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Tasavvuf Felsefesi 
veya Gerçek Felsefe 
Sadık Acar

Vakfımızın 2013-2014 yılı etkinlikleri 
Ekim ayının son haftasında büyük 
bir heyecanla başladı. Prof. Dr. 
Cavit Sunar’ın Tasavvuf Felsefesi 
veya Gerçek Felsefe adlı eserinden 
hareketle yıl boyunca yapılacak 
çalışmaların ilk birkaç haftalık 
maratonu, büyük bir ilgi, dikkat 
ve özenle gerçekleşti. Bu anlamda 
Vakfımızın Onursal Başkanı Sayın 
Metin Bobaroğlu’nun ve ona eşlik eden 
vakfımız üyelerinden sevgili dostumuz 
İzzet Erş’in konuşmaları her zamanki 
gibi büyük bir zevkle karşılandı. 

Metin Bobaroğlu, Cavit Sunar’ın 

kadim öğretiler, özellikle tasavvuf 
üzerine yapmış olduğu bu çalışmanın 
çok önemli bir çalışma olduğunu 
vurgulayarak, bu yıl içerisinde 
gerçekleştirilmeye gayret edilecek olan 
çalışmaların felsefe ışığında, kavramsal 
düzeyde, tasavvuf yaşantısının ele 
alınması ve onun özgün kavramlarının 
anlaşılması olacağını dile getirdi. Sayın 
Bobaroğlu, Cavit Sunar’ın kitabından 
bir literatür okuması yapılacağını, 
fakat bununla birlikte Cavit Sunar’ın 
kitabına da eleştirel yaklaşılacağını 
belirtti. Özellikle farklı kültürlerde ve 
öğretilerde geçen kavramların, tasavvuf 
yaşantısı içerisinde, iyi niyetle yapılmış 
olsa dahi, aynileştirilmesinin doğru 
olmadığını vurguladı. Bu anlamda, 
büyük bir titizlikle yapılacak kavramsal 
ayrımların konunun anlaşılması için 
gerekli olduğunu, bunun ise ancak 
felsefi düzeyde mümkün olabileceğini 
söyledi. 

Geçtiğimiz bu birkaç haftada, izleyici 
için felsefi bir arkatasar hatırlatması 
yapan ve özellikle akıl ve sezgi 
kavramları üzerinde duran Sayın 
Bobaroğlu, aklın soyutlama yoluyla arı 
kavramlara ulaşacağını, sezginin ise 
daha çok bir soyutlanma haliyle keşif 
süreçlerini doğuracağını bildirdi. Bu 
anlamda aklın düzenleyici ilke olarak 
soyutlamalarla felsefeye, sezginin ise 
bir soyutlanma hali olarak tasavvuf 
yaşantısına, dolayısıyla bir iç deneyime 
işaret ettiğini belirtti. 

Bu kısa aktarımla birlikte, gnos’un, 
yani irfanın farklı kültür ve 
coğrafyalardaki serüveninin ve 
kavramsallığının dile getirildiği ve 
getirileceği bu sesleniş, gerçekten 
her Salı biz izleyicilerini heyecanla 
kendine çekmeye devam ediyor...
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Cumhuriyet 
Devrimleri, 
Demokrasi ve Kürt 
Sorunu İlişkisinde 
Töz ve İlinek 
(Esas Olan ve İkincil Olan)
Coşkun Özdemir

1) Töz; bir varlıkta, nesne ya da olguda 
esas olandır. Kendisi olmayınca varlık 
da olmayandır. Var olan öyle sağlam bir 
şeye dayanmalı ki tüm öz onun gelişimi 
olmalıdır. Onu kaldırdığınız zaman varlıksal 
yapı sadece yıkılmayacak, tümden yok 
olacaktır; hiç olacaktır, yani olmayacaktır. 
İlinek ise adından anlaşılacağı gibi töz’e 
ilişmiş olandır; bağlanmış olan, ikincil 
olan (Bu yazımız daha kolay anlaşılsın 
diye, gerçekte okuyucu Töz ve Öz’ü aynı 
düşünebilir; bundan doğacak sakınca, elde 
edilecek faydadan daha küçük olacaktır).

2) Toplumların gelişim çizgisinde bazen 
ilinek (özsel olmayan, ikincil olan) 
özü kapatır. Bu, özün sağlam, kalıcı 
ve sürekli olmamasından değil, olguya 
bakanın, ikincil olanı bakış açısının önüne 
yerleştirmesi, bu nedenle de ondan başka 
bir şey görememesindendir. Öznelliğin 
nesnellik ile bağ kuramayıp kendi kendine 
mıhlanıp kalmasıdır. Bir tür illüzyondur; öz, 
görünmez olunca geçici bir süre unutulur, 
arkada saklanmıştır, onunla bağ tamamen 
kopmuştur. Manipülasyon aynı sonucun 
nedenidir. Dışarıdan bilinçli bir hileli 
yönlendirme (manipülasyon) varsa, tek 
görülen, gösterilmeye çalışılandır ya da 
aldatmak için vurgu yapılan nokta büyümüş, 
büyümüş, adeta olgu ondan ibaret olmuştur. 
Artık gerçekle ilişkimiz kesilmiştir ve bu 
illüzyonun sona ermesi ancak olguya bakışı 
değiştirmekle, yani yeni bir tümsel bakışla 
mümkün olacaktır.

Bu illüzyonu toplumlar çok yaşamışlardır 
ve en acı örneklerinden biri, İkinci Dünya 
Savaşı’nda Alman halkının içine düştüğü 
illüzyondur. “Almanların üstün ırk olduğu 
ve öteki halkların kendileri tarafından 
yönetilmeleri gerektiği” gibi daha 
başlangıcında saçma sapan, çok az düşünme 
kabiliyetine sahip, ama yine de evrensel 
kavramının anlamını bilen birinin bile 
gülüp geçeceği bir “yargı” tüm gerçekliğin 
önünü kapatmış ve gerçeğin görünmesini 
neredeyse olanaksız hale getirmiştir. 
Elbette bu illüzyona kapılmayan Almanlar 
da vardı. Bu illüzyondan kurtulmak, yine 
de milyonlarca ölüm ve hiçbir ölçüye 
sığmayacak acılar ve yıkımlardan sonra 
mümkün olmuştur. Gerçekle bağın kopması 
olan bu illüzyonun bedelini sadece ona 

kapılanlar ödememiştir. İllüzyondakiler 
ayılıp gerçekle yeniden buluşuncaya kadar, 
kendilerinden başka bütün dünya halklarına 
da inanılmaz bedeller ödetmişlerdir. Şaşırtıcı 
olan şu ki, bütün dünya için bir yıkıma 
yol açan bu etkiler sadece bir mantık 
hatasının sonucu idi. Çünkü böyle düşünen 
milyonlarca Alman insanı olmasaydı, 
bu sonuç doğmazdı, her ne kadar dünya 
savaşını isteyenlerin başka gerekçeler bulma 
ihtimalleri bulunsa da... Ama ne olursa 
olsun, o zaman milyonlarca insan bu kadar 
kolay aldatılmayacak ya da bu gerekçeyle 
aldanmayacaktı. Bu ağır toplumsal illüzyon, 
bütün toplumlar için açık – seçik bir 
örnektir.

3) Cumhuriyet devrimlerinin 
değerlendirilmesi ile ilgili bir illüzyon, 
hem siyasal İslam’ı hem Kürt politikasını 
merkeze koyanları hem de liberalliği 
Amerikan değerleriyle bir gören eski 
solcu aydınları (!) uzun süredir içine almış 
görünmektedir. İllüzyonu yaratmak ve 
ona kapılmak için her birinin ayrı nedeni 
var, ama bu ayrı nedenlerin tümünün 
de çıkış yeri Cumhuriyet devrimlerinin 
özünün karartıldığı ya da özellikle o özün 
bilinçdışına konulduğu yerdir.

Cumhuriyet devrimlerinin özü, Ortaçağ 
zihniyetinden kopuştur. Bu kopuş insanlık 
tarihinin yaşadığı en büyük dönemeçlerden 
birinin ülkemizde olgusallaşmasıdır. 
Dönemeçte, arkada bırakılanın içeriği 
bugün çok gerilerde kalmış olduğu için 
ve o ortamda yaşamayanlar için zor 
anlaşılacağından yeterince kavranamaz. 
(Yeterince kavranamamak öyle geçip 
gidilecek bir nokta değildir, gerçeklikle 
ilişkinin öznellik adına ortadan kalkmasıdır.) 
Kaldı ki, insanlar çoğu kez kendi yaşadıkları 
dönemin özneleri oldukları için, o dönemleri 
nesnel değerlendiremezler. Çünkü geçici ve 
zamansal olanın yoğun etkisi, bilincin, geri 
ve ileri aşamaların birliği olan “şimdi”yi 
anlamalarına olanak vermez. Böylece arkada 
bırakılan anlaşılmadığı için, gerçekleşen de 
ve ayrıca, önde olacak olan da anlaşılamaz. 
“Şimdi”, yani bugün, sürece bağlanamadığı 
ya da süreçten kopartıldığı için, “şimdi”nin 
gereci de, dünden soyutlanmış ve o nedenle 
de gerçekliği yitmiş bir gereçtir.

4) Her olgu süreçseldir; yani sürekli ve 
akışkandır. Ama biz onu anlamaya çalışırken 
durgun hale çevirip parçalara bölerek anlarız 
ki, yaptığımız bu çarpıtmanın bilincinde 
olursak, çarpıtmadan doğan eksikliği 
giderebiliriz, ama bu zorlu bir zihinsel çaba 
gerektirir. Ve günlük yaşam içerisinde ne 
bu çarpıtmanın bilincine sahibizdir ne de 
bu çarpıtmadan doğan çarpıklığı düzeltme 
becerisine.

5) Her olgu, ister toplumsal ister doğaya 
ilişkin isterse psişik olsun, töz (öz) ve ikincil 
şeylerden oluşur. Bir insanın tözü yani 

özü; bilinci, ahlâkı ve estetik değerlerinin 
taşıyıcısı olan düşüncesidir. Gözünün rengi, 
boyunun uzunluğu vb. ikincildir. Onun 
özünü ilgilendirmez. Bu özellikler ikincildir, 
şöyle ya da böyle olması düşüncesinin 
etkisinin dışındadır.

6) Bu dizge ya da mekanizma, insanlar 
için geçerli olduğu kadar toplumlar için de 
geçerlidir. Böylece toplumların yaşamında 
da önemi birincil, özsel, tözsel olan ve 
bu özsel olanın varoluşunda ortaya çıkan 
ikincil,  bu nedenle de şöyle ya da böyle 
olması sonuçları değiştirmeyecek olan 
yanlar vardır. Tıpkı bir tek insanda olduğu 
gibi toplumlarda da esas olan, özsel olan 
“zihin” yapısıdır. Tinsel, yani ruhsal yapıdır. 
Tinsel, yani zihinsel yapının biçimi ise, 
insanın ve toplumun özgürleşmelerinin 
derecelerini yansıtır, yani gösterir. Köleci 
çağın zihni yapısı, insanın köle olarak 
doğması ve yaşamasını pek meşru bulur ve 
bunda bir anormallik görmez. Modern çağda 
ise bu fikri hiçbir insan zihni onaylamaz, bu 
fikirle uyuşamaz, onu yadsır, kabullenmez. 
Çünkü modern zihin biçimi bu yargıya 
kapalıdır, yapısal olarak onu barındırması 
olanaksızdır.
 
7) İnsanın tözü en temelde düşüncedir. 
Ahlâkın ve estetiğin de ilk malzemesi 
düşüncedir. Öyleyse insan mantık, ahlâk ve 
güzelliği değer olarak taşıyan ve bu taşıdığı 
değerleri geliştiren ve iyileştiren bir varlıktır. 
Yani ondaki değişim ve gelişim, tözünün 
değişimi ve gelişimi demektir. Bu nedenle 
ne zaman gelişme ve değişmeden bahsetsek, 
demek istediğimiz onun düşünsel özünün 
değişim ve gelişimi demek olmalıdır. Öteki 
değişimler olmakla beraber öze ilişkin 
değildir ya da gerçek değişimler değildir.

8) Hem tek tek insanın hem de çoğul insan 
olarak toplumların temel değişimleri zihin 
biçimlerinin değişimleridir. Fransız devrimi 
var olan zihinsel yapının değişmesi ile 
olmuştur ve bu değişimi pekiştirmiştir. Bu 
nedenle Fransız devrimi zihni değişimin 
hem sonucu hem de nedenidir. Hz. 
Muhammed’in yaptığı da budur, Musa’nın 
ve İsa’nın yaptığı da. Kendilerinin 
değişmiş zihinlerinin topluma aşılanması 
ya da toplumsal olarak onaylanması 
anlamına gelir. Yani Peygamberlerin 
mücadelesi baştanbaşa bir zihniyet değişimi 
mücadelesidir.

9) Cumhuriyet devrimleri, tam anlamı 
ile bir zihniyet değişimi dönemecidir. 
Bu dönemecin içeriği anlaşılmadan, 
Cumhuriyet devrimlerini zemin alan her 
yargı ve değerlendirme daha başlangıçta 
yanlış ve tutarsız olacaktır. Bu dönemecin 
ya da değişen zihnin içeriği dediğimiz 
şey ise, Ortaçağ ve öncesi ile Fransız 
devrimi, Aydınlanma ve sonrasının zihniyet 
değişimidir.
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Zemin, bu iki yandır, iki momenttir. Bu 
iki momentin birliğidir. Bu iki momentin 
karşıtlığı ve mücadelesi olarak birliğidir. 
Birincinin ikinciyi doğurması ve doğuranın 
yerini doğurduğuna terk ederek tarihsel 
geçmişin boşluğuna yuvarlanmasıdır, 
ama yine de yeni zihin biçimi içinde 
olumsuzlanmış da olsa “hayalini” bırakmış 
olarak.

10) Cumhuriyet devrimlerinin peşisıra 
gelişmiş bir demokrasi rejiminin hemen o 
yıllarda oluşamaması eksikliğinin birincil 
önemde görülmesi, devrimlerin tözü ile 
ikincil ve daha önemsiz yanları arasında 
doğru bir ayrım yapılamadığını gösterir. 
Olgun bir demokrasinin koşullarının neler 
olduğu konusunda en küçük bir düşünce 
çabası bile, bu beklentinin oluşmasının 
yokluğu ellemek kadar imkânsız olduğunu 
anlar. Ama daha sağlam bir akıl yürütmenin 
arayacağı ilk koşul, demokrasinin tözü 
olabilecek bir toplumsal zihin var mıdır, 
sorusuna olumlu yanıttı. Bu konularda 
Cumhuriyetin ilk dönemlerini insafsızca 
eleştirenlerden bu kadarcık analiz ve sentez 
bilgisi ve yeteneği istemek çok mu olurdu? 
Töze, sağlam zemine basmadan düşünmenin 
olanağı, kendi kendine düşünce oyunu 
oynamaktır.

11) İmkânsız ile olanaklı arasındaki ilişki 
anlaşılınca bu sonuç da anlaşılır. Bir 
varlığın olanaklılığı onun tözünün ve oluşun 
koşullarının olması ile mümkündür. İnsansal 
ve toplumsal töz; düşünce – zihin biçimidir. 
Töz sağlamlaşmadan, tüm kafalarda yeni 
zihniyet (bilinç biçimi) yerleşmeden, tözün 
özne oluşu için koşullar yetersizdir.

12) Bu töz ve ilinek ilişkisinin sadece Türk 
kökenli halkın gelişimini incelemek için 
elverişli olduğu, oysa örneğin Kürt kökenli 
insanlar için bu ilişkinin tersi sonuçlar 
vereceği sorusu sorulabilir.

Konuya daha yakından bakıldığında aynı 
ilişkinin Kürt toplumu için de geçerli olduğu 
görülecektir.

Her ne kadar Kürt toplumu için zihin 
değişiminin kendi dilinin kısıtlılığına 
rağmen oluşması bir paradoks gibi 
görünse de, ona paradoks değerini veren, 
karşıtlıkların yanlış konumlandırılmasıdır. 
Bu karşıtlıkların yanlış konumlandırılması 
düzeltilince paradoks görünen olgusal bir 
gerçekliğin gerekli ve zorunlu karşıtlıkları 
birliğinin kurgul yapısı olarak çıkacaktır.

Ne demek istediğimizi daha anlaşılır 
bir biçimde ifade edersek; toplumların 
gelişimindeki ana dönemeçlerde esas olan 
toplumsal tindeki (zihin biçimi, düşünme 
biçimi, algılama biçimi) değişimlerdir. 
Dilin kendisi zihin değişimi ile ilişkisinde 
biçimsel olandır, özsel değildir. Hangi dil 
ne kadar iyi ya da kötü gelişmiş hali ile 

kullanılırsa kullanılsın, zihin değişimini ne 
engelleyebilir ne de yaratabilir.

Türkiye’de Cumhuriyet devrimleri ile 
birlikte, Türk halkı ile birlikte, Kürt halkı 
da, Arap kökenli yurttaşlar da zihinsel 
devrimi yaşamışlardır. Dillerinin ve bazı 
demokratik haklarının kısıtlı olması bu 
devrimi yaşamalarına engel olmamıştır.

13) Avrupa’da izlenen sürecin 
dizinimi, bilim ve sanatın gelişimi, 
aydınlanmacı fikirler, ulusal pazar fikri, 
ulusal bilinç ve dillerin gelişimi ve 
böylece Ortaçağ zihniyetini değiştiren bu 
momentlerin tümünün birliğinin doğurduğu 
aydınlanmacı bilinç biçimi... Yine de bu 
uyumsuz görüntü özü bulmamızı zorlaştırsa 
da yok edemez; töz, öz kalıcıdır.

Bir olgunun tözü, yani esası, yani özü 
kendini çok çeşitli biçimlerde yaşama koyar 
ya da edimselleşir. Her öz fiilleşirken dışsal 
ortamın ona sunduğu etkileyicilerin içinden 
geçerek kendisi olur. Böylece öz, şurada bu 
biçimde gelişirken, başka bir yerde başka 
biçimlerde gelişir; ama biçimlerin kendileri 
ne kadar çeşitli olurlarsa olsunlar, aynı özü 
koruyan bin bir görünümlü kabuklardır.

14) Kürt toplumu kendi dilinde özgür 
olma olanağını bulamadan önce zihniyet 
değişikliği devrimini yaşamıştır ve bu onun 
için büyük şanstır. Dilinin gelişimi ikincildir, 
şimdi gerçekleşecektir. Dilin özgür olması 
pek çok halkta aydınlanma bilincini 
doğurmamıştır, ama aydınlanma bilincinin 
gelişimi sadece dilin özgürlüğü için değil, 
bir bütün olarak Ortaçağ zihniyetinden 
kopuş için ve özgürlük ideali için en büyük 
dönüşümdür. Bilincin düzeyi ve içeriği öz, 
dilin işlevi ise burada ikincildir, önemsizdir, 
ilinektir.

Burada çözülen çelişki, bir halkın geçici 
bir döneme ilişkin, ikincil bir sorunu 
değildir. (Şimdi isyan sesleri duyuyorum, bir 
halkın dilini konuşamaması ikincil midir? 
Evet, hiç kuşku yok.) Zihinsel dönüşüm, 
evrensel dönüşümün o halk insanlarında 
ortaya çıkışıdır. Çözülen çelişki böylece 
evrensel çelişkidir, biçimsel ve geçici olan 
bir sorunun çelişkisi değil. İlkel, Ortaçağ 
zihniyetinden özgür bireye dönüşün, o 
nedenle bireyin özgürlüğünün zincirleri olan 
reaya – kul ilişkisinin aşılması ilişkisidir. 
Kürt halkı Ortaçağ’ın devamı olan feodal 
ağalık sisteminin köleleştirişi ilişkisinden 
özgür yurttaş konumuna ilerlemiştir. Bu 
ilerleyiş önceleri biçimsel de olsa içi 
giderek dolmuştur. Aynı zihinsel değişim 
İran, Irak ve Suriye Kürtleri için henüz 
yaşanmış bir süreç değildir, tıpkı ülkemizde 
yaşayan Arap kökenli yurttaşların yaşadığı 
zihinsel değişimi henüz öteki Arap ülkeleri 
halklarının yaşamamış olması gibi.

15) Tek tek insanların ve bir bütün olarak 

kuşakların zihinsel devrimleri, ürünlerini bir 
çırpıda oluşturamaz. Ne devrilen devreden 
çıkmıştır ne de deviren henüz devirdiğinin 
yerini kaplamıştır. Uzun süre iç içe 
yaşayacaklardır, ama kardeşçe değil. Çelişki 
kendini her olguda gösterecektir, çekişme 
süreklidir, dinginlik yaşamsal değildir. Ve 
bu çelişkin hal ideolojiye de indirgenemez, 
doğanın her nesnesinde, düşüncenin her 
momentinde vardır. Ve vardır. Zaten süreç 
dediğimiz çelişkinin sürmesidir, süren 
çelişki süreci oluşturur. Her süreç çelişiktir 
ve her çelişki süreçseldir.

16) Ama yine de çelişkinin iki yanından 
birisi tarihseldir, yaşça eskimiş olan zihni 
biçim tarihsel rolünü daha önce oynamıştı 
ve bu rol her biçim için bir kereliktir. 
Yeni olan kendini eskitene kadar eski olan 
kendini tüketecektir ve üçüncü bir tarihsel 
moment boy gösterir göstermez ilkini yok 
eden yok olmaya başlayacak ve dizge 
böylece kendi zorunlu – mutlak ritminden 
ödün vermeden sürecektir.

17) Bu uzun yazıda Mustafa Kemal 
Atatürk’ün adı hiç geçmedi. Sanılmasın 
ki ona yer yoktu. Tersine yazı dikkatlice 
okunursa görülecektir ki bu yazıda onsuz 
yer yoktur.
 
 

Ne kadar zengin
ve müreffeh olursa olsun, 
istiklâlden mahrum bir 
millet, medenî insanlık 
karşısında uşak olmak 
mevkiinden yüksek bir 

muameleye lâyık sayılamaz.

M.K. Atatürk
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Soru: Malumunuz röportajlarımıza 
doğum yeriniz, çocukluk yıllarınıza dair 
anılarınız, bizlerle paylaşmayı dilediğiniz 
aile öykülerinizle başlıyoruz...

Deniz Demirdöven: 1976 Elazığ 
doğumluyum. Babam memur olduğu 
için genelde gezgindik. Elazığ’da 
doğmuş olmama rağmen babam 
Üsküdar diye yazdırmış doğum yerimi, 
bir de adımı Deniz koyarak kendince 
bir öykü yazmış rahmetli. Üsküdar’ı ve 
denizi çok severdi. Çocukluğumla ilgili 
anlatabileceğim en önemli anılarımdan 
biri, babamın yurtdışı konsolosluk 
görevinden dolayı 3 yıl kadar Selanik’te 
yaşamış olmamızdır. Konsolosluk 
binası ve Atatürk’ün evi yan yanadır. 
Atatürk’ün evinde ve bahçesinde, 
o yaşlarda zaman geçirirdik. Resmi 
törenlere de ailecek katılırdık. Bir 
çocuk için güzel günlerdi.

Ailemin işi dolayısıyla çok sık ev 
değiştirdik. Bu durum beni rahatsız 
ederdi. Çünkü o yaşlarda arkadaşlıklar 
araya mesafe girince genelde bitiyordu. 
Mektuplaşma ya da özel günlerde 
kart atmak dışında pek iletişim 
kuramıyorduk. Mektup yazmak da 
bana göre değildi demek ki. 15-16 
yaşlarında İçerenköy’e taşındık. 
Okulumu ve arkadaşlarımı bıraktığıma 
çok üzülmüştüm. Bir de lisanslı milli 
sporcuyduk. Başarı vaat eden bir sporcu 
olduğum söylenirdi. Çok sevdiğim bir sporu 
yapıyordum. Kısacası onu da terk etmiştim... 

Sonra yeni insanlarla tanıştık. Yeni 
arkadaşlar, yeni okul, yeni bir yaşam... Bir 
şekilde uyum sağlıyorsunuz yeni yerlere, 
yeni insanlara... 

Ve 16 yaşındayken Metin Bobaroğlu ile 
tanıştım. Şimdi diyorum ki İçerenköy’e 
taşındığımıza o zaman üzülmüştüm, ama 
bugünden bakınca yaşama, insan bir “Ohh!” 
çekiyor... 

Kimine göre bütün bunlar tesadüf, kimine 
göre tasarruf, kimine göre tevafuk...

Soru: Bilgisayar programcılığı, internet 
siteleri tasarımı ve uygulamaları, bilgi 
işlem sistemleri çağımızın olmazsa 
olmazları. Başından beri arzu ettiğiniz bir 
meslek miydi, nasıl gelişti bu tercihiniz ve 
mesleki yürüyüşünüz?

Deniz Demirdöven: İş yaşamına 18 yaşında 
başladım. Çalışmak zorundaydık ve 
karşıma bir olanak çıkınca hemen başladım 
işe; özel bir firmada ofis boy olarak. O 
dönemde, yıl 1995, bırakın interneti, 
şimdiki gibi kişisel bilgisayarlar bile pek 
yoktu. Çalıştığım şirkette muhasebede 
bir PC vardı. Bizim departmanda da 
Apple’ın ilk modellerinden (Macintosh 
LC) bir bilgisayar vardı. Akşamları ofiste 
mesaiden sonra biraz kalarak bilgisayarda 

yazı yazmayı öğrenmek istedim. Çocukluk 
döneminde efsane Commodore 64 ile olan 
tanışıklığımı saymazsak bilgisayarlarla 
olan yakınlığım bu şekilde başladı 
diyebiliriz. Kısa zamanda ofisin ihtiyaçlarını 
görebilecek kadar bilgisayarı kullanmaya 
başlamıştım. Hızlı öğreniyordum. Bu 
dönemde interneti duymaya başladık. 
Windows 95 yüklü PC’ler yavaş yavaş 
kendini göstermeye başladı. Sanırım ‘98 
başıydı, işyeri değişikliği oldu. Yeni işim 
halkla ilişkilerle ilgiliydi, ama bilgisayarı 
aktif kullanıyorduk, internet bağlantımız 
da vardı. Dial-up modemlerle bağlanırdık. 
Detaya girmek istemem, ama o dönemlerde 
internet kullananlar hatırlarlar, telefon 
hattından çevirmeli bağlantı dediğimiz bir 

bağlantı türüyle internete bağlanırdık ve 
bağlı olduğumuz sürede telefon meşgul 
çalardı dışarıya. Bağlı kaldığımız süre 
faturaya yansırdı ve çok yazmasın diye fazla 
kalamazdık internette. 

O dönemde evler için bilgisayar ve internet 
pahalı bir şeydi. Ofiste ya da internet 
kafelerde interneti öğrenmeye çalışıyorduk. 
O yıl Phyton nickname’ini kullanan benden 
yaşça küçük bir genç ile tanıştım. Çoğu şeyi 
ondan öğrendim diyebilirim, hâlâ çok yakın 
arkadaşımdır ve kendimi genelde onun 
üzerinden update ediyorum. 

Soru: Eşiniz Nurgül Demirdöven ile 
tanışma ve evlenme öykünüzü sormak 
zorundayım burada...

Deniz Demirdöven: Aynı işyerinde 
çalışıyorduk. Cuma günleri iş çıkışında 
genellikle eğlenmeye gidilirdi. O 
yıllarda vakıf toplantıları da Cuma 
günleri yapılıyordu. Her Cuma 
programım dolu olunca insanlara doğal 
olarak bir vakıf üyesi olduğumu, Cuma 
günleri de oraya gittiğimi anlattım. 
Toplantıların konusu Nurgül’ün ilgisini 
çekince davet ettim, geldi. Bir süre 
vakıf çalışmalarına beraber gelip gittik. 
Sonra, o sene vakfın yaz yemeğinde 
mesele netleşti. 98’de evlendik. 

Bir süre sonra yayıncılık yapmaya 
başladık. Yayıncılık için bilgisayar 
almak gerekiyordu ve Apple firmasını 
iflastan kurtaran Steve Jobs’un yeni 
ürünü iMac’ten aldık. Evde artık 
internete bağlanabiliyorduk. Bu 
sıralarda işyerimden bir kişi web 
sitesi yapmayı bilen birini tanıyıp 
tanımadığımı sormuştu, Phyton ile 
bu işi yapabiliriz diye düşündüm ve 
işi aldık. Böylece internetten para 
kazanmaya başlamış oldum.

Yıl 1999, ilk kişisel bilgisayarımı 
almanın zamanı gelmişti. Artık web 

işleri yapıyorduk. İlk bilgisayarımın 
konfigürasyonunu unutmam. Bilenler 
birazdan gülümseyecektir, şimdiki teknoloji 
ile kıyaslandığında gülümsememek mümkün 
değil. P3 733 işlemci, 128 MB ram, 15 GB 
hard disk ve dial-up modem... Bu parçalar 
o yılların en iyileriydi. En fazla bunları 
alabiliyordunuz. Bu bilgisayarla web sitesi 
tasarımları yapmaya başladım. Bir taraftan 
da web programlama konusunda kendimi 
geliştirmeye çalışıyordum. 

Vakfımızın web sayfasını –yanlış 
hatırlamıyorsam 1999 yılında– sevgili 
dostumuz Ferruh Dinçkal tasarlamış ve 
yayına almıştı. Siteyi devraldım, bir süre 
yalnızca içerik güncellemelerini yaptım, daha 
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sonra farklı bir tasarımla ve daha yeni bir 
altyapıyla siteyi tasarladım. Zamanla vakfın 
diğer sitelerini de tasarlayıp yayına aldım.  

2003 yılına kadar web siteleri tasarladım, 
hem tasarımı hem de yazılımı bir arada 
çalışıyordum. İnternetin hızlanması ve 
yaygınlaşmasıyla artık işler yoğunlaşmıştı 
ve boyut değiştirmişti. Donanım güçleniyor 
ve beraberinde yazılımlar da güçleniyor ve 
çeşitleniyordu. Bu işi yapacaksam her gün 
kendimi güncellemem gerektiğini anladım. 
Bilginiz ve tecrübeniz belirli bir düzeye 
gelince artık gelişiminiz ivmeli olarak 
artmaya başlıyor. Ama bir süreliğine bu 
dünyadan koparsanız eskirsiniz, demode 
olursunuz. Google olmasaydı ne yapardık 
acaba? Şaka bir yana, o gün bugündür 
bilişim teknolojileriyle ilgili hep güncel 
olmaya çalışıyorum ve itiraf ediyorum, artık 
yetişemiyorum. Yaşlandım galiba...

2004 yılında özel bir eğitim kurumunda 
“Web – Grafik” eğitimleri vermeye 
başladım. 8 yıl bir eğitmenlik dönemi 
geçirdim. Microsoft ve Adobe firmalarının 
sertifikalı profesyonelleri arasına girdim. 
Bilişim alanında 
farklı uzmanlık 
alanları var. 
Yazılım, 
donanım, tasarım, 
veritabanı, 
network, güvenlik, 
web uygulamaları, 
sosyal medya 
yönetimi, mobil 
uygulamalar 
gibi o kadar çok 
uzmanlık alanı 
ve alt dalları var 
ki ülkemizde 
bu alanlardaki 
uzmanlara 
genel olarak 
“bilgisayarcı!” deniyor. IT uzmanları, insan 
kaynakları, reklam ajansları, üniversiteler 
ve diğer eğitim kurumları bu farkları 
kuşkusuz biliyorlar. Herhalde zamanla 
halk arasında da bu uzmanlık alanları ve 
unvanlar tanınacaktır. Hepsi için değil, ama 
en azından temel olanlar için...

Şimdi ise özel bir firmada yurtdışı dijital 
pazarlama alanında, ağırlıklı olarak online 
marketing yapıyorum. Bir taraftan da 
tasarım, yazılım, veritabanı yönetimi gibi 
alanlarda çalışıyorum. Ayrıca vakfımızın 
sitelerini tasarlama, güncelleme, geliştirme, 
dijital arşivin oluşturulması ve yedekleme 
çalışmalarına da devam ediyorum. Bu arada 
ilk olarak buradan duyurmak nasipmiş 
diyerek küçük bir haber de verebilirim. 
Nurgül Demirdöven, Arman Kara ve ben 
bir web sitesi projesine başladık. Fikir 

çok taze... Onun için olgunlaşıncaya kadar 
pek bir şey demek istemiyorum, ama şunu 
söyleyebilirim ki içeriği açısından böyle 
bir şey daha önce yapılmamış. Buna benzer 
bir, iki kötü deneme var. Ama bu ciddiyetle, 
bu hassasiyetle, bu samimiyetle yapılan 
bir iş yok demekte bir beis görmüyorum. 
Büyük kitleler tarafından takip edilecek 
bir proje değil, ziyaretçi trafiği de yüksek 
olmayabilir. Bu proje uzun yıllar devam 
edecek ve aslında hiç bitmeyecek bir yapıda. 
Sonunu göremeyeceğimiz bir proje kısacası, 

ama etkisini göreceğimizi 
biliyorum.             

Soru: Uzun bir dönem 
meslek alanınızda 
özel sektörün en önde 
gelen kurumunda 
hizmet verdiğinizi de, 
teknolojik gelişmelere 
olan özel ilginizi de 

biliyorum. Hizmet verdiğiniz 
kişiler özelinde ve genel olarak gözlem 
ve yorumlarınızı merak ediyorum. 
Ülkemizde bilgisayar ve internet sistemleri 
ve teknolojilerine olan ilgiyi ne düzeyde 
buluyorsunuz? 

Deniz Demirdöven: Teknoloji haberlerinden 
ve açıklanan resmi rakamlardan yola çıkarak 
şunu söyleyebilirim ki ülkemizde internet ve 
buna bağlı olarak cihaz kullanımı oldukça 
arttı. Benim internetle tanıştığım yıllarda 
internet kullanımı Türkiye genelinde %3’tü. 
2013 yılı itibariyle Ulaştırma Bakanlığı’nın 
açıkladığı rakama göre internet abone 
sayısı 20 milyonu geçmiş. Abone sayısı 
kullanıcı sayısını vermez tabii, mobil 
cihazlar söz konusu olduğunda bir abone 
bir kullanıcı demek olabilir belki, ama ev 
kullanıcıları için durum farklı. Bir evde bir 
hat olur, ama 2 ya da daha fazla kişi internet 

kullanıcısı olabilir. 55 milyon kullanıcı 
olduğu söyleniyor. Bu noktada bilgisayar 
ve internet kullanımını ikiye ayırmak 
lazım... “Son kullanıcılar” dediğimiz, verili 
olanı kullananlar, bunlar tüketiciler. Bir de 
üretimde bulunan bir kesim var. Bildiğiniz 
üzere ülkemizde donanım anlamında 
üretim yapılmıyor, ama dijital tasarım 
alanlarında, yazılım dünyasında, dijital 
pazarlama alanlarında ciddi işler yapılıyor. 
Genç nüfus artık bu dijital dünyanın içine 
doğuyor, bilişim alanında her konuda eğitim 

alıyorlar. İş olanakları açısından 
da bakarsak tecrübe kazanmak 
için de olanaklar söz konusu artık. 
Özel sektör, bilişim teknolojileri 
anlamında dünya ile aynı irtifada 
uçuyor demek herhalde aşırı 
kaçmaz. Donanımı, işletim 
sistemlerini ve hazır yazılımları 
(son versiyonlarını) dünya ile 
aynı anda edinebiliyoruz. Uzman 
sayımız da her geçen gün artıyor.  

İşin son kullanıcı boyutu ise biraz 
sıkıntılı. Ülkemizde ve dünyada 
“kullanıcı sayısının” artması bir 
konu, kullanıcı alışkanlıkları, 
kullanıcı eğilimleri ya da bilinçli 
kullanım ise ayrı bir konu. 
Arama motorları ülkelerdeki 
arama sonuçlarıyla ilgili raporlar 
yayınlıyor. Hangi sözcük ya da 
sözcük öbekleri en çok aranmış, 

hangisine ne kadar tıklanmış gibi bilgilerin 
yayınlandığı raporlarda görüyoruz ki ilgi 
alanları ve merak edilip aranan başlıklar 
söz konusu olduğunda dünyada bir “kalite” 
sorunu var. Bu sorunlar ülkemiz için de 
geçerli. Belirli bir yaş grubu kendini bir 
anda bu teknolojinin içinde buldu ve eğitim 
almadan kullanıcı olmak durumunda kaldı. 
Bu kullanıcı grubu zaten sınırlı kullanıcı. 
Yani sosyal medya sitelerinde vakit geçiren, 
web tabanlı oyunlar oynayan, video 
sitelerini kullanabilen, tabii en önemlisi 
mail hesabını kullanan bir kesim var. Bunu 
ya çocuklarından ya çevrelerinden ya da 
deneme – yanılma yoluyla öğrendiler. Bir 
kısım zaten direnen ve önyargısı olanlar, 
sadece belirli bir işi için internete girip 
çıkanlar. Kullanıcıları bilinçlendirmek için 
devletin bazı kurumlarının, özel sektörün ve 
hatta bireylerin çabaları var. Bunların çok 
önemli olduğunu düşünüyorum.

İnternet kullanımı ile ilgili en sıkıntı 
duyduğum konu bilgi kirliliği, kaynaksız 
alıntılar, asılsız haberler ve bunların çok 
çabuk yayılması, fotoğraf ve videolarda 
aldatmacaların kolay yapılması ve 
kontrolsüzce yayınlanması/yayılması, 
araştırma yaparken ilgisiz sayfaların ve 
hileli sayfaların kirlilik yaratması gibi 
şeyler. 

AYIN KONUĞU: Deniz Demirdöven Deniz Tipigil
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Soru: Uzun yıllardır AAV’nin resmi 
internet sitesi, bunun yanısıra pek 
çok makro ve mikro sitenin tasarım ve 
uygulamaları sizin ellerinizden çıkıyor. 
Önce halen yönetim kurulunda olduğunuz 
AAV ile nasıl ve ne zaman tanıştığınızı 
sormak istiyorum. Son olarak ise AAV’nin 
kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkındaki 
görüşlerinizi...

Deniz Demirdöven: Öncelikle, vakfımız 
kurulmadan önce Metin ağabey ile 
tanışmıştım zaten. Dolayısıyla vakfın 
kuruluş hikâyesinde anlatılan “bir 
çekirdeğin etrafında spontan bir biçimde 
toplanıp oluşan, düşünen, konuşan, tartışan 
ve sürekli üreten topluluk” ile de tanışmış 
oldum. Vakıf 1995 yılı sonunda kuruldu, 
sanırım vakfın ilk en genç üyesi bendim 
o dönemde. O yıllarda Us Düşün ve Ötesi 
adlı bir dergi çıkarma kararı alınmıştı. İlk 
zamanlarda Kaan Demirdöven, Ercan Kalit, 
Nurgül ve ben o işi üstlendik. Daha sonra 
Ahmet Özbilen arkadaşımız üstlendi dergiyi. 
Bildiğiniz gibi 9 sayı yayınlandı, 10. sayıyı 
da dijital olarak yayınlayabildik. Us Düşün 
dergisi yayın hayatına devam etmiyor, ama 
yayınlanmış sayılara web sitesi üzerinden 
ulaşılabiliyor.

Vakfın amacı ve etkinlikleri konusuna 
gelince... Etkinliklerimiz şimdilik haftalık 

düzenli toplanmak, geleneksel yaz 
yemekleri düzenlemek, vakıf içi bülten 
ve kitaplar yayınlamak, web sitelerimiz 
üzerinden amacımıza katkı sağlamak 
şeklinde. Yönetim kurulumuz vakfın 
amacına ve çizgisine uygun düşecek farklı 
etkinlikler düzenleyebilir ya da üretimleri 
yayınlayabilir. Üyelerimizin bu yöndeki 
taleplerini ve katkılarını da her zaman 
bekliyoruz tabii. Kendi adıma araya şunu da 
sıkıştırmak istiyorum. Önerilerin ötesinde, 
elini taşın altına koyacak üyelerimize benim 
ihtiyacım var. Olur ya, beni arayan olur, 
ben de aradığımı bulmuş olurum diye mail 
adresimi vereyim: 
deniz@anadoluaydinlanma.org

Dışarıdan bakıldığında etkinliklerin 
yoğunluğu ve yaygınlığı yetersiz ve az gibi 
gelebilir. Mail adresimize bu tür eleştiriler 

de geliyor arada bir. Farklı illerde neden 
etkinlik düzenlemiyorsunuz, başka şubeler 
açacak mısınız, başka günler toplantılarınız 
oluyor mu gibi sorularla karşılaşıyoruz. Ama 
içerik ve nitelik olarak bakıldığında oldukça 
yoğun ve derin çalışmaların yapıldığı 
düşünüyorum. Yayınladığımız eserler de 
bana göre kültür ve düşünce dünyası için 
oldukça önemli eserler. Biz olanaklarımız 
doğrultusunda hareket ediyoruz. En önemlisi 
de etkinliklerimizi toplantı sayısı ve 
katılımcı sayısıyla değerlendirmiyoruz.   

Vakfımızın amacında geçen değerler ve 
ilkeler aslında aydınlanma mücadelesi 
veren, özgürlüğün ve hakikatlerin peşinden 
koşan, kendine bilimi ve aklı rehber seçen, 
bu değerleri vicdanında bulan herkesin ortak 
değerleri ve ilkeleri değil midir? Bizler 
de vakıf olarak –ve aynı zamanda birey 
olarak– 18 senedir bu ilkelerle amacımıza 
yönelik çalışmalar yapıyoruz. Son olarak 
şunu söyleyebilirim: Bu ilkelerle yaşayan 
bir kişi yaşamının her anında, dünyanın 
neresinde olursa olsun bu senfoniyi icra 
eden orkestranın içindedir aslında. Bireyin 
orkestra içindeki rolü bitebilir, ama bu 
senfoni bitmeyecek gibi duruyor. Çünkü 
orkestra şefi çok sağlam. Besteciyi hiç 
sormayın...

deniztipigil@gmail.com

AYIN KONUĞU: Deniz Demirdöven Deniz Tipigil

Bizden Haberler
Selin Erş

• Amak-ı Hayal 
filminin ilk 
senaristlerinden 
sevgili dostumuz 
rahmetli Ahmet 
Erülgen’in ve 
Zerrin Erülgen’in 
oğulları Ali 
Erülgen, 28 Ekim 

2013 tarihinde Deniz Akbulut ile 
Bodrum’da evlendi. Kendilerini tebrik 
ediyor, mutluluklar diliyoruz.

• Sevgili dostumuz 
Mine Alp’in annesi 
Sallı Perihan Alp, 22 
Ekim 2013’te vefat 
etti. Kendisine ve 
yakınlarına başsağlığı 
diliyoruz. 

• Vakıf yayın kurulu üyelerinden 
sevgili dostumuz Ayşe Doğu 5 Kasım 

2013’te amcası Turhan 
Doğu’yu kaybetti. 
Kendisine ve ailesine 
başsağlığı diliyoruz. 

• Vakıf 
katılımcılarımızdan 
sevgili dostumuz Gülgün Türkoğlu 
Pagy, 28 Kasım 2013’te babası Turhan 
Türkoğlu’nu kaybetti. Tüm aileye 
başsağlığı diliyoruz.

• Sevgili dostumuz Şefkat Masrafçı’ya 
28 Kasım’da geçirdiği ameliyat 
dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimizi 
gönderiyor, bir an önce her zamanki 
güleç yüzüyle aramıza katılmasını 
diliyoruz.

• Sevgili dostumuz Çelik’in 
mevsimin ilk konseri 14 Kasım 2013 
saat 20:00’de Halis Kurtça Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti. Çelik’e 
güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz.

• “Aldanırım”, “Hayırdır İnşallah” ve 
“Masal” gibi şarkılarıyla tanınan, sevilen 

söz yazarı, besteci ve yorumcularından 
dostumuz Yaşar, yeni albümü “Cadde” 
ile gündemde. Sanatçının üç yıl aradan 
sonra çıkardığı 9. stüdyo albümü, 
Seyhan Müzik etiketiyle 15 Kasım’da 
müzik marketlerde yerini aldı. Albümün 
ilk video klibi, sözleri Alper Arundar 
ve Yaşar’a, müziği Alper Arundar’a, 
düzenlemesi ise Tansel Doğanay’a ait 
“Anlatamıyorum” şarkısına Kemal 
Başbuğ yönetmenliğinde çekildi. 
Kendisini tebrik ediyoruz.

Bülten Künye

Yayın Adı Düşünüyorum • İmtiyaz Sahibi Şeyma 
Bobaroğlu Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ekrem Genç 
İdare Adresi Bayar Cad Papatya Apt. 22/11 Erenköy 

İstanbul 0216 382 81 73 Basım Yeri Pınarbaşı 
Matbaacılık (Hülya Pınarbaşı) Alemdar Mah. Molla 
Fenari Sokak Molla Fenari Çıkmazı Birol İş Merkezi 

No:10/1 34110 Cağaloğlu İstanbul
Tel.: 0212 511 11 82 Yayın Süresi Aylık • Dili Türkçe • 

Türü İlmi, Fenni, Edebi • Alanı Yerel

Yazı İşleri Kurulu Ayşe Doğu, Deniz Tipigil, 
Ekrem Genç, Elif Ersoy, İzzet Erş, Nurgül Demirdöven, 

Sadık Acar, Selin Erş, Sevgi Genç
E-posta bulten@anadoluaydinlanma.org • 

Web www.anadoluaydinlanma.org
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3 Şeytan 3 Cemre
Ayşe Acar

Hac ritüeli, belirli bir vakitte insan 
ömründe bir kez yapılan bir ritüel olarak 
tanımlanır. Hac’a gitme koşullarına 
uyum gösterebilen kişi bir niyet üzerine 
Hac ziyareti için bu zorunlu vakitte yola 
çıkar ve gittiği yerde Telbiye, Tavaf, 
Sa’y, Vakfe ritüellerini yerine getirir.

Zorunlu vakit dışında yapılan Hac 
ziyareti olan Umre’de (Küçük Hac/ 
Hacc-ı Asgar) Hac’ın Vakfe olarak 
tanımlanan ve Arafat, Meşar ile 
Mina’da gerçekleştirilen “Şeytan 
Taşlama” bölümleri gerçekleşmez. 

Hac ritüeli tasavvufi açıdan, 
insanın “hakikat seyahati” olarak 
yorumlanmakta, bu yoruma göre 
seyahat hem “yaratılış” hem “ölüm”ü 
simgelemekte ve bu simgeler 
bütünü sonunda bir anlam inşası 
gerçekleşmektedir. (1)

Sözü edilen hakikat seyahatinin 
simgelerinden biri olan Vakfe, Hac’ın 
yalnızca “zorunlu” olan vaktinde 
yapılan Hac için geçerlidir. Vakfe 
(durmak-adanmak); Arafat, Muzdelife 
(Meşar) ve Mina’dan oluşmaktadır. 
Tasavvuf geleneğinde Arafat Dağı, 
“Bilmek Dağı” olarak tanımlanmakta 
ve anlayan akıl, irfan bu dağda 
gerçekleşirken, Meşar ruhsal bir vaka 
olarak şuurlanmayı, Mina ise anlamı, 
imanı simgelemektedir. (2) 

Kuran Bakara suresi 198. ayette: 
“Arafat’tan ayrılıp akın ettiğinizde 
Meşar-ı Haram’da Allah’ı zikredin ve 
O’nu size gösterdiği gibi zikredin,” 
denmektedir.

Arafat’ta cemaatle birlikte öğle vaktinde 
birleştirilerek eda edilen öğle ile 
ikindi namazlarında (Cem-i Takdim) 
edinilen bilgi ile Meşar-ı Haram’a akın 
edilmektedir. Meşar’ın bulunduğu 
yerin adı ise Muzdelife’dir. Muzdelife 
kelimesi, yaklaşmak, yakınlaşmak 
anlamındaki Arapça zelefe kökünden 
türetilmiş olup, yaklaşılan, yakınlaşılan 
yer (Mina’ya yaklaşılan) anlamında 
kullanılmaktadır. Toplanma, bir araya 
gelme anlamları da taşıyan kelime aynı 
zamanda “cem” adıyla da anılmaktadır. 
Âdem ve Havva’nın yeryüzünde bu 
noktada buluştukları inancı yaygın 
bir söylencedir. Hz. Muhammed’in 
süvarisi lakabıyla bilinen sahabe Ebu 

Katade’den kaydedilen bir rivayete göre 
akşam ve yatsı namazlarının bir arada 
kılınmasından ötürü “cem” adı verildiği 
de belirtilmektedir.  Bu mevkide 
birleştirilerek gece eda edilen namaza 
“Cem-i Tehir” denilmektedir. 

Meşar’ın (şuurlanma) gerçekleştiği yer 
olan Muzdelife (cem) aynı zamanda 
Mina’da gerçekleşecek olan Şeytan 
Taşlama ritüeli için kullanılacak olan 
taşların toplandığı yerdir.

Şeytan taşlama eylemine ve 
taşların toplandığı yığınlara aynı 
ad verilmektedir; cemre. Cemre 
kelimesinin Arapça anlamı, kor 
durumunda olan ateştir. Şeytan’ın 
ateşten yaratıldığı ayetinin (Araf/12) 
bir sembolü olmakla birlikte, kor 
durumunda olan ateş, onun dumansız 
ateş olduğuna da bir gönderme olarak 
yorumlanabilir.

3 Cemre şöyledir:
1. Cemre-i Suğra (Küçük şeytan)
2. Cemre-i Vusta (Ortanca şeytan)
3. Cemre-i Akabe (Büyük şeytan)

3 Cemre taşlandıktan sonra Mina 
(anlam-iman) vakfesi gerçekleşmiş olur. 

Hac ritüelinde ifade edilen yaratılış 
simgeselliği Türk Kültüründe yine bir 
yaratılış ifadesi olarak doğa üzerinden 3 
Cemre ile anlatılmaktadır. Önce havaya 
sonra suya, en son toprağa düşen 3 
Cemre inancının kaynağı olarak Türkler 
gösterilir.  

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Öcal Oğuz’a göre: “Cemrelerle 
ilgili inanışların kaynağının ve takvim 
bilgisinin daha güneyde ve sıcak 
iklimlerde var olan Arap kültüründen 
ziyade, daha kuzeyde ve soğuk 
iklimlerde var olan Türk kültüründen 
kaynaklanmış olması daha akla yatkın 
görünüyor. Arapça cemre kelimesinin 
kor veya sıcaklık anlamı nedeniyle eski 
Türkçedeki imre (imere veya emire) 
kelimesinin yerine geçtiğini savunanlar 
vardır. Kadim bir Türk grubu olan 
Altayların mitolojisinde imre adı 
verilen bir ruh veya cinin cemreleri 
yaptığına inanılır. İmre baharda 
görülür ve bir ışık demeti halinde göğe 
yükselir, ardından suya iner ve buzları 
eritir, sonra da toprağı ısıtır. Eski bir 
Türk kavmi olan Bulgarlarda geçen 
zemire ile Anadolu halk takvimindeki 
zemheri (Ocak ayı) arasında bir 
ilişki kurulabilir. Ayrıca Azerbaycan 

kültüründe yaygın olan ve 21 Mart’taki 
Nevruz’a kadar olan dört çarşambanın 
aynı zamanda cemle adıyla kutlanması 
cemrelerle ilgilidir.” (3)

Anadolu halkı tarafından sözel kültürde 
halen kullanıla gelen bu takvime göre 
yıl iki isimle ayrıştırılır: “Kasım” 
günleri ve “Hızır” günleri. Prof. 
Oğuz’un açıklamalarına göre, Kasım 
günleri Miladi takvime göre 8 Kasım’da 
başlar ve 179 gün sürer (Bu yıl Şubat 
29 çektiği için 180 gün olacaktır). Hızır 
günleri ise Miladi 6 Mayıs’ta başlar ve 
Miladi 7 Kasım’a kadar 186 gün sürer. 

Cemreler Miladi takvime göre, 20 
Şubat’ta havaya, 27 Şubat’ta suya ve 
6 Mart’ta da toprağa düşer. Toprak 
aynı zamanda İslam geleneğine göre 
Ebu Turab olarak anılan Hz. Ali’yi 
de simgelemektedir. Bu ismi Ali’ye 
Hz. Muhammed’in söylediğine dair 
rivayetlerin Ahmed b. Hanbel/ Müsned, 
Hâkim/ Müstedrek, Taberi /Tarih, İbni 
Hişam /es-Siretu’n-Nebeviyye, İbni 
Kesir/ Tarih eserlerinde zikredildiği 
ifade edilmektedir. 

3. cemrenin toprağa düşmesinden 
sonra Hızır’ın gelmesi için 6 Mayıs 
tarihi beklenir. Prof. Oğuz, “Bu sürede 
yer ısınır ve halk, kardelen, çiğdem 
ile öksüz oğlan çiçeklerinin topraktan 
çıkmasını bekler,” diyor. (4)

5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece tıpkı 
Âdemle Havva’nın buluşmasına benzer 
bir buluşma, Hızır ile İlyas arasında 
gerçekleşir. Anadolu halk takvimine 
göre 6 Mayıs takvimin ilk günü, yılbaşı 
günüdür. Bu inanca göre Hızır aylarının 
başlamasıyla hayat kendini göstermeye, 
anlam bulmaya başlar ve bolluk bereket 
kapıları böylece aralanır. 

Kim bilir, Mina’daki 3 cemre, taşlanan 
3 kor ateş, belki de bu eylemle “şeytanın 
Müslüman edilmesi”nden sonra Türk 
kültüründe doğayı ayağa kaldıran, hayat 
veren ve gelmesi beklenen 3 cemreye 
dönüşmektedir.  

Referanslar:
1- Metin Bobaroğlu - Simgesel Düşünme, 
Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, - Hac 
Ritüeli, Ayna Yayınları
2- Metin Bobaroğlu - Simgesel Düşünme, 
Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, - Hac 
Ritüeli, Ayna Yayınları
3- Prof. Dr. Öcal Oğuz - Milliyet gazetesi 
röportajı - 18 Şubat 2012
4- Prof. Dr. Öcal Oğuz - Milliyet gazetesi 
röportajı - 18 Şubat 2012
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İnsan Ne ile Yaşar?
 
Bir zamanlar bir kralın aklına şöyle bir 
düşünce geldi: 
 
“Eğer bir işe ne zaman başlayacağımı, 
kimi dinleyeceğimi ve yapmam gereken 
en önemli şeyin ne olduğunu bilseydim, 
girdiğim her işi başarırdım.” 

Aklına böyle bir fikir düşünce, krallığının 
dört bir yanına kim kendisine her 
iş için en uygun vakti, bu iş için en 
gerekli kişinin kim olduğunu ve 
yapılması gereken en önemli şeyin 
ne olduğunu öğretirse ona büyük bir 
mükâfat vereceğini ilan etti. 

Bilgeler kralın huzurunda toplandı, 
fakat sorulara verdikleri cevaplar 
birbirinden tamamen farklı çıktı. 
İlk soruya cevap olarak; kimileri her 
hareketin doğru vaktini bilmek için 
önceden günlerin, ayların, yılların yer 
aldığı bir takvim hazırlamak ve sıkı 
sıkıya buna uyarak yaşamak gerektiğini 
söylediler. “Ancak böylece,” dediler, 
“her şey tam zamanında yapılabilir.” 

Diğerleri ise her hareketin 
doğru vaktine önceden karar 
verilemeyeceğini, kişinin kendisini 
boş eğlencelere kaptırmayıp hep 
daha önce olmuş olayları izleyerek 
en lüzumlusunu yapabileceğini iddia 
ettiler. Başka bilginler de kral neler 
olup bittiğine ne kadar dikkat ederse 
etsin, tek bir kişinin hareket için en 
uygun vakte karar vermesinin imkânsız 
olduğunu; kralın, her şeyin en uygun vaktini 
tespitte ona yardım edecek bir bilge kişiler 
konseyi kurması gerektiğini söylediler.
 
Fakat bu defa da başka bilgeler, “Bir 
konseyin önünde beklemesi imkânsız 
bazı şeyler vardır, bu işlerin yapılıp 
yapılamayacağına ancak tek kişi anında 
karar verebilir,” dediler. “Buna karar 
vermek içinse neler olacağını önceden 
bilmek gerekir. Neler olacağını önceden 
bilenler de yalnız sihirbazlardır. Dolayısıyla 
her hareketin doğru vaktini bilmek isteyenler 
sihirbazlara danışmalıdır.”
 
İkinci soruya da aynı şekilde türlü türlü 
cevaplar geldi. Kralın en fazla ihtiyaç 
duyduğu, en gerekli kişiler bazılarına göre 
danışmanlar, bazılarına göre papazlar, bir 
kısmına göre hekimler, daha başka bir 
kısmına göre ise savaşçılardı.
 
Üçüncü soruya, yani en önemli işin ne 
olduğu konusuna gelince; bazıları dünyadaki 
en önemli şeyin bilim olduğunu söyledi. Bir 

kısmı savaşta ustalaşmak, daha başkaları da 
dinî ibadet dediler.
 
Bütün cevaplar birbirinden farklı çıkınca, 
kral bunların hiçbirisini kabul etmeyip hiç 
kimseye de ödül vermedi. Ama hâlâ doğru 
cevapları aradığı için, bilgeliğiyle ünlü bir 
münzeviye danışmaya karar verdi.
 
Münzevi, hiç ayrılmadığı bir ağaç 
kovuğunda yaşar, yanına halktan başkasını 
kabul etmezdi. Bu yüzden kral üstüne 

sade elbiseler giyerek kendisini halktan 
biri gibi göstermeye çalıştı ve yola düştü. 
Münzevinin kovuğuna yaklaştıklarında 
atından indi ve muhafızını da geride bırakıp 
yola yürüyerek devam etti. Kral yaklaşırken, 
münzevi kovuğun önüne çiçek tarhları 
kazıyordu. Kralı gördü, selamlayıp kazmaya 
devam etti. Münzevi mecalsiz ve zayıf 
birisiydi; küreğini toprağa her sokuşunda 
bir parça toprak çıkarıyor, soluk soluğa 
kalıyordu. 

Kral yanına gelip şöyle dedi:
 
“Ey bilge münzevi, size üç sorunun cevabını 
sormak için geldim: Doğru şeyi doğru 
zamanda yapmayı nasıl öğrenebilirim? 
En fazla muhtaç olduğum, dolayısıyla 
diğerlerinden fazla ilgi göstermem gereken 
insanlar kimlerdir? En önemli ve her 
şeyden önce kendimi vermem gereken işler 
nelerdir?” 

Münzevi, kralı dinledi ama cevap vermedi. 
Kazmaya devam etti. 

“Yoruldunuz,” dedi kral, “küreği bana verin 
de biraz dinlenin.” 

Münzevi, “Sağ olun,” diyerek küreği krala 
verip yere oturdu. Kral iki tarh kazdıktan 
sonra durup sorularını tekrarladı. Münzevi 
yine cevap vermedi; bu defa ayağa kalktı, 
elini küreğe uzattı ve şöyle dedi:
 
“Biraz dinlenin, bir parça da ben 
çalışayım.” 

Fakat kral küreği ona vermeyip 
kazmaya devam etti. Bir saat geçti, bir 
saat daha. Güneş, ağaçların ardından 
batmaya başladı; sonunda kral küreği 
toprağa saplayıp şöyle dedi: 

“Ey bilge kişi, senin yanına sorularıma 
bir cevap bulmak için geldim. Eğer 
cevap vermeyeceksen söyle de evime 
gideyim.” 

Münzevi, “Buraya koşarak birisi 
geliyor,” dedi. “Bakalım kim?” 

Kral arkasını döndüğünde bir adamın 
koşarak kendilerine doğru geldiğini 
gördü. Adamın karnına bastırdığı 
ellerinin altından kan sızıyordu. 
Kralın yanına ulaşınca, kendinden 
geçercesine inledi, sonra da bayılıp 
yere düştü. Kral ve münzevi hemen 
adamın üstündeki elbiseleri çıkardılar. 
Karnında büyük bir yara vardı. Kral 
yarayı elinden geldiğince yıkadı; 
mendiliyle ve münzevinin havlusuyla 
sardı. En sonunda kan durdu. Adam 
kendisine gelince içecek bir şey istedi. 
Kral dereden taze su getirip ona verdi. 

Bu arada akşam olmuş, hava soğumuştu. 
Kral, münzevinin de yardımıyla yaralı 
adamı kovuğa taşıyarak yatağa yatırdı. 
Yatağa uzanan adam gözlerini kapatıp derin 
bir uykuya daldı. Kral, koşuşturmadan ve 
yapmış olduğu işten öylesine yorulmuştu ki, 
eşiğe çöktü ve uyuyakaldı; kısa yaz gecesi 
boyunca deliksiz bir uyku çekti. Sabah 
uyanınca nerede olduğunu, yatakta uzanmış 
ve canlı gözleriyle dikkatle kendisine 
bakan yabancının kim olduğunu uzun süre 
hatırlayamadı. 

Kralın uyandığını ve kendisine baktığını 
gören adam: “Beni affedin,” dedi, zayıf bir 
sesle. 

Kral, “Sizi tanımıyorum, üstelik affedilecek 
bir şey yapmadınız ki,” dedi. 

“Siz beni tanımıyorsunuz, ama ben sizi 
tanıyorum,” dedi adam. “Ben, kardeşini 
astırdığınız ve mallarını elinden aldığınız 
için sizden öç almaya yemin etmiş bir 
düşmanınızım. Tek başınıza münzeviyi 

HAKİKATTEN DAMLALAR Lev Nikolayeviç Tolstoy 
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görmeye gittiğinizi öğrendim ve dönerken 
yolda sizi öldürmeye karar verdim. Ama 
akşam olduğu halde dönmediniz. Ben de 
sizi arayıp bulmak için pusuya yattığım 
yerden çıkınca muhafızlarınıza rastladım, 
beni tanıyıp yaraladılar. Onlardan kaçtım, 
fakat yaramdan çok kan akıyordu. Yaramı 
sarmasaydınız kan kaybından ölürdüm. Ben 
sizi öldürmek istedim, siz benim hayatımı 
kurtardınız. Eğer yaşarsam, şimdiden sonra 
en sadık köleniz olup size hizmet edeceğim 
ve oğullarıma da aynı şeyi emredeceğim. 
Affedin beni!”
 
Kral, düşmanıyla bu kadar kolay barıştığı 
ve onun dostluğunu kazandığı için çok 
mutlu oldu; onu affetmekle kalmayıp 
uşaklarını ve kendi doktorunu gönderip 
onun tedavisini yaptıracağını söyledi, ayrıca 
mallarını iade edeceğine de söz verdi. Yaralı 
adamla vedalaşan kral, kapının önüne çıkıp 
münzeviyi aradı. Gitmeden önce, sormuş 

olduğu sorulara cevap vermesini bir kere 
daha rica etmek istiyordu. Münzevi dışarıda, 
bir gün önce kazmış olduğu tarhlara çiçek 
tohumları ekiyordu. 

Kral ona yaklaştı ve şöyle dedi: 
“Sorularıma cevap vermeniz için size son 
bir kez yalvarıyorum!” 

Yorgun dizlerinin üstünde çömelmeye 
devam eden münzevi, gözlerini kaldırıp 
krala baktı ve “Cevabınızı aldınız,” dedi.
 
“Nasıl aldım? Ne söylemek istiyorsunuz?” 
diye sordu kral.
 
“Anlamıyorsunuz,” diye cevapladı münzevi. 
“Dün eğer benim dermansızlığıma acımayıp 
şu tarhları kazmasaydınız, gidecek ve 
şu adamın saldırısına uğrayacaktınız ve 
yanımda kalmadığınıza pişman olacaktınız. 
Yani, en önemli vakit, tarhları kazdığınız 

vakitti; en önemli kişi bendim. Ve en önemli 
işiniz bana iyilik yapmaktı. Daha sonra 
bu adam koşarak yanınıza geldiği zaman 
en önemli zaman onunla ilgilendiğiniz 
zamandı, çünkü eğer onun yarasını 
sarmasaydınız, sizinle barışmadan ölecekti. 
Dolayısıyla en önemli kişi oydu, en önemli iş 
de onun için yaptıklarınızdı. 
 
Bundan sonra şu gerçeği unutmayın: Tek 
önemli vakit vardır; içinde bulunduğunuz 
an. O an en önemli vakittir, çünkü sadece 
o zaman elimizden bir şey gelebilir. En 
önemli kişi, kiminle beraberseniz odur, zira 
hiç kimse bir başkasıyla bir daha görüşüp 
görüşemeyeceğini bilemez. Ve en önemli iş 
iyilik yapmaktır, çünkü insanın bu dünyaya 
gönderilmesinin tek sebebi budur.” 
 

Yolları Çatallanan Bahçe
Jorge Luis Borges

Yayınevi: İletişim Yayınevi
146 sayfa 

Okurunu hiç durmadan çatallanan yollardan geçirerek 
zihinlerdeki en garip ve güzel bahçelere ulaştıran Jorge 
Luis Borges’ten 18 kısa hikâye ve André Maurois’in Borges 
sunusu… Labirentler, serüvenci gençler, casuslar, yazarlar, 
“tasarım harikası” gezegenler, alçaklık hikâyeleri anlatan 
alçaklar, katillerini bekleyen katiller: “Borges dünyası”ndan, 
Maurois’in deyişiyle “tinsel vatanı olmayan” Borges’in 
dünyasından, dünyaya ve “ötesine” ilişkin yansımalar…

Yaratan
Jorge Luis Borges 

Yayınevi: İletişim Yayınevi
98 sayfa 

Çeşitli konulardaki bu yazılar (zaman 
biriktirdi, ben değil, aralarında başka 
bir edebiyat görüşüyle yazdığım için 
düzeltmeye cesaret edemediğim eski 
parçalar da var) umarım konuların 

coğrafi ve tarihsel çeşitliliklerinden daha az göze batar. 
Baskıya verdiğim bütün kitaplar arasında sanırım hiçbiri bu 
küçük koleksiyon kadar kişisel ve düzensiz, silva de varia 
lección, değil. Kişisel, çünkü içinde birçok yansımalar ve 
araya sıkıştırmalar var. (Borges’in Yaratan’a 1960’ta yazdığı 
sondeyişten) 
 
Şiirle düzyazının iç içe geçtiği Yaratan’da Borges, hayatının ve 
metinlerinin olmazsa olmazları sayılan kaplanlardan, rüyalardan, 
“öteki ben”den besleniyor. Gerçeküstü bir anlatımla hem 

felsefi hem edebi bir metin yaratan Borges, “bir koleksiyon” 
olarak nitelendirdiği bu eserini, kendi külliyatının en kişisel 
parçası olarak anıyor. Yaratan, Borges’in dünyasına biraz daha 
sokulmak için bulunmaz bir fırsat. 
 

Alef
Jorge Luis Borges 

Yayınevi: İletişim Yayınevi
152 sayfa 

Latin Amerika’nın ve dünya edebiyatının 
önde gelen isimlerinden J.L. Borges, 
çok sayıda yazarın üslubunu, tekniğini 
ve edebiyat hakkındaki düşüncelerini 
neredeyse tek başına değiştiren, 

eserleriyle çağımıza damgasını vuran bir şair, öykü ve deneme 
yazarıdır. Formenter Ödülü’nü aldığı 1961’den bu yana eserleri 
klasik sayılan ve giderek artan bir hayran kitlesi kazanan, 
defalarca Nobel Ödülü’ne aday gösterilen Borges; Poe, Kafka, 
H. G. Wells, Valery, Mallarmé ve daha birçok yazardan etkilendi 
ve kendini her şeyden önce bir okur olarak gördü. Dost canlısı 
ve bonkör bir kişiliği olan Borges’in metinlerini dergilere 
gönderirken fazla rahat davrandığı, eserlerine ilgi gösteren 
dostlarına öykülerinin teliflerini armağan ettiği, hatta bazılarıyla 
ortak öyküler yazdığı biliniyor. İletişim Yayınları, 1989’da 
kurulan Jorge Luis Borges Vakfı’yla yaptığı anlaşmaya uygun 
olarak, yazarın kimi zaman keyfi sıralamalarla derlenen öykü, 
düzyazı ve şiirlerini, ilk basıldıkları halleriyle yayımlıyor. 
Borges’in bütün zekâ ürünü hünerlerini harekete geçirdiği, en 
geniş ilgi alanlarını –ölüm goşolar ve savaşçılar– kapsayan, 
benzersiz bir kitap olan Alef’te, büyük yazarın en verimli 
döneminde yazdığı, sonraki yıllarda pek çok öyküsünde ve 
şiirlerinde yer alan kaplan, gül, düşler, Kabala, Tanrı’yı bulma 
olasılığı, ölümsüzlük gibi temaların filizlendiği, her biri bize 
yüzlerce sayfa okumuşuz, evrenler içinde evrenler gezmişiz 
izlenimi veren on yedi öykü yer alıyor. (Tanıtım Bülteninden)

BİZİM SAHAF Hazırlayan: Ayşe Doğu
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Hindu Tanrılar 
Neden Renklidir?
İzzet Erş

İbrahimî dinler ile Hindû dinlerin Tanrı 
anlayışı arasında teolojik ve teozofik bağlar 
olduğu gibi, farklılıklar da bulunmaktadır.

İbrahimî dinler Allah’ın mutlaklığını kabul 
eder ve insanın ancak Tanrının sûretinde 
var olabileceği fikrinde birleşirler. Buna 
göre insan Allah’ın Kadîr, Hâkîm, Basîr 
vs. isimleriyle özdeşleşemez. Zira Kadîr 
olan Allah’tır [1] ve o Hakîm’dir [2], 
Semî’dir, Basîr’dir [3] vs... Ulvi isimlerin 
hepsi Allah’a aittir [4]. Nas yani Allah’ın 
kendi sûretinde, ünsiyeti olarak yarattığı 
insan bu isimleri ancak giyinebilmektedir. 
Böylece İbrahimî gelenekte kişi Kâdir 
değil ama “Allah’ın kendi 
kudretini bahşettiği” veya 
“Allah’ın kudretini giyinen” 
anlamlarında Kadîrullah olabilir. 
Ve bu geleneğin teozofisine göre 
insanın Allah’ın tüm isim ve 
sıfatları ile olan ilişkisi böyledir. 

Bazı mutasavvıfların insanın 
aşkınlığında Allah ile bir 
olduğunu söylemesi, ayrılığın 
olmadığını ancak tevhidin 
olduğunu söylemesi küfür 
olarak kabul edilmiştir. Zira 
Allah, İslamî bir kavram olarak 
varlığın birlik ve bütünlüğüne 
işaret etmektedir. Buradaki varlık 
kavramı Allah’ın isimlerini ve 
bütünlük bu isimlerin birbirlerine 
olan nispetlerini ifade eder. 
Böylece insan varlığıyla zâten 
Allah olmakta, ancak varlığının 
tecellisi ile Allah’ın mazharı 
mesabesindedir. İnsan varlığıyla 
Allah’ın tecellisinin mazharı, 
bedeniyle O’nun tecessümü ve fiilen 
O’nun teşekkülüdür. Böyle olmasıyla insan 
Allah’tan gayrı değildir, lâkin o Allah da 
değildir.

Şuurun mertebeleri olarak insan bir 
süreçtir. Bu sürece, yani şuur tekâmülünün 
aşamalarına mertebeler (basamaklar) 
anlamında merâtib denilmektedir. Sûfiler, 
ifadelerinde her bir mertebenin kendine 
has renginin, kendi kokusunun, sesinin vs. 
olduğu belirtirler. Deneyimlerin neticesinde 
tecelli eden bu belirtilerin sâlikin hangi 
mertebeye rücû ettiğinin bir nevi işareti 
olduğunu da eklerler. Örneğin Platon’un 
Eflatun olarak isimlendirilmesi, Hızır’ın 
yeşiller içinde olması, Ali’nin kızılbaşlığı, 

[1]  Kur’an-ı Kerîm, Mâide Sûresi 5/40
[2]  Kur’an-ı Kerîm, Enfâl Sûresi 8/67
[3]  Kur’an-ı Kerîm, Lokman Sûresi 31/28
[4]  Kur’an-ı Kerîm, A4râf Sûresi 7/180

Muhammed’in gül kokusu ile temsil 
edilmesi vs. bir yakıştırmadan ziyade 
bu kişilerin kendi deneyimlerinde rücû 
ettikleri hallerden doğan nitelikler olduğunu 
belirtirler.

Brahmanî dinlerde ise nihâyi hedef, kişinin 
kendinden ebediyen kurtulmasıdır. Zira her 
doğanın ölecek olması gibi, her ölümün 
sonunda yeniden doğum kaçınılmazdır. 
Ve bu süreklilik dünya denilen ızdırab 
mahallinden kurtulamamaya ve samsara 
denilen yeniden doğum çarkında hapis 
kalmaya neden olur [5]. Brahmanik 
gelenekte bedenî ömür, manevî tekâmülle 
eşzamanlı değildir. Kişi bedenen ölse 
dahi, manevi süreçleri yeni bir beden 
altında devam etmektedir. Böylece tüm bu 
yeniden doğumlarında kişiye düşen görev 
kendini arıtmak, kişiliğinden tamamen 
soyunmaktır. Tasavvufi temrinlere benzeyen 

bu tezkiyelerin farkı İbrahimî gelenekte 
saflaşma Allah’ın insanda tecelli etmesini 
sağlarken, Brahmanî gelenekte bu saflaşma 
kişinin kendinden tamamen kurtulması ile 
sonuçlanır. Bu nihayet ile kişi Brahmanla 
yani Paramatman denilen tümel şuurla 
“ayrımsız bir birlik” içene girer [6].

İbrahimîlikte Allah olunamadığından, 
ancak O’nun isimleri hâl ve makam 
olarak giyinilebildiğinden kaftanların 
renkleri, malzemeleri peygamberlerin, ulvi 
kişiliklerin vb. hâllerini gösterir. Hatta bu 
hâllerin giyinilmesine Kur’an’ın dili ile 
sıbğatullah, Allah’ın boyası ile boyanmak 
da denilmektedir [7]. Bu boyanma hallerin 

[5]  Cavit Sunar, Tasavvuf Tarihi “Hinduizm” AAV 
Yayınları
[6]  Bu anlamıyla Muhammedî ferdiyet şuurundan 
ayrılırlar.
[7]  Kur’an-ı Kerîm, Bakara Sûresi 2/138: 

renkleri ile gösterilir. Brahmanîlerdeki 
Brahman ile birlik esasına göre ise ulvi 
kişiler bu renklerle giyinmez, bedenen 
boyanırlar. Böylece İbrahimî gelenekte 
Allah’ın ilahi isimleri olarak bilinen 
nitelikler, Brahmanî gelenekte ilahlar yani 
Brahman’ın isimlerine bürünen kişilerin 
suretleri olarak belirirler.

Tasavvuf dilinde fenâfillah, “Allah’ta fâni 
olmak” şeklinde bilinen deneyim, kelime 
anlamıyla ferdiyetin yitimi gibi algılansa 
da, kavram içeriği bakımından ferdin 
değil, nefsin yitimine, tezkiyesine işaret 
eder. Şeytan’ın Müslüman edilmesi, teslim 
alınması da denilen bu deneyimi Lütfi 
Filiz şöyle dile getirmektedir: “Tasavvuf 
eğitiminde, Lâ diye isimlendirilen yokluk 
âleminin kişiye benimsetilmesi, ondaki 
şeytanı yok etmek içindir. Ef’alde ef’ali, 
sıfatta sıfatı, Hakk’a verdikten sonra, zât 

mertebesinde de kendini Hakk’a 
verince, Hakk ile şeytanın 
bir yerde olamayacağı, daha 
doğrusu, Hakk’ın olduğu yerde 
şeytan bulunamayacağı için, 
kişi şeytanından kurtulur ve 
kendisine adeta bir gömlek 
gibi giydirilen “rûh-u izafi” 
(cem) dediğimiz bir ruhla 
yaşamaya başlar” [8]. “Bu fena 
mertebelerini bitirip bekâya 
geçmemeye arafta kalmak 
denilmektedir.” [9] Böylece 
İbrahimî gelenek, Brahmanik 
gelenekte karar kılınan fenâ 
mertebesinin geçilmesi 
gerektiğini bildirir.

* * *

Bu nedenle eflatun giysili Platon 
[10], Hindû geleneğinin içinde 
doğsaydı belki de Vişnu gibi 
eflatun renkli bir ilah olarak 
resmedilecekti. Hızır yeşil bir 
insan olacaktı ve Ali kırmızı 

başlı bir ilah olarak betimlenecekti. 

Son tahlilde Brahmanik tanrıların renkli 
tasvirleri, ne mânevi olanı beşerî olandan 
ayırt etmek için Hıristiyan azizlerinin 
başlarına konulan nuranî hâlelerden 
farklıdır, ne de Yunan mitlerini heykele 
dönüştüren sanatçının insan başlı atlarından. 
Bu ifadelerin tümü sanatsaldır. Sanatçının 
(ki bu niteleme manevî kişinin diğer bir 
sıfatıdır sadece) bir olguyu ve bir hâli 
betimleme tarzından ibarettir.

izzeters80@gmail.com

“Sıbgatallâhi ve men ahsenu minallâhi sıbgaten...” 
(Allah boyası. Allah’ın boyasından daha güzel boyası 
olan kimdir?)
[8]  Lütfi Filiz, Noktanın Sonsuzluğu. Pan Yayıncılık, 
s. 499
[9]  Lütfi Filiz, Noktanın Sonsuzluğu. Pan Yayıncılık, 
s. 504
[10]  Raffaello’nun Atina Okulu eserinde olduğu gibi.
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Alevilik 
Üzerine Yapılan 
Çalışmalarda Tanım 
ve Yöntem Sorunu
Elif Ersoy

Son yıllarda Alevilik ve Aleviler üzerine 
yapılan çalışmalardaki artış dikkat çekicidir; 
artışın yaşandığı alanlardan biri de akademik 
alandır. Ülkemizde “Alevilik” üzerine 
yapılan ilk tez çalışması 1994 yılına aittir 
ve 2011 yılına kadar bu konuda yayınlanan 
tez sayısı yılda bir iki tane iken, 2011 
yılında bu sayı yediye çıkar.[1]  Aleviliğe 
dair yakın zamanda yapılan akademik 
çalışmalardan biri de 3-5 Ekim 2013 
tarihleri arasında Bingöl Üniversitesi’nin 
yürütücülüğünü ve ev sahipliğini üstlendiği 
“Geçmişten Günümüze Alevilik: 1. 
Uluslararası Sempozyumu” 
olmuştur. Uluslararası olması 
bakımından önem taşıyan 
bu sempozyumdaki bildiri 
başlıklarının neler olduğunu 
merak edenler http://www.
bingol.edu.tr/media/90638/
alevilik-sempozyumu-
programi-kitapcigi.pdf 
adresine başvurabilirler. 
Alevilik konusunda yapılan 
çalışmaların çoğunun yabancı 
bilim adamları tarafından 
yapılıyor olması[2] düşündürücü 
ve ülkemiz açısından üzücü olmakla birlikte 
son yıllarda Aleviliğe yönelik bilimsel 
merakımızın dozajındaki artış sevindiricidir. 
Fakat Aleviliğe dair yapılan çalışmalarda 
karşımıza iki sorun çıkar: Tanım ve yöntem 
sorunu. 

Bilimsel bir araştırmacı çalışmasına, 
incelediği nesnesinin nesnel tanımını 
yaparak başlar; nesnesini neye göre 
tanımladığını belirterek referanslarını 
ortaya koyar. Ortaya konulan bu tanım da 
bilim otoriteleri tarafından kabul gören bir 
tanım olur. Post-modern sosyal araştırma 
yöntemlerinde dahi araştırılan şey’in 
tanımı –bu tanım o anki araştırma anına 
özgü kılınsa dahi– yapılır. Konu Alevilik 
olunca tanım konusunda yaşanan karmaşa 
araştırmacının da kafasını karıştırmaktadır. 
Çünkü “Alevi” olduklarını iddia edenler 
arasında dahi Aleviliğin ne olduğuna 
dair ortak bir tanıma varılamamıştır. 
Buna bir örnek teşkil etmesi açısından, 
Alevi olduklarını iddia eden Pir Sultan 
Abdal Dernekleri ile Cem Vakfı’na bağlı 
Cemevlerinin Aleviliği tanımlayışlarının 
birbirlerinden farklı olduğunu 

[1]  (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/)
[2]  Gülizar Cengiz, “Geçmişten Günümüze Alevilik: 
1. Uluslararası Sempozyumu”, Bingöl, 2013.

hatırlayabiliriz.[3] Bu durumda araştırmacı, 
Alevi örneklem grubunu tanıtırken, 
grubun adını yalnızca “Alevi” olarak 
belirtmemeli, mutlaka özel olarak o grubu 
betimleyen başka bir ön ad kullanmalıdır. 
Araştırmacılar, hangi Alevilik anlayışı ve 
hangi Aleviler ile çalıştıklarını mutlaka 
izah etmelidirler. Bu gereklilik, aklımızın 
bulanmaması içindir.

“Alevi” kelimesinin işaret ettiği zümrenin 
yüzyıllar içerisinde değişiklik geçirdiği, 
13. yy.da Hz. Ali’nin soyundan gelenler 
için, 18. yy.da belli bir inanca sahip zümre 
için, günümüzde ise Alevi anne-babadan 
doğanlar için kullanılan bir kelime olduğu 
ifade edilir.[4] Aleviliğin kaynağına ve 
tanımına dair yine farklı açıklamalar yapılır; 
Aleviliğin, Türk Şamanizm’inden; Zerdüşt 
kökenli gayri İslami inançtan; Yaseviyye 
kökenli tasavvuf geleneğinden geldiği 
yönündeki iddialar, farklı açıklamalardan 
birkaçıdır.[5] 

Yapılan bu farklı tanımlamalar karşısında 
şu soru sorulabilir: Tanımlama yapılırken, 
kimler ve hangi kaynaklar referans 
alınmıştır ve doğru referans noktası gerçekte 
kimdir/nedir ya da kim/ne olmalıdır? 
Alevilik, Alevi kültürünün içine doğmamış, 
yani bu kültürü deneyimlememiş ve 
deneyimlemeyen kişilerce tanımlanabilir 
mi? Alevilik, eğer “dışarıdan” olanlar 
tarafından tanımlanırsa o tanım ne kadar 
güvenilir olur? 

Bu yazıda, Aleviliğin ne olduğunu 
tanımlama hakkının Alevi geleneğini 
“deneyimleyen”lere ait olduğu öne 
sürülmektedir. Çünkü Alevilik, bir 
“deneyimdir”; içine dâhil olmadan, 
dışarıdan incelenebilecek ve ne olduğu ilan 
edilebilecek bir “şey” değildir. “Alevi” 
olanlar da o geleneği deneyimleyenlerdir; 
bu deneyimi yaşamadan “Ben Aleviyim” 
demenin hiçbir geçerliliği yoktur.

[3]  Abdülkadir Yeler, “Geçmişten Günümüze 
Alevilik: 1. Uluslararası Sempozyumu”, Bingöl, 2013.
[4]  Dursun Gümüşoğlu, “Geçmişten Günümüze 
Alevilik: 1. Uluslararası Sempozyumu”, Bingöl, 2013.
[5]  Hiroki Wakamatsu, “Geçmişten Günümüze 
Alevilik: 1. Uluslararası Sempozyumu”, Bingöl, 2013.

Peki, günümüzdeki farklı Alevilik tanımları 
ortak bir ilke altında birliğe getirilebilir 
mi? Eğer öyleyse bu ilke nedir? Bu yazıda, 
Aleviliğe dair ileri sürülen tanımlamalardan, 
tarihsel gerçekliklere ve akli hakikatlere 
aykırı olanların kabul edilemez olduğu 
ve öne sürülen Alevilik anlayışlarından, 
kaynağa en yakın olanının, tarihsel 
gerçekliklere ve akla en uygun olanı olduğu 
ileri sürülür.

Alevilik araştırmalarında tanımsal sorunların 
yanında yöntemsel birtakım sorunlar da 
yaşanır. Abdülhakim, Alevilik üzerine 
Sünni mezhebinden olanların yaptıkları 
çalışmaların çoğunun Alevi kaynaklarına 
ve Alevi hocalarına dayanmadığını; Sünni 
araştırmacıların çalışmalarını kendi Sünni 
kaynaklarına dayanarak yaptıklarını 
söyler.[6] Yalnızca Sünni kaynaklardan ve 
Sünni hocalardan yararlanarak Aleviliğe 
dair çalışmalar yapmak yararsız ve gereksiz 
bir çalışmadır; bu tarzda bir yöntemin bize 

sağlayacağı tek yarar Sünni 
geleneğin Aleviliğe bakışının ne 
olduğunun bilgisi olur.

Başka bir yöntemsel sorun 
ise Alevilerden veri toplama 
konusunda yaşanabilmektedir. 
Alevi olmayan ve Alevilerle 
araştırmalar yapan 
araştırmacılardan bazıları, 
Alevilerin, Alevi olmayan 
araştırmacılarla konuşmada 
çekimser davrandıkları 
için veri toplamada sıkıntı 
yaşayabildiklerini ifade eder. Bu 

durum bize şu soruyu sordurur: “Alevilerle 
ilgili yürütülen bir araştırmada istenilen 
düzeyde ve kalitede veri toplamanın 
önkoşulu araştırmacının o kültürü 
bilen ve deneyimleyen biri olması, yani 
Alevi olması mıdır?” Alevi toplumu 
içine kapalı bir toplum olduğu için, 
Alevilerle yapılan bir çalışmada Alevi 
bir araştırmacının katılımcılara ulaşma 
şansı çok daha yüksektir. Bu durumu 
açıklamada sosyal psikoloji teorilerinden 
de faydalanılabilir. Bu yazıda, Alevilerle 
yapılan saha çalışmalarında veri toplamada 
sıkıntı yaşanmaması için yöntem olarak 
katılımcılarla Alevi araştırmacıların 
görüştürülmeleri önerilir. 

Netice itibariyle, Aleviliğe dair bir çalışma 
yürütürken Aleviliğe dair var olan kavram 
karmaşası ve karşılaşılabilecek yöntemsel 
sorunlar göz önüne alınmalı; Aleviliğe dair 
sunulan çalışmaları okur/dinler iken de 
Aleviliğin kime göre, neye göre, nasıl ve 
dahi hangi amaçla tanımlandığı mutlaka göz 
önünde bulundurulmalıdır.  

elifersoy20@gmail.com

[6]  Ferhat Abdülhakım, “Geçmişten Günümüze 
Alevilik: 1. Uluslararası Sempozyumu”, Bingöl, 2013.
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Chitta Vritti Nirodha 
Nilgün Çevik Gürel

Yoga zihin dalgalanmalarını 
sakinleştirmenin bir metodudur. Chitta 
Zihin, Vritti Düşünce akımları, Nirodha 
Zihni sakinleştirmek, iki düşünce arasındaki 
boşluğun farkına varmak, an’ı algılamak 
demektir. Peki, zihin nedir? Düşünce 
ve düşünce akımları nedir? Zihin neden 
sakinleştirilmelidir?   

“Aslında zihin yoktur. Sadece düşünceler 
var, düşünceler öyle hızla hareket ediyor ki, 
sen sürekliliği olan bir şeyin var olduğunu 
düşünüyor ve hissediyorsun. Boşluk o kadar 
küçüktür ki bir düşünceyle diğeri arasındaki 
aralığı göremezsin, iki düşünce birleşir, bir 
süreklilik arz eder ve süreklilik yüzünden 
bir zihin olduğunu düşünürsün. Öyleyse 
zihni kontrol etmeye çalışma. Kimse kontrol 
edemez,” der Osho ve düşünceyi durdurmak 
için uyanık olup zihinden geçenleri izlemeyi 
tavsiye eder. İzlemenin kavrayışın yerine 
geçtiğini söyler. 

Yoga felsefesini sutralar ile açıklayan bilge 
Patanjali ise gerçeğin Prusha ve Prakriti 
olarak 2 boyuttan oluştuğundan bahseder. 
Prusha kavramını saf bilinç, sabit öz; 
Prakriti kavramını ise yaratıcı enerji, her 
şeyin özü olarak açıklar. 

Vedanta’da ise Atman mikrokozmos, 
Brahma ise makrokozmos olarak 
adlandırılır. Aslında her şey birdir, fakat 
nereden bakıldığına göre değişir.  

Yoganın faydası ise prusha’nın tamamını 
idrak edebilmeyi sağlamaktır. Prakriti 
enerji alanı, enerjinin 3 halini içerir. 
Gunalar denilen bu haller Satvik, (saflık, 
bilgi), Rajasik,(tutku, hareket) ve Tamasik 
(tembellik, cahillik) alt bölümlerinden 
oluşur. Zihnin yüksek seviyesi ise 
aydınlanma, “kendini bilmek”tir. Ashtanga 
yoganın aydınlanmaya giden 8 basamaklı 
yolu aşağıdaki şekilde açıklanmıştır: 

1-Yamalar: Ahimsa (zarar vermemek ), satya 
(yalan söylememek), asteya (çalmamak), 
brahmacharya (ölçülü davranmak) ve 
aparigraha (sahip olma isteğini yok etmek) 
2-Niyama: Öz disiplin
3-Asana: Beden hareketleri
4-Pranayama: Nefes kontrolü 
5-Pratyahara: Duyuların kontrolü 
6-Dharana: Konsantrasyon 
7-Dhyana: Meditasyon
8-Samadhi: Kontamplasyon, dikkatle 
izleme, derin düşünceye dalma
 
İlk  4 bölüm dışsal arınma pratikleridir. 
Ashtanga yoga öğreticilerinden Pattabhi 
Jois’e göre dışsal egzersizlerdeki kusurlar 
düzeltilebilir. Fakat içsel arınma kusurları 
(pratyahara-dharana-dhyana) pratikleri 

düzeltilemez ve düzeltilmeyen zihin 
tehlikeli olabilir. Bu yüzden Pattabhi 
Jois, uzun yıllar denenmiş  Patanjali yoga 
metodu olan Ashtanga yogayı uygulamış ve 
uygulatmıştır. Son 4 bölüm ise, ilk bölüm 
doğru yapıldığında otomatik olarak doğru 
olmaya başlar.

Asanalar yavaş yavaş bizleri geliştirir ve 
bu hareketleri yaparken mula bandha’nın 
kontrol edilmesi önemlidir. Mula bandha 
“anüs kontrolü”dür. Otururken, yürürken, 
ayaktayken, konuşurken, yerken, her zaman 
kontrol edilmeli, bunun sonucunda otomatik 
olarak mula bandha kullanılmış olur. Ayrıca 
tristhana denilen gözlerin tek bir yere 
sabitlenmesi de zihnin sakinleşmesini sağlar.
 
Swami Vivekananda, zihni göle benzetir. 
Chitta, zihin, göl ve vrittis, dalgalar ve 
dalgacıklar yükselir. Dışsal ve içsel uyarılar 
çarpar. Gölün tabanını göremeyiz. Çünkü 
yüzeyi dalgacıklarla örtülüdür. Sadece 
dalgalar durulursa dibi görebiliriz, eğer su 
çamurlu ise dip asla görülemez, eğer su her 
zaman çalkantılı ise dibi asla göremeyiz. Eğer 
su berrak ise ve dalga yoksa dibi görebiliriz. 
Gölün dibi kendi özümüzdür. Düşünce 
dalgalarından arınmak özümüzü görmemizi 
sağlar. Ya da zihin gökyüzündeki bulutlara 
benzetilir, berrak bir gökyüzünü görebilmek 
için bulutların uzaklaşması gerekir. 

Başka bir bakış açısından bakarsak gölde 
oluşan dalgalar da, gökyüzünde dolaşan 
bulutlar da gerçekliğin bir görüntüsüdür. 
Onların yok olmasını istemek yerine o 
güzelliklerin farkına varabilmek, izlemekten 
zevk almak önemlidir. Zihninde oluşan 
düşünce akımlarını izlemek de bizi an’da 
tutar.  

Duyusal bilgileri kontrol eden hafıza, sinir 
sistemi ile 5 organ; yani eller, ayaklar, ağız, 
genital organlar, anüs ve 5 organın yetisi; 
görme, duyma, koklama, tat alma, dokunma 
yetileri de prusha’ya aittir. 5 element eter, 
hava, ateş, su, toprak da tüm formları maddi 
dünyada oluşturur. Bu elementler de birbiri 
ile etkileşim içindedir. Bedenin içinden 
ve dışından gelen uyarılar, duyu organları 
tarafından algılanan her şey, gözlerin 
gördüğü görüntüler, kulağın gönderdiği 
ses dalgaları, burnumuzun algıladığı koku 
molekülleri bilgi olarak önce kısa dönem 
hafızanın bulunduğu alana aktarılır. Bunların 
yarattığı duygusal etkiler ya da tekrarlarda 
bu bilgilerin ön bellekten (kısa dönemli 
hafızadan) uzun dönemli gerçek belleğe 
aktarılmasını sağlar. Bellekteki bu bilgiler 
yaklaşık 100 milyar beyin sinir hücreleriyle 
elektriksel bir akım sayesinde birbirleri ile 
iletişim halindedirler. 

Bellekte kayıtlı dosyalardaki her bir bilgi 
düşünceyi oluşturur ve an’dadır ve bu 
bilgiler çok hızlı bir şekilde diğer hücreler 
arası hareket ettiklerinden (tıpkı bir sinema 

filminde tek tek resimlerin arka arkaya hızlı 
bir şekilde hareket etmesi gibi) bunların 
akışkan, devamlı olduğu düşünülür ve buna 
zihin denir. 

Mikroskobik boyutta ele alırsak, bu kayıtlı 
bilgiler hücreler arası aktarımlarda beyinde 
oluşan kimyasal değişimlerle hareket eder 
ve bu kimyasalların üretimi soluduğumuz 
hava, yediklerimiz, içtiklerimiz, dış 
dünyada gördüklerimiz, duyduklarımız, 
yaşadıklarımızla da değişir. Bir başka 
açıdan, bizim eylemlerimizi, soyutlama, 
yargılama, karar verme, plan yapma gibi 
fonksiyonları, karakterimizi, dolayısıyla 
kaderimizi oluşturan etkiler, yediklerimiz, 
içtiklerimiz ve duyularla algıladığımız 
içinde bulunduğumuz mekânı da etkiler. 
Algıladıklarımızın beyinde doğru bir şekilde 
dosyalanması, düzenlenmesi hücreler 
arası iletişimi kolaylaştırır ve daha çabuk 
hatırlama dediğimiz ilişkileri açığa çıkartır.

Avustralyalı nörofizyolog Sir Eccles’in 
dediği gibi: “Eğer beyin her şeyi yapıyorsa, 
o zaman biz, yani şuurlu benliğimiz gerçekte 
beyin nöronlarımızın yaptığı şeylerin pasif 
izleyicilerinden başka bir şey değil miyiz? 
Sistem aynı çalışsa da,  görünüşlerimizin 
birbirinden farklı olduğu gibi iç 
oluşumlarımızda farklılıklar olsa da, aynı 
şartlarda, aynı besinlerle yaşadığımız halde 
aynı düşünüp aynı karakterde olamayız, bu 
da hiçbirimizin eşi benzeri olmadığı, özgün 
olduğumuz anlamına gelir, anlaşılması zor 
olan ise bu farklılığı sağlayan iradenin ne 
olduğudur.”

nilcvk@gmail.com
www.yogaada.com
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ibrâhîm 

içimdeki putları devir 
elindeki baltayla 

kırılan putların yerine 
yenilerini koyan kim 

 
güneş buzdan evimi yıktı 

koca buzlar düştü 
putların boyunları kırıldı 

ibrâhîm 
güneşi evime sokan kim 

 
asma bahçelerinde dolaşan güzelleri 

buhtunnasır put yaptı 
ben ki zamansız bahçeleri kucakladım 

güzeller bende kaldı 
ibrâhîm 

gönlümü put sanıp da kıran kim


