan emin olmak 
istiyor gibiydi. En ufak bir hatayı kabul 

etmediğine göre, mühim birine armağan 
edilecekti belli ki. Sonra yavaşça tekrar 
masaya yatırdı. Usta bir el hareketiyle, 
gayet hamarat, katlayıp pantolonu 
askısına astı. Birazdan içeri elinden 
tuttuğu oğlu ile bir kadın girdi. Oğlan 
hemen giydi pantolonu. “Amaan,” dedim 
içimden, “Bu kadar uğraştığın bu tıfıl 
için mi yani?” Öyle ya kusur olsa ne 
olur? Akşama üstü başı perişan dönecek 
nasıl olsa evine. Değer mi uğraştığına?

Az ilerisinde, henüz kepenkleri 
açılmamış bir dükkânın önünde genç bir 
ayakkabı boyacısı. Elinde geceden siyaha 
boyanmış bir erkek ayakkabısı. Gündüz 
gözüyle cilâ atmakla meşguldü. Fırçasını 
hızlı hızlı sürmesine bakıp, geç kaldı da 
yetiştirmeye çalışıyor sandım. Hâlbuki 
kimsecikler yoktu sokakta benden başka. 
Bir kedi bile! Ve birisi gelecek gibi de 
değildi...

Elini ayakkabının içine soktu, kol boyu 
kadar uzatıp bir de o hizadan baktı. 
Sanki bütün derdi ayakkabının parlayan 
yüzeyinde kendi aksini seyretmekti. 
Ayakkabının altını çevirip oraya da 
hızlısından bir fırça çekti. Şaşkın şaşkın 
baktım. Dedim ki kendi kendime: “Eh be 
kardeşim. Ayakkabının altını parlatsan ne 
olur, parlatmasan ne olur. İki adım sonra 
ne bir parıltı kalır, ne onca emeğinden 
geriye en ufak bir iz.”

Nihayet bir saatçi dükkânının önünde 
durdum. İçerideki ustanın duruşundan 
gözünde mercekle uyuya kaldığını 
düşündüm. Meğer elindeki eski saati 
inceliyormuş. Merceği düşürmemek için 
yanaklarıyla iyice sıkıştırdığından, beyaz 
bıyıkları sanki birine gülümsüyormuş 
gibi havadaydı. Dükkânda en ufak bir 
ses dahi yoktu. Dayanamayıp içeriye 
girdim. Ya girdiğimi duymadı, ya da pek 
önemsememiş olacak ki kafasını kaldırıp 
göz ucuyla bakmadı bile. 

Sol elinde eski bir saat tutarken, sağ 
elindeki küçücük cımbızla çarkların 
arasında gezindi. O kadar ufak 
hareketlerle çalışıyordu ki bir an her 
şeyin durduğunu hissettim. Hayat durdu 
sanki o anda. Zaman durdu, nefes 
alıp vermem durdu. Sadece saatlerin 
dönüşünü duydum. O kadar çok ve 
gürültülüydüler ki her şeyin sesini 
onların bastırdığını düşündüm. Nihayet 

cımbızı tuttuğu sağ elinin dirseğini 
masaya koydu. Cımbızı masaya bırakarak 
gözündeki merceği çıkardı.

“Affedersiniz,” diyerek belli ettim 
varlığımı. Ağzımı buruşturarak, “Altı 
üstü eski bir saat. Bunu onarsanız ne 
olur, onarmasanız ne olur?”

Uzunca bir sohbetin henüz 
ortalarındaymışız gibi dingin bir edayla, 
“Altı üstü bir çocuktum ben de, ne lüzum 
vardı annemin onca cefasına. İnsan değil 
miyiz nihayetinde? Öyle de büyürdük, 
böyle de.” Bir şey anlamadığımdan 
sustum ki devam etsin. Geldi yanıma 
oturdu. Elini dizime koyup gözlerime 
bakarak anlattı:

“Yunus Emre’yi bilirsin,” dedi, “Taptuk 
Emre’nin talebesi. Efendisi bir gün 
Yunus’a ‘hadi bize odun kes getir’ 
buyurmuş. Kış mevsimi, hava buz gibi 
soğuk. Dağa çıkıp kesmiş odunları. 
Getirip yığmış dergâhtaki ocağın yanına. 
Ocağı harlamak niyetiyle hazretin hanımı 
odunlardan bir tanesini alırken eline 
kıymık batmış. Canı yanınca ‘ayy’ diye 
inlemiş. Bunu duyan efendi ne olduğunu 
sormuş tabii ki. Anne de ‘Yunus’ demiş, 
‘hep budaklı odun getirmiş ormandan’. 
Bunun üzerine efendi, Yunus’u çağırıp 
‘Bu kapıdan içeri eğri büğrü, budaklı 
odun girmez! Doğrusunu kes getir,’ 
buyurmuş.

Sözü haklamak var, hemen yola 
koyulmuş. Soğuk bir gece tabii, içi 
üşümüş odunları keserken. İçinden ‘İlâhi 
efendi. Bunun eğrisi de yanar, doğrusu 
da. Getirdiklerimi yaktıktan sonra 
gelseydim olmaz mıydı?’ diye geçirmiş. 
Yine de doğrularını seçerek toplamış 
tabii. Getirirken dergâha, daha epey 
mesafe olmasına rağmen Taptuk Emre 
bağırmış: ‘Yunus, onun eğrisi de yanar, 
doğrusu da yanar dedin. Dökme onu 
buraya. Nereye götürürsen götür!’”

“Evlât,” dedi ihtiyar saatçi, “Sen bu 
fâni ömründe odunlarını kimin için 
topluyorsun? Evdeki soban içinse hiç 
zahmet etme; onun eğrisi de yanar, 
doğrusu da...”

izzeters80@gmail.com
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Homo ‘Dertsiz’US
Sadık Acar

“Modern insan dertsizdir dedi bilge!” 

Cennetten kovulan her âdemin kendi 
macerası kendi ameli mucibincedir. Ve her 
âdem kendi eğrisinden yarattığı hevâsına 
koşarak kendi dünyasının denîsi olur. 
Kendi kimsesizliğine merhemi kendinden 
almayanın bulamayacağı sır kendidir. 

Aziz dostum, bu söz bana!

Aklın nasıl işletildiği ve işletilmesi gerektiği 
üzerine yapılan mantık çalışmaları bir hayli 
fazla. Bugün hâli hazırda epeyce büyük 
bir külliyat bulunmaktadır. Modern mantık 
çalışmalarıyla beraber gündeliğin çok 
anlamlı dilinden tek anlamlı dile ulaşma 
çabaları ve nihayetinde “niyeti” mantık 
dilinden söküp atama çabası, ontolojik 
düzeyde, niyetin sonsal ilişkisinde var 
olabileceği tanrısal zeminle, yani bizatihi 
Tanrı’yla ratio arasında bir tercihte bulunma 
girişiminin sonucudur. Bu cüz’ün küllî olana 
yeğlenmesidir. Kendi parçasına sıkışıp kalan 
öznenin kendi bütünlüğünü yadsımasıdır. 
Hayret ki, kazanan şimdilik ratio gibi 
durmaktadır. Siyasal açıdan tek dil, tek 
söylem, “niyetin sözü bulandırmadığı 
alanlarda yetişen dimağları yönetmek” için 
dünyevi erkler açısından oldukça büyük bir 
gayedir.

Ve lâkin bu ahir zaman ferdi için dert değil, 
ama bir zulmettir.

Ruhu şâd olsun, “Aklını kullanma cesaretini 
göster!” diye bir devre ruhundan üfleyen 
Kant’ın emeği ne büyük! Peki, ama ne için? 
Kime karşı? 

Bir işletim sistemi olarak düşünüldüğünde 
aklın bilim tarafından incelenmesi pekâlâ 
kolaydır. Peki, ya anlam? Anlam bilimin 
önünde bir çalışma alanı olarak durabilir 
mi! Kant’ın bu sözü üzerine bina edilen Batı 
aydınlanması ve onun operasyonel olarak 
ürettiği “evrenselci” söylem, hakikatin 
endüstriyel olarak tüm dünya halkları için 
üretildiği yaşam biçimlerini de beraberinde 
getirmiştir. Bu çabaya rağmen, bugün 
kültür alışkanlıklarda gömülü olarak el’an 
direnmektedir. 

Peki, neden uzlaşıdaki bu ısrar?

Batı aydınlanmasının nicel olanı kutsaması, 
hesaplanamayan ve öngörülemeyen tüm 
törel unsurları büyük toplumun dışına 
iterek ötekileştirmesi, başarabildiği ölçüde 
de kendi kapatmasında bu tür durumları 
rasyonel kılmayı kendine görev addetmesi, 
bir proje olarak modernizmin tüm dünya 
insanlarına dayatılmasına neden olmuştur. 
Aynı zamanda bu proje üniversitelerce 

okutulmuş, teşvik edilmiş ve hatta zorla da 
olsa kabul bulmasının çarelerine bakılmıştır. 
Ratio’nun egemenliğinde var olmaya 
çalışan modernite ne yazık ki modernizmin 
gölgesinde kalmıştır.

Doğrusunu Tengri bilir, ama modern 
toplumun daldığı ortak rüyanın mimarı 
olan A. Comte’un fikir öncülüğünü yaptığı 
pozitivist algı, futboldan sanata kadar 
tüm yaşam alanlarına ratio’nun sirayet 
etmesini sağlamıştır. Buna mukabil 
felsefe ve sanatta gelişen tepkinin sesi, 
hâlâ bu algıdan bağımsız olarak, kendi 
yeni dünyasını ve onun yeni insanını 
yaratamamıştır. İlâhi geometrinin 
sekülerleşmesi olarak göreceğimiz modern 
aklın etkisini görebilmek için bugün 
Batıya yolculuk yapmanıza gerek yoktur. 
Kendi üniversitelerinize ve onun yalnızca 
mimarisine(!) bakarsanız, anlarsınız. 

Aklın sınırları, eleştirileri, hatta sözüm-
ona hâl ehli olduklarını(!) düşünen 
zevat tarafından reddiyesi konuşula 
dursun, bahsedilen akıl dertsizdir. Derde 
düşmemiştir. Kendi cevherine temayülü 
yoktur. Eşyanın içinde dolaşır da hakikatini 
bilemez.

* * *

Kitab-ı kâinatı araştırmakta, onu okumakta 
neden beis olsun? Hakikatte doğrusu da 
budur. Peki, ama ne için okumak, kime, nice 
okumaktır?  

Bugün tekniğin bilimini takip etmek ne 
kadar da zor... Muhakkak ki tekniğin 
ilerlemesi yeni yaşam formlarını 
doğurmuştur. Kevn-ü fesad’ın ahkâmınca 
hakikat şaşmamış, alt yapı değişmiş, üst 
yapıya dokunmuştur. İnsan artık kâinatı 
Tanrı’nın bir kelâmı olarak görmemekte, 
bilâkis kendi sözünü, fikrini nakşedeceği 
malzeme yığını olarak görmeyi şiar 
edinmektedir. Taş yine taştır, ama betonun 
mürebbiliğinde bir şey söylemez olmuştur. 
Taş, süslemeleri içinde bir mabedin taşı 
olmayalı kim bilir ne kadar zaman geçti? 
Onu Davut’un heykeline kavuşturacak 
ellerin şefkatinden şimdi ne kadar da uzak... 
Hangi dertli onun etrafında aylarca tek çekiç 
darbesi vurmadan, doğum sancısı çeker gibi 
aşk ile pervaz eder ve hangi dertli Tanrı’yla 
ahdi unutulmasın diye onu şahit tutar?

Aziz dostum, sen yine “Taş yerinde 
ağırdır,” de, ama dertli adam bu dünyadan 
göçeli bil ki taş yerini yadırgar olmuştur.

Bilmeni isterim, homo dertsiz’us bir türdür. 
Tıpkı maymunlar gibi... Daha çok taklitkâr 
olduğuna bakma sen! En nihayetinde 
derde düşmemiştir. Derdinde pişmemiş, 
dünyasından geçmemiş, men aref sırrını 
bilmemiştir.   “Baştan ayağa yareyim” 
diyen âşığı işitmedin mi yoksa! İsteğin 

sen olmadıkça birkaç tumturaklı sözden 
ne çıkar! İmgelere tutunan her âdem 
“len terani” hitabına yakinliğini kendi 
bozar. Şu âşıklar gibi döndüğümüze, çalıp 
söylediğimize, Tanrı kelâmıyla eğleştiğimize 
aldanma. Śākyamuni Gautama Buddha 
gibi, bir dereden geçemeyen ve bir ağacın 
sırtına yığılıp kalan dertli adamı kendinde 
ara. “Aklını kullanma cesareti göster,” diye 
söyler eloğlu... Sen yine de beden meczubu 
gibi cazibesine kapılma arzın. Kendi 
miracına meyli olmayan aklın, şecaatinden 
kim sual sora...  
 
Biz yine, ellerimizde o eski çuvallar, buğday 
sırasındayız. Sıradan, sürüden uzaklaş, 
Hünkârın nefesini tut sen! Birazdan buğday 
kavgası çıkar; öküz ölür, ortaklık bozulur. 
Elleri iş tutup da işin telâşında ellerini 
unutanlardan olma. Bin defa es-sabur 
desen de sabrı kendinde ara.“Ne olursan 
ol” gayriye gitme, kendinde kal. O büyük 
kapının, ihlâsın eşiğinde dur da biteviye vur. 
Her vurduğunda o taşı hatırla! Bak o taş 
hâlâ orada sana bakıyor, insanlık mabedinin 
bir ferdi olmayı bekliyor; işte sana bir Asâ: 
“Kendi aklını nurlama cesaretini göster.” 

Aziz dostum, bize sesleniyorlar, işitiyor 
musun? Homo dertsiz’us, dertsiz akıllılar 
diye çağırıyorlar. Tutulduğumuz şu 
regresyondan kurtulup kıyam ettiğimiz 
gün, tıpkı İbrahim gibi çıkıp tek başına 
yürüdüğümüzde, dilimizde bir ulu avaz, 
sırtımızda o nurdan hırka; derdine şükreden 
her âşık gibi, derdini derman bilen Niyazi’ye 
sevinç çığlıklarıyla, “Ey Mısrî, sen Hakksın, 
haklısın” deyip sarılarak, derdimizin 
rahiyasında çiçek açarak, neşeyle sokaklara 
indiğimizde; kendi kendimize şarkılar 
söyleyeceğiz; birileri için değil ama hepimiz 
için raks ederek, yalnızca tek bir kelâmda 
karar kılacağız: “Allah, derdimizi arttırsın.”

Aziz dostum, bu sözler hep bana. “Dert 
adamı söyletir,” derler ama önce susturur. 
Hiçbir harf boyun büküp üstlenemez bu 
mânâyı. Sustukça su’sarsın...

Bu kadar gürültüden sen benim derdim 
nicedir anla...

sadikacarr@gmail.com

Sessizlik
bazen en iyi cevaptır.

Dalai Lama

Zaman gelir
sessizlik ihanet olur...
Martin Luther Jr.

Söz ola...
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Kendini Bil 
Turgut Özgüney
    
“Cennet krallığı içinizdedir ve kendini bilen 
onu bulacaktır.”

Delf’teki antik Pagan mabedi üstünde 
“Kendini bil” sözcükleri yazılıydı. Bu öğüt, 
hem Pagan hem Yahudi hem de Hıristiyan 
Gnostikler tarafından Gnostisizmin temel 
meydan okuması olarak görülüyordu. 
Platon’a göre, Sokrates’i “hakiki bilgi” 
anlayışına yönelten Gnothi Seanton 
şeklindeki Delfi öğütüydü (Platon, 
Apology). Platon’a göre, bu Delfi atasözü 
insandaki tanrısal ruhun bilgisi, nous 
anlamına gelmekteydi. 

Gnostikler için kendinin bilgisi gnosis’in 
kendisiyle aynı anlamdaydı. Kendini 
bilmeyen kişi, hiçbir şey bilmiyordur, ama 
kendini bilen kişi tüm şeylerin gnosis’ini 
zaten elde etmiş demektir (Philip Gospeli).

Philon, Musa’nın sözlerinde Delfi öğüdünün 
Yahudi bir benzerini bulmaya çalışmıştır, 
ama bulabildiği en iyi şey Çıkış kitabında 
“Kendinize dikkat edinizdir”. 

Gnosis ya da bilgi insanın kendisinin 
bilgisidir. Gnostiklerin ruhsal arayışları 
sürekli olarak karşımıza çıkan “Ben 
kimim?” sorusunu cevaplamaktı. 

Beden – Nefs – Ruh:

Kendimizi bilmek ne anlama gelmektedir? 
Gerçekten kimiz? Gnostikler insanın 3 
özelliğe sahip olduğunu düşünmüşlerdir: 
Beden – Nefs – Ruh. Nefs ve ruh 
sözcüklerinin ne anlama geldiğini kolayca 
bildiğimizi sanırız, ama biliyor muyuz? Bir 
nefs tam olarak nedir? Onun ruhtan ne farkı 
vardır? Bir gün bu kavramlar neredeyse 
anlamsız olacak kadar belirsizdir. Gnostikler 
için bunların açık ve kesin anlamları vardır.

Gnostikler, kendi öğretilerini açıklamak için 
çember imgesini kullanıyorlardı. 

Çemberin çevresi: Antik Çağdaki insanların 
physis (fiziksel) sözcüğü bu sözcükten gelir. 
“Çemberin çevresi” “fiziksel bedeni” temsil 
eder. Bu bizim dış benliğimizdir. “Yarıçap” 
bizim psişemizi temsil eder. Bu geleneksel 
olarak “nefs” diye tercüme edilir. Ancak 
psikolojinin doğuşuyla antik psişe anlam 
değiştirmiştir. Dış bedenle ilişkili olarak 
psişeyi “iç benliğimiz” olarak deneyimleriz. 
Gnostikler için bu, kimliğimizin bedenen 
daha derin bir düzeyidir. 

Merkezde, Gnostiklerin pneuma ya da 
nous olarak adlandırdıkları asıl kimliğimiz 
bulunur. Pneuma genellikle ruh olarak 
tercüme edilir, ama bugün bu sözcük 
neredeyse anlamsız hale gelmiştir.

Nous geleneksel olarak zekâ olarak tercüme 
edilir, ama şimdi zekâ sözcüğünü rasyonel 
düşünce ile ilişkilendirdiğimiz için bu 
yanıltıcıdır. Oysa nous tüm deneyimlerin 
tanığıdır. 

Plotinos, nous’u “bilen bir ilke” olarak 
tanımlar. İçimizdeki bilen şeydir. O her 
deneyimin öznesidir ve her birimiz ona 
“ben” deriz. O, her insandaki var olma 
duygusudur. O, bizim kim olduğumuzdur. 
Hem pneuma hem de nous’tan daha uygun 
modern tercümesi “bilinç”tir (Plotinos, 
Enneadlar). 

İnsanın üçlü doğası 
Platonizmin temel bir 
ilkesiydi. Bu doktrine 
göre, her birey de 
daha belirgin olan 
yöne göre üç sınıfa 
ayrılmıştı (Platon, 
Cumhuriyet 
ve Timaeus). 
Bu doktrinin 
Pythagorasçı 
kaynaktan alındığı, 
Burkert tarafından 
doğrulanmıştır. 

Kimliğimizin Düzeylerini 
Tanımak: 

Eğer her gün içinde bulunduğumuz üç 
durumu incelersek, kimliğimizin üç 
düzeyini açıkça ayırt edebiliriz: 

1) Uyanma
2) Rüya görme
3) Derin uyku

1) Uyanma durumunda “bilinç”, 
farkındalığını merkezden çemberin 
çevresine doğru genişleterek “psişe” ve 
“beden”i deneyimler. 

2) Rüya görme durumunda bedenden ayrılır 
ve “psişe” ya da “ruh”a geri çekiliriz. 

3) Derin uyku durumunda nous-pneuma 
yani “ruh” ya da “bilinç” olarak tamamen 
özümüze çekiliriz. Bu “saf bilinç” olma 
durumunda hiçbir şey deneyimlemediğimiz 
için bilinçsizdir. Bu hâli sonradan “bilinç 
boşluğu” olarak mutlu bir boşluk gibi 
hatırlarız. 

Farkındalık Kimlik
Durumları Düzeyleri
- Derin uyku  - Bilinç
- Rüya görme  - Bilinç Psişe
- Uyanma  - Bilinç Psişe Beden

Kendimiz hakkındaki “sağduyu” görüşü, 
uyanık – rüya görme – derin uykuda olan 

bedenler olduğumuzdur. Bizler bazen 
bilinçli olan fiziksel bir beden değiliz; bazen 
bir bedenin bilincinde olan bilinciz. 

Bilimsel materyalizm tarafından ifade 
edilen insanın kimliğinin modern kavramı, 
bizim henüz anlayamadığımız içsel 
bir yaşama sahip ve bu yüzden bilinçli 
olan karmaşık bir fiziksel organizma 
olduğumuzdur. Bu açıdan bakıldığında, 
gnostik öğretiler anlaşılması güç karışık 
ruhsal öğretiler gibi gelir, ama Gnostiklere 
göre bu, maddenin fantastik ve akıl almaz 
olan bilinçli deneyiminin sebebi olabileceği 

düşüncesidir. 

Thomas İncili’nde İsa şöyle 
iddia eder: “Eğer beden 

bilinç dolayısıyla varlığa 
geldiyse bu bir mucizedir, 
ama eğer bilinç 
bedenden dolayı varlığa 
geldiyse bu mucizelerin 
mucizesidir.”

Psişenin bedenden önce 
gelmesi Platonizmin 

bir aksiyomudur. Oysa 
Tanrı, psişeyi yönetici ve 

sahibe olması için ve bedenin 
ona tâbi olması için köken ve üstünlük 

bakımından bedenden önce yaratmıştır.

Platon, Timaeus’da, yaratıcı ruhu kendi 
istencine göre tasarladığı zaman onun 
içinde bedensel evreni yaratmış ve bu 
ikisini bir araya getirerek onları merkezden 
merkeze birleştirmiştir. Merkezden cennetin 
çemberinin çevresine kadar her yeri 
doldurmuş olan ruh aynı zamanda cennetin 
dışını da kaplamaktadır. Kendisi kendi içine 
dönerek asla sona ermeyen ve tüm zamanlar 
boyunca süren rasyonel yaşamın tanrısal bir 
başlangıcını başlatmıştır.

Ruh: Cennetin bedeni görünürdür. Ama ruh 
görünmezdir. Us ve uyuma sahiptir. Zihinsel 
ve sonsuz doğanın en iyisi tarafından 
meydana getirilip yaratılmış olan şeylerin 
en iyisidir. (Platon burada, her ayrı ruhun 
aynı tarzda yaratıldıktan sonra dünya 
ruhunun ya da evrensel psişenin yaratılışını 
anlatmaktadır).

Bilim bedenle başlayıp bilinçle sona ererek 
dışarıdan içeriye doğru hareket eder. Bilim 
bizim fiziksel bedenden olduğumuzu 
öğretir. Gnostikler ise kendimiz için ne 
isek o “bilinç” olduğumuzu öğretir. Antik 
Çağ insanları bunları birbirine karşıt olarak 
değil, birbirinin tamamlayıcısı olarak 
görüyorlardı. Bilim görünüşlerle ilgilenir. 
Gnostikler ise ne olduğumuzla ilgilenir. 
Gnostikler bizi temel olan şeylere geri 
götürür ve insanlık halinin karmaşıklığını bu 
basit başlangıçlarla açıklar.

turgutozguney@yahoo.com.tr
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Sadreddin Konevi’de
Bilgi ve Varlık
Ekrem Demirli 

Yayınevi: İz Yayıncılık
370 sayfa 

Sûfiler manevî tecrübelerini anlatmak için birbiriyle irtibatlı 
üç terim kullanmıştır: vecd, vücûd ve tevâcüd. Vecd ya da 

vücûd, öncelikle bir 
şey bulmak, bilmek, 
tevacüd ise bulmak 
için insanın kendini 
zorlaması demektir. 
Tasavvufun teorik 
gelişimiyle paralel 
olarak sufinin vecd 
halinde bulduğu 
ya da bulmak için 
kendini zorladığı hali 
anlatan vücûd, felsefe 
ve kelamda aşina 
olduğumuz varlık 
anlamına doğru bir 
anlam genişlemesi 
kazanmış olsa bile 
sufiler varlık ile 
bilmek ya da bulmak 
arasındaki ilişkiyi her 
zaman korumuştur. 
Bu meyanda varlık 
ve bilmek arasındaki 

ilişki bir sebep sonuç, hatta madde-suret ilişkisi gibidir. 
Sadreddin Konevî, varlığı mutlak anlamda kullandığında 
Tanrı’yı kast eder. Bu anlamda varlık ya da Tanrı, Metafizik’in 
konusudur. Bu yaklaşım, başından beri kendilerince veya 
başkaları tarafından varlığın birliği diye isimlendirilen bir 
öğreti etrafında teşekkül etmiş bir ekolün ana fikri haline 
gelmiştir. Konevî varlık ve bilgi arasındaki bu ilişkiyi sürdürür 
ve söz gelimi Tanrı’ya varlık demenin bilgi ve dolayısıyla 
sınırlama ve tanımlama anlamına geldiğine dikkat çeker. Bu 
yönüyle sufiler için bilmek ve varlık, birbirini istilzam eden iki 
şeydir. 

En genel kavram olması 
itibariyle kendinden başka 
bir şey ile tanımlanamayan 
varlık başta Tanrı olmak 
üzere içinde insanın da 
bulunduğu bir gerçekliği 
işaret ederken, bilgi 
insanın bir parçasını teşkil 
ettiği bu genel gerçeklikle 
ilişkisini tanımlar. Varlık-
bilgi ilişkisi Mutlak 
Varlık’ın tecellisiyle de 
izah edilebilir. Buna göre 
öncelikle mutlaklık bilgi 
dışı olmak demektir. 

Mutlak Varlık’ın bilinmeye yönelmesi ise taayyün, takayyut, 
tecelli vb. gibi bilgiyle ve tanımlamayla ilgili terimlerle 
ifade edilir. Bunların hepsini kapsayan terim ise, nüzul veya 
tenezzül’dür. Varlığın taayyünü tenezzül, buna karşın insanın 
seyr ü sülûk serüveninde yukarı doğru terakkisi ise urûc-mirâc 
terimiyle ifade edilir. Konevî’nin bilgi ve varlık görüşünü 
araştırmak, en genel ifadesiyle Konevi’nin Metafizik anlayışını 
araştırmak; Tanrı, âlem, Tanrı-âlem ilişkileri, ilahi isimler, 
insan, nefs teorisi, varlıklar arası ilişkiler vb. görüşlerini ayrı 
ayrı ele almak demektir.  (Tanıtım Yazısından)

Felsefenin Öyküsü 
Will Durant

Yayınevi: İz Yayıncılık
520 sayfa

“Felsefenin Öyküsü”, 
Platon’dan başlayarak, 
Aristo, Bacon, Spinoza, 
Voltaire, Kant, 
Schopenhauer, Spencer, 
Nietzsche, Bergson, Croce, 
Russell, Santayana, James 
ve nihayet Dewey gibi 
büyük filozofları inceleyen 
bir felsefe tarihidir. Aynı 
zamanda medeniyet tarihçisi 
olan Durant bu kitabında 
ünlü filozofların yaşam 
öykülerini belli bir tarih, 

beşerî durum ve uygarlık fikri içinde ele almakta, felsefî 
düşünceleri kendi engin birikimiyle bütünlük taşıyacak şekilde 
yorumlamaktadır. Yazar konusunu parlak, renkli ve çekici bir 
üslup izleyerek metne dökmüş, felsefe tarihi bilgisini zevkle 
okunur ve kolay anlaşılır bir şekilde okuyucuya ulaştırmıştır. 
Onun okuyucuya 
ulaşmakta gösterdiği 
başarı, bu kitabın çıktığı 
ilk birkaç ay içinde 
yaklaşık iki milyon adet 
satmış olmasından da 
anlaşılabilir. Nitekim 
yayınlanışı üzerinden 
seksen küsur yıl geçmiş 
olmasına rağmen 
“Felsefenin Öyküsü”, 
alanında hâlâ türünün 
en iyi örneklerinden 
biri sayılmaktadır. 
Kitabın çevirisi ise 
usta çevirmen Ender 
Gürol’un imzasını 
taşımakla, özel bir 
değere sahiptir. (Arka 
Kapak)

BİZİM SAHAF Hazırlayan: Berna Öztan
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Bizden Haberler
Selin Erş

• Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde 
sürdüren sanatçı dostumuz Celil Refik Kaya, 
2 Mart 2013 tarihinde Houston Texas’ta, 
Round Top Guitar Festivali’nde çaldı. 
Sevgili Celil’in performansı http://www.
youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=6IGyQ6V9uj0 internet 
adresinden seyredilebilir. 

• 
Vakıf katılımcılarımızdan 
dostumuz Sunay 
Karaman’ın da yer 
aldığı Koro İstanbul’un 
Sesi, 5 Mart 2013’te 
Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde şarkılar, 
türküler, napolitenler, 
müzikler ve operalardan 
örnekler sunulan, “Dede Efendi’den Verdi’ye” isimli bir konser 
gerçekleştirdi. Konserde solist Bariton Sedat Öztoprak, koro şefi ise 
Paolo Villa idi. 

• Dostumuz Berna Tunalı’nın yazıp 
yönettiği “C-ESARET” adlı oyun 11 
Mart 2013 Pazartesi günü Garaj İstanbul 
sahnesinde sergilendi. “C-ESARET”, 
1971’de Stanford Üniversitesi Psikoloji 
Bölüm Profesörü Dr. Philip Zimbardo 
tarafından yürütülen ve “insanın otorite 
ve güç ile ilişkisi”ni inceleyen bir deneyin 
gerçek öyküsüdür. Oyun, gerçek deneye 
büyük ölçüde sadık kalınarak kaleme 
alınmıştır. Otoritenin gardiyanlarda olduğu, 
mahkûmların gerçek bir mahkûm hayatı 
sürdüğü oyunda iki taraf için de geçerli 

kural “fiziksel şiddet kesinlikle yasaktır”. 14 gün sürmesi planlanan 
deney, 6. günün sabahında son bulur. Beklenmedik son herkes için 
sürpriz olacaktır. 

• Vakfımızın aktif katılımcılarından Sayın Doç. Dr. Haluk 
Berkmen, 16 Mart 2013’te Feneryolu Gönüllüleri Evi’nde 
“Kuantum ve İnsan” başlığı altında, ‘varlık nedir?’ sorusundan 
hareketle, etik konusuna değinilen ve kuantum kuramının mantığı 
üzerinde durulan bir konferans gerçekleştirdi. 

• Dostumuz sevgili Sırma Olcay 
Kefeli, 14 Mart - 6 Nisan 2013 
tarihleri arasında GaleriFE’de 
baskı resim sergisi düzenliyor. 
Sırma Olcay Kefeli, 1968 yılında 
İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini 
Robert Lisesi’nde bitirdikten 
sonra 1990’da LCP (bugünkü 
adıyla London College of 
Communication) Temel Sanat ve 
Grafik Tasarımı bölümlerinden 
mezun oldu. İstanbul ve New 
York’ta tasarımcı olarak çalıştı. 
1991’den beri aralıklarla devam 
ettiği Çamlıca Sanat Atölyesi’nde 
Prof. Süleyman Saim Tekcan ile gravür çalışmaları yaptı. 2006-2008
arası IMOGA’da müze sanatçısı iken, baskıresme tam zamanlı 

olarak geçiş yaptı. Yurt içinde (İstanbul, Ankara, Eskişehir, Adana) 
çeşitli sergilere katıldı. Çalışmalarını İstanbul Kuruçeşme’deki 
atölyesinde sürdürmektedir.
GaleriFE adres: Cemil Topuzlu Caddesi, Kutmen Apt. 60/2 – 
Çiftehavuzlar 

Telefon: 0216 3680378

• 12 Mart 2013’teki 
toplantımızın konuşmacısı, 
vakıf katılımcılarımızdan 
dostumuz Hulusi Akkanat’tı. 
Kendisi “Metafizik Açıdan 
Yabancılaşma Problemi” 
başlıklı bir konuşma 
gerçekleştirdi. 

• Sevgili Mustafa 
Alagöz dostumuz 19 
ve 26 Mart 2013’teki 
vakıf toplantılarımızda 
“Yaşamının ve Yolunun 
Sorumlusu İnsan ” 
başlıklı sunumunu 
bizlerle paylaştı.

• Vakıf katılımcılarımızdan Sevgili Seher Ünver’in de eserlerinin 
bulunduğu, “Münevver 
Üçer ve Öğrencileri Tezhip 
Sergisi” 19-31 Mart 2013 
tarihleri arasında Büyük 
Kulüp’te görülebilir. 
Büyük Kulüp Adres: Cemil 
Topuzlu Cad. No: 42 
Çiftehavuzlar – Kadıköy 
Telefon: 0 216 3024272

• Sevgili dostumuz Çelik Erişçi’nin yazıp yönettiği müzikal 
gösteri “Şizoid” Nisan ayında 
Halis Kurtça Kültür Merkezi 
sahnesinde izlenebilir. Ücretsiz 
seyredilebilecek bu gösteri 
için 0216 357 28 36 numaralı 
telefondan rezervasyon 
yaptırabilirsiniz. 
Gösterim tarihleri:
4 Nisan Perşembe 20:30
11 Nisan Perşembe 20:30
14 Nisan Pazar 19:00  

• Sevgili dostlarımız İhsan 
ve Zeynep Seymenoğlu’nun 
küçük kızları, Gürsel ve 
Birsen Çelik’in torunu Nehir’e 

geçirdiği rahatsızlık 
nedeniyle geçmiş 
olsun diliyoruz.  

• Dostumuz Sevgili 
Nuran Tunguç’a 
geçirdiği operasyon 
nedeniyle geçmiş 
olsun dileklerimizi 
gönderiyoruz.
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İÇTEN DOĞUŞLAR Uluğ Kızılkeçeli

Mustafa Hüznî’den 
“ULUĞ”a... 

Birinci Velâdetnâme
 
 

“Kâf-u Nûn” sırrını tefsir edecek Kur’ansın! 
Cism-i Kürsîde bir Arş dersi veren irfansın!

 
Kitabın dışta mecâz içte icâz mahsenidir! 

En büyük mûcize “Âdem” buna pürîmansın!
 

“Küntü kenz” sırrını fâş etmede mevcûdiyetin, 
Bu sıfatınla onun Zâtına bir ilânsın!

 
“Hâl-i âmâ”yı yıkıp vâcibi izhâr ettin; 

Kuvveden fi’le çıkan bir eser-i imkânsın!
 

Öyle bir zerre imişsin ki cihanlar meknûz; 
Katrenin hacmine sığmış sonu yok ummansın!

 
“Sırr-ı Levlâk”ı düşündükçe tefâhur eyle, 
Şu hakîr hâle düşen bir zer-i bîpâyansın!

 
Nice âlem mütekâsif duruyor veçhinde, 

Züpte-i kevn-ü mekân tesmiyeye şâyansın!
 

Sîretin bulmak için bak nice sûret giydin, 
Her sâhifende bin eş’ar okunan dîvansın!

 
Zâhiren şimdi “hubût” eyledin arza, amma, 

Sen onun mâyesisin sâhibine akransın!
 

Ahsen-i sûret giydin, onu mahcûb etme! 
“Sıdret-el münteha” da tahtı kuran sultansın!

 
Kâinatın sebeb-i hilkatısın fahreyle! 

Cümle esmâ-ı ilâhî yazılan fermansın!
 

Mıknatıstır ebeveyn, cezbeder eflâka kadar! 
Annen Arzdır, pederin gök, ne büyük ihsansın!

 
Kâh eser, kâh müessîr oluruz nevbetle, 

Fıtratın tezgâhına sen de bugün hayransın!
 

Hilkatın cümle şüûnunda kemâlat doludur, 
Neyi nâkıs görüyorsan o kadar noksansın!

 
“Men aref” künhüne ermek bu seferden gâyen, 

HAKK’ın âyînesisin varlığına bürhansın!
 

Akıbet gübre olup gitmemeğe cehdeyle, 
Sen ezelle ebede mihver olan bir ânsın!

 

Beşerin ömrü şehaptır sönüyor sür’at ile, 
Sen güneş ol ki nûrun ebediyyen yansın!

 
Nefsin idrâk ederek, yârini ağyardan ayır; 
En çetin harplere sahne olacak meydansın!

 
Bu gazâda sana bir başkası yardım edemez, 
Bil ki gönlündeki derde yine sen dermansın!

 
Mârifet doğma değildir ölebilmektir esas! 
Öyle bir öl ki bütün hep diriler kıskansın!

 
Ahdine sıdkını göster ederek teslim-i nefs, 

RABB’ine bezm-i Elestten verilen peymansın!
 

Cânı cânâna fedâdan çekinen nâmerttir! 
Dâvete aşkla icâbet edecek kurbansın!

 
HAKK’a mahrem olanın hakkı şehâdet olmuş! 

Bu tevekküldeki ulviyet ile giryansın!
 

Bazı cevherleri ALLAH düşürür hâr eline! 
EHL-İ BEYT kadrini takdîr edecek vicdânsın!

 
Ağla dehrin yüzüne son kere kundakta iken, 

Asla ric’at ediyorsun ebedî handansın!
 

Şu denî âlemi mektep bilerek dersini al, 
Olgun ol! Zâhiren âlem seni eçhel sansın!

 
Tükürüp geç feleğin tükrüğe değmez yüzüne! 

Bırak ol kahpeye sen ehl-i dalâlet kansın!
 

“Fakrü fahri” sözü düstûr-u esâsiyyendir, 
Mâsivâ perdesini çâk ederek üryansın!

 
Bende benlikten eser kalmadı ifnâ ettin, 

Dâimâ gönlümü işgâl edecek mihmansın!
 

Bâdemâ âleme mes’ut kaparım gözlerimi, 
Çünkü dünyâda beni anlayacak insânsın!

 
“Mâarefnâke” deyip kat’-ı kelâm eylemeli, 
Ne kadar âşikâr olsan o kadar pünhansın!

 
“Mustafa Hüznî ULUĞ” oldu “hubut” târihin, 

“El veled sırrı ebih” lâfzına tercümansın!
 

Nefh-i rûh eyleyecek kudreti gösterdin ULUĞ: 
Bir cesetken beni ihyâ edebildin cansın!

Uluğ Kızılkeçili - Ademname
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Vedalar 
1. Bölüm
Nilgün Çevik Gürel

Dünyanın en eski kutsal metinleri olan 
Vedaları, onların nerede, nasıl ortaya 
çıktığını incelerken, gizemli, üstün 
yeteneklere ve zamanımızda bile sahip 
olmadığımız zekâ seviyesine sahip, belki 
de başka bir üst gezegenden gelen bir 
uygarlığı hayalimde canlandırdım. Birçok 
araştırmacının anlamlandırmakta zorlandığı 
bu metinler gizemini hâlâ korumaktadır. 
Aslında Hinduizm’e ait kutsal metinlere ve 
Vedalar’a inanan birçok Hindu da benim 
hayalimde yarattığıma benzer bir uygarlığa 
inanmakta. Hindulara göre Vedalar 
yaratılışın başından beri var olmaktadır. 
Vedaların vahiy yoluyla gönderildiğini, 
herhangi bir yere yazılı olmayan bu 
bilgileri o bölgede yaşamış halkın asla 
unutmayacak bir zekâ seviyesine sahip 
olduğunu ve metinlerin yazılmadan önce 
uzun bir süre sözel olarak anlatıldığını kabul 
etmektedirler.

Bazı bilimsel araştırmalar ise yukarıda 
anlatılanlardan farklı bir uygarlığın 
oluşumundan bahseder. Bu araştırmalardan 
biri olan, Eski Önasya Dilleri ve Arkeolojisi 
Anabilim Dalından mezun Doç. Dr. 
Kürşat Demirci,  Hinduizmin Kutsal 
Metinleri Vedalar adlı bilimsel araştırma 
dizisinde, Vedalar ile ilgili ayrıntılı bilgilere 

yer vermiştir. Max Müller, Donald A. 
Mackenzie, Joseph Campbell gibi önemli 
yazar ve araştırmacıların eserlerinin 
de aralarında bulunduğu birçok eseri 
inceleyerek oluşturduğu bu araştırmaya 
göre, günümüz Avrupa topluluğunu 
oluşturacak Hint-Avrupalılar ya da Aryalar 
ya da Ari Uygarlığı, bugünkü Hindistan 
ve Pakistan toprakları içinde bulunan 
Dravid, Polinezya, Afrika ve diğer ırklara 
ait kabileleri egemenlikleri altına alarak 
Vedalar adı verilen eserlerin ilk geleneğini 
başlatmış oldular. Aryalar, Sanskrit dilini 
de içine alan Hint dillerinin arkaik bir 
formunu konuşuyorlardı. Bu dil Hititçe, 
Toharca, Slavanca ve Farsça ile de yakından 
ilişkilidir. Örneğin, “İran” kelimesi de 
“Ari” kelimesinin genetif plural (tamlayan 
çoğul) hali olup “ürün yetiştirmek” fiiliyle 
ilişkilidir. 

Aryaların anavatanlarının bulunduğu yer 
hâlâ kesin olarak bilinmemekle birlikte, 
buna benzer bir uygarlığın, Türkiye’de 
Şanlıurfa ilinde yaklaşık 15 sene önce 
keşfedilen Göbekli Tepe tapınaklarıyla bir 
bağlantısı olabileceği de düşünülmektedir.

Batı ırkları (Grekler, Latinler, Keltler, 
Slavlar, geçmişte Hititler ve yakın kavimleri 
içine alan) ve Arya ırk grubu M.Ö. 
2000’den önce Ren ve Batı Türkmenistan 
arasındaki geniş otlak arazilerinde göçebe 
olarak yaşayan ayrı ayrı kabileler halinde 
bulunuyorlardı. 

Dinyeper nehri ve Danube (Tuna) nehri 
arasındaki ovalarda yoğunlaşan Batı 
kabilelerinden ilk Grekler, İtalikler, Keltler 
ve Germenler ortaya çıktı. Aral civarında 
gerçekleşen Doğu bölünmesinde ise 
ilk İranlılar ve Hindistan ile Pakistan’ı 
işgal eden Ari kabileleri ortaya çıkmıştır. 
Hindistan’a inen Arya kabileleri içinde 
Türklerin de olabileceği ve Pencap’a 
yerleştikten sonra Aryalar ve Türkler 
arasında ilişkiler olduğu da iddia edilir.  

Bir başka araştırmacı olan James 
Churchward, Tibet tapınaklarındaki 
Naacal Tabletleri’nde yazılanları çözerek, 
günümüzden 50.000 yıl önce Pasifik 
okyanusunda var olan Mu kıtası ve 
uygarlığının varlığından bahsetmiştir. 
Churchward’a göre, Mu kıtasından her 
kıtaya göçler olmuştur. Avrupa içlerine 
kadar uzanan Uygur İmparatorluğu da 
buradan göç etmiş, manyetik felaket adını 
verdiği iki büyük doğal afetle zarar görmüş 
ve sağ kalanlar, aralarında Avrupa’nın 
birçok kavminin de bulunduğu çeşitli Ari 
kavimleri oluşturmuşlardır. 

Genel olarak bu araştırmalara göre, “kutsal 
metinler Vedalar”ın Ari uygarlığı tarafından, 
Pakistan ve Hindistan toprakları içinde çıkıp 
geliştiği düşünülüyor. Bir sonraki bültende 
Vedaların içeriği hakkında bilgilere devam 
edeceğim.
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