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Yaşayan Kozmos
Hermes 

Yaşayan Kozmos Asli Zihin,
Hayat ve Işık olan,
iki cinsiyetli olarak,

doğurdu Kozmos’un Zihnini.
Asli Zihin devimsizdir her zaman,

sonsuz ve değişmezdir,
kendisi içerir bu Kozmik Zihni,
duyular için algılanamaz olan.

Duyularla algılanan Kozmos bir kopyası ve
suretidir bu sonsuz

Kozmik Zihin’in, aynadaki bir yansıma gibi.
Her şeyin ilkidir ve

başlangıcı olmayandır Atum.
İkincisi Kozmos’tur,

Atum’un suretinde yapılmış olan.
Kozmos ikinci bir tanrı olduğundan,

o da ölümsüz bir varlıktır ve
Kozmos’un içindeki her şey
bir parçasıdır Kozmos’un,

imkansızdır ölebilmesi
onun herhangi bir parçasının.

Kozmos, tüm Hayat’tır.
Onun ilk temellerinden

tek bir şey bile var olmamıştır
canlı olmayan.

Yoktur ve hiç olmamıştır ve
hiç olmayacaktır ölü olan
bir şey Kozmos içinde.

Atum Işık’tır; sonsuza dek
tükenmeyecek enerji kaynağı,

Hayat’ın ta kendisinin sonsuz dağıtıcısı.
Bir kere enerji dağıtıldıktan sonra,

Yönetilir onun kullanılması
sonsuz kozmik yasalarla.

Kozmos’un varlığı
Sonsuz Enerji dahilinde bulunur,

ondan bütün Hayat doğar,
imkansızdır bu yüzden onun durması

veya yok olması bir zaman.
Kontrol altında ve bir arada tutulur

Sonsuz Yaşam-Gücü’yle.
Kozmos dağıtır bu Hayat’ı

kendi içindeki her şeye.
İki katlı bir devinimi vardır onun:

Sonsuzluktan enerji akar Kozmos’a
ve o da Hayat aktarır içindeki her şeye.
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Sanat
Metin Bobaroğlu

“Sanat, ideale özlem duyulan yerde ortaya çıkar ve gelişir,” der A. Tarkovsky. 
Sonra da şunu ekler: “Sanat olgusu, faydacı bir pratiğin bizden gizlediği tinsel 
gerçekle iç içe bu dünyanın bir simgesidir.”

İdea çok tartışmalı bir kavram olmakla birlikte, sanat için idea en temelde, 
“birlik” ve “bütünlüğü” anlatır. Farklılıkları bir arada tutan “ortak-özü” veya 
“ortak-biçimi” dile getirir. Sanat yapıtı da kendi özüne bağlı bir bütündür; 
biriciktir, özgündür.

Sanatsal uğraş, tarihinin en eski dönemlerinden beri tüm kültürlerde vardır. Ama 
sanat kendi bilincine Antik Yunan’da varmıştır. Bu bir rastlantı değildir; çünkü 
felsefe, yani insanın kendi düşüncesinin bilincine vardığı yer de burasıdır. Diğer 
bilimlerin nesnesi kendi dışındadır, oysa felsefenin hem nesnesi hem de öznesi, 
ikisi de bir aynı bilinçtedir. Aristo’nun dediği gibi: “Nasıl bir başkasının değil 
de kendi amacı için var olan insana ‘özgür insan’ diyorsak, aynı biçimde felsefe 
bilimini de biricik özgür bilim olarak aramaktayız. Çünkü felsefe, kendi amacı 
için vardır.”

Sokrat’ın “kendini bil” önermesi ancak felsefe ile olanaklıdır. Sanat ise bu 
özgür düşünme etkinliğinin estetik ve özgün bir dışavurumudur. Felsefenin 
gelişmediği toplumlarda sanatın yadsınması kaçınılmazdır. Sanatçı ve onun 
sanatı, başka hiç kimsenin amaç ve iradesine hizmet etmez, bu nedenle sanatçı 
sorgulayıcı ve eleştireldir. Estetik üzerine yapılmış tüm analiz, açıklama ve 
yorumlar bize şunu göstermektedir: Hem bireyin gelişimi hem de toplumun 
kültür ve uygarlığı inşasında estetik duyarlılık, sanatsal yaratı, estetik algı ve 
estetik yargı, olmazsa olmaz bir koşuldur. Sanatın özündeki özgürlük, başkaldırı 
ve yeniden yaratma etkisi her dönemde siyasi erki rahatsız etmiştir. Bu nedenle 
faşist, despotik ve totaliter tüm rejimlerde sanat etkinlikleri yasaklanmıştır. 
Sanatın yerine sanatsal araçlarla propaganda geçirilmiştir.

Bilgelik, yani sophia ile sanat birlikte var olurlar. Sophia; sıradan insanı “etik 
bir insana”, sanat ise “estetik bir insana” dönüştürür. Bilge var olur, sanatçı ise 
var kılar. Sanat görünmez bir ideayı ya da düşünceyi duyular önüne koyarak 
onu görünür kılar. Bunu ünlü Türk bilgesi Yunus Emre, “Ete kemiğe büründüm, 
Yunus diye göründüm,” diye dile getirmiş. Bir başka bilge olan Niyaz-i Mısrî 
de, “Gökyüzünde nûr idim, yerde Niyazi göründüm,” demiştir.

İnsan, arzu nesnelerine, onu tüketmek ya da kendi için kılmak için yönelir. 
Buna karşın sanat ilgisi, sanat nesnesini özgür bırakır, kendi adına varlığını 
sürdürmesini ister. 

Sanat yapıtının biricikliği ve dokunulmaz bütünlüğü, onu diğer her şeyden 
ayırır. Bu özgürlük onu tesirli ve çekici kılar.

Sanat, insan ruhuna seslenir ve insanın manevi yapısını şekillendirir. Teknoloji 
dünyayı yararlı kılar, felsefe onu açıklar, sanatçı ise onu yeniden yaratır. 
Evrensel uygarlık evrensel bir ülküdür ve bir “insanlık mabedidir”. Bu mabedin 
sunağına her kültür, kendi tarihsel deneyiminden taşıdığı değerleri işleyerek 
oluşturduğu sanat eserlerini koymalıdır.

Günümüz dünyasında genel ve yaygın eğitim, insanları birbirine benzer kıldı ve 
sıradanlaştırdı ve sürü bilinci yarattı. Sanatçıdan beklenen ise fark yaratmaktır.

Estetik bir yapıt olarak sanatın kanaatimce başka bir açıklamaya gereksinimi 
yoktur. Ancak, sanat eserinin izleyici üzerinde bıraktığı etkiden ve onun sanat 
tarihindeki yerinden söz etmek ise olanaklıdır.

Bir sanatçının her yapıtı tek tek bağımsız ve bütünlüklü eserler ise de, sanatçı 
tek tek eserinden kalkarak anlaşılamaz. Sanatçı eserlerinde kendisini dışavurur, 
ama kendisi onların arkasında akan bir yaşam sürecine aittir. Her eser filmin 
birer karesi gibidir; birer enstantanedir, ama bütünlüğü vermez.[1]

[1]  13.12.2013 İstanbul

MISRALAR

Maksut Hulusi Efendi

Lûtfet bize müstean, hayrette kaldı aşikan  
İlmi ledünden dem uran, çoktur bugün ehli lisan

Surette kalmış nicesi, davayı hak eğlencesi,  
Dünyayı tutmuş pençesi, kalbinde yok aşktan nişan

Ahir zaman dervişleri, nefsi heva cümbüşleri  
Derler yapan Hak işleri, daim ararlar nevcivan

Gaflet içinde özleri, dünyayı gözler gözleri  
Uşşaka taklit sözleri, sankim onlardır arifan

Aşkı hemen lâf sezdiler, adabı pirden bezdiler  
Türlü hilâfet yazdılar, ta celp ola sade dilân

Giydikleri derviş sıfat, ezberlemiş üç beş lûgat  
Zahirleri pür marifet, batınları akrep yılan

Ey âşıkı Hak gelberü aşk yoluna kıl seri firû  
Ver canı pes gir içerû ta görüne maşuk iyan

O kim mürşidi Hak bilmez, dahi Allah demek bilmez  
Yalan söyler özün bilmez, Hulûsi’ye desin düşman 
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Tasavvufî Söylemin 
Apophatic 
Karakteri:
Söylenemeyenin 
Söylemi 
M. Mustafa Çakmaklıoğlu’nun 
“İbn Arabî’de Ma’rifetin 
İfadesi” adlı kitabından 
derleyen: Gülşen Geniş

Herhangi bir duyguyu hiç tecrübe 
etmemiş birine, o duygunun içinde 
barındırdığı keyfiyet ve değeri 
açıklamak mümkün değildir. Sözgelimi 
bir senfoninin ya da klasik müzik 
şaheserinin gerçek değerini idrak 
edebilmek için iyi bir müzik kulağına 
sahip olmak gerekir. Ya da âşığın 
ifadelerini hakikatiyle anlamak için 
bizzat âşık olmak gerekir. İyi bir müzik 
kulağına ve aşkı bizzat tadan bir kalbe 
sahip olmadan, bir müzisyeni ya da bir 
âşığı doğru bir şekilde yorumlayamayız. 
Sufiler de bu tasavvufî tecrübenin bu 
özelliğine binaen, soyut ve yüzeysel 
ifadeler yerine tecrübenin kendisine 
vurgu yaparlar. (s. 429)

***

Diğer taraftan Sufilerin nihaî kaygıları 
olan Hakk Teâlâ’nın herhangi bir şekilde 
idrak edilmesi, hep bilme-bilinemezlik, 
görme-hicâb paradoksları şeklinde 
ifade edildiği için, sufiyâne söylemin 
temel karakteristiği de söylenemeyenin 
söylemi (apophatic: language 
of unsaying) şeklinde karşımıza 
çıkmaktadır. Michael Sells’in bu söylem 
tarzı hakkındaki tahlilleri kayda değerdir. 
Buna göre Grekçede bir şey hakkında 
konuşmayı reddetme, olumsuzlama 
anlamına gelen apo-phasis: un-saying 
kavramı, aslında salt “olumsuzlama”yı 
değil, daha önce bir söylemin varlığına 
işaret eder. Her apophatic karakterli 
söylem, daha önceki bir söyleme ihtiyaç 
duyar. Bu sebeple bu söylem tarzı 
daha önceki bir önerme ya da söylemi 
tashih eden, onun eksikliğini ya da 
yanlışlığını ifade eden bir söylemdir. Bu 
söylem tarzı, müteal-transcendent olan 
hakkındaki tek bir söylemin bile, O’nun 
bizâtihî varlığı hakkında olamayacağı 
şeklindeki bir kesinliğe ulaşabilir. Bu 
itibarla Tanrı hakkındaki her bir söylem, 

hatta selbî/tenzîhî ifadeler bile tashih 
edici bir önermeye ihtiyaç duyduğu için, 
aslında “söyleyememe: un-saying”tir. 
Fakat daha önceki söylemi tashih eden 
bu önermeler de bizzat “söylem” olduğu 
için, nihâî tahlilde bunların da “müteal” 
olan hakkında bir “söyleyememe”den 
ibaret olması gerekmektedir. İşte bir 
önceki önerme ile bu önermeyi tashih 
eden ikinci önerme arasındaki bu 
gerilim, söylemi anlamlı kılmaktadır. 
(s. 430)

***

Doğrudan delâlet edecek şekilde 
isimlendirilemez ve söylenemez olanın, 
yine belirli şekillerde ifade ediliyor 
olmasındaki felsefi açmaz (aporia), 
genelde şu şekilde aşılmaya çalışılır:

1- Söylenmek istenilenin söylenenlerin 
çok ötesinde olduğu vurgulanarak sükûta 
yönelme.

2- Felsefî terminolojiyle aşkın 
(transcendent) olanın, her türlü 
isimlendirmenin ötesinde olan ve 
olmayan iki ayrı veçhesinin (zât-sıfat) 
olduğunu kabul etmek ve böyle bir 
ayrıma gitmek. Burada problem genelde, 
zât-sıfat ayrımı yapmak ya da Allah 
(cc)’ın bizâtihî isimleriyle, mahlûkatı 
yönünden isimleri arasında bir ayırım 
yapmak suretiyle aşılmaya çalışılır. 
Sözgelimi, kendisinden hiçbir şekilde 
bahsedilmeyen bizâtihî zât olarak 
“ulûhiyet” ve bizim zihnimizdeki ve 
tasavvurlarımızdaki “ulûhiyet” şeklinde 
bir ayırıma gitmek suretiyle, Allah 
(cc) hakkında söylenebilir olandan ve 
söylenemeyenden bahsedilir.

3- Son olarak ise, bu felsefî problem 
ya da açmaz, çözümlenemez, gerçek 
felsefî bir açmaz (aporia) olarak kabul 
edilir. Bu yaklaşım tarzında problemi, 
Allah (cc) için iki tür isim kabul 
ederek çözme girişimleri reddedilir. 
Problemi bu şekilde kabul etmek ise, 
sükûta yönelmek yerine ayrı bir söylem 
tarzı geliştirir. Kısacası apophatic 
söylem, “müteal” hakkındaki her bir 
önermeyi, bir somutlaştırma ve bir 
tahrif olarak kabul eden bir söylemdir. 
Bu çift önermeli (saying-unsaying) 
söylem içerisinde anlam; söyleme ile 
söylememe arasındaki gerilimden hâsıl 
olur. (s. 431-432)

***

Diğer 
taraftan Hakk Teâlâ, ilâhi 
tecellîleri vasıtasıyla müşahede edilip 
idrak edilse de, bu tecellilerin formu, her 
ne surette olursa olsun, aynı zamanda 
O’nun için bir perde olmaktadır. Zira 
insan, O’nu belirli bir alan (mevtın/
mevâtın) ve husûsî bir bakış açısı 
üzere tanır. İnsan bulunduğu alan ya 
da mertebenin hükmüne boyanır; her 
şeyi bu hükümle görür. Meselâ, rüya 
ve hayal âlemi hükmü mutlaka sureti 
gerektirdiği için, bu âlemde Allah (cc), 
ilâhi bir suret üzere müşahede edilir ve 
teşbihen tanınır. Hayal mertebesinden 
çıkıp akıl alanına girildiğinde ise O, 
ancak, herhangi bir suretten uzak olarak 
tenzihen tanınır.

Görüldüğü gibi bir alanın hükmü 
diğer alanın aynı değil, hatta zıddıdır. 
Dolayısıyla akıl ya da hayal gibi belirli 
bir alan dışında idrak etmeye muktedir 
olmayan insan için bu paradoksal 
durum sürekli olacak ve Allah (cc), 
zât’ı itibariyle insan için ebediyen 
meçhul kalacaktır. Böylece hakikat, 
söylenemeyen ya da anlaşılamaz 
biçimde söylenenle özdeşleştirilir 
ve bu sırrî hakikat, ancak söylemin 
zahirinin ötesine ya da arkasına geçerek 
anlaşılabilir. İdraki sürekli, görme-
görememe, bilme-bilememe şeklinde 
gelişen Sufinin söylemi de ifade etme-
ifade edememe, söyleme-söyleyememe 
şeklinde apophatic olacaktır. 
Öyleyse bütün gerçek metafizik 
kavramlaştırmalarda ifade edilmeye 
çalışılan şeyin yanı sıra, ifade edilemez 
olarak kalanı da hesaba katmak şarttır. 
(s. 435)
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AYIN KONUĞU: Nilgün Çevik Gürel Deniz Tipigil

Soru: İlk çocukluk anılarınızla, ilk 
meslek seçiminize kadar olan yıllarınızla 
başlayalım mı röportajımıza?

Nilgün Çevik Gürel: Ülkemin soğuk 
şehirlerinden biri olan Eskişehir’de 
dünyaya geldim. Çocukluğumla ilgili en sık 
hatırladığım şey kar, soğuk, soğuktan donan 
kulaklarım ve parmaklarımdır nedense. 
Buna rağmen yaşadığımız mahalledeki 
insanlarla aile sıcaklığı ve uyum içinde 
olduğumuz günler de hep özlem duyduğum 
şeylerden biridir. 

Yürümeye başladığım andan itibaren,  
annem beni hep bahçenin dışında bir yere 
giderken yakalarmış; nereye gittiğimi 
sorduğunda yanıtım nedense hep 
“Almanya’ya” olurmuş. Oysa daha sonraki 
yıllarda gittiğim Hollanda’dan dönüşte 
sadece birkaç saatliğine uğradığım bir yer 
oldu Almanya.

Anadolu Üniversitesi’ne 
yakın oturmamız ve 
üniversitenin içinde bulunan 
liseye gitmem, daha sonra 
Anadolu Üniversitesi İktisat 
Bölümü’nde okumam, 
aynı zamanda da yine bu 
üniversitede çalışma hayatına 
başlamam, mekân kavramının 
hayatımızı ne derece 
etkilediğini göstermiştir bana. 
Daha sonra mekân değiştirerek, 
Eskişehir’den İstanbul’a akraba 
ziyaretine gelip İstanbul’da 
yaşamaya karar vermem ile 
yepyeni bir arkadaş çevresi, iş çevresi ve 
bakış açısı kazanmış oldum.

Soru: Kaç yaşındaydınız İstanbul’a 
taşınmaya karar verdiğinizde, nasıl devam 
etti sonra öykünüz?

Nilgün Çevik Gürel: 23 yaşındaydım. 
İstanbul’da en çok severek yaptığım 
iş, ilköğretim seviyesindeki çocuklara 
kamp düzenleyen Dünya Gençlik Kamp 
Hizmetleri’nde idareci olarak çalışmam 
oldu. Bütün bir yıl çocukların yarıyıl ve 
yaz tatili için organizasyonlar yaparak 
yorulduğumuz, fakat kamp zamanında 
Uludağ’da, Fethiye’de, doğanın içinde 
onlarla yaşadığımız eğlenceli, bizler için de 
öğretici, çok değerli zamanlarımız oldu. 

Universal, Paramount, Dreamworks, Walt 
Disney filmlerinin dağıtıcısı 
olan UIP Türkiye’nin (United 
International Pictures) İstanbul 
ofisinde satış bölümünde 
çalışırken bir arkadaşım 
sayesinde yoga ile tanıştım. Bir 
süre sonra tatil için Amerika’ya 
gittiğimde ise bir yoga 
stüdyosunda yoga eğitmenlik 
eğitimi alırken buldum kendimi. 
Bu nedenden dolayı tatilimi 
uzatma isteğim ise Türkiye’deki 
işimi kaybetmeme sebep oldu.

Bu dönem hayatımda dönüm 
noktası olmuştur. Geçmişte 
yaşananları, sahip olduklarımı, 
gelecek ile ilgili garantilerimi, her 
şeyi terk edip bir kenara atarak 
başladı her şey. Bunun için plan 
yapmadım, hazırlanmadım; her 
şey aniden ve kendiliğinden oldu.  

Üç ay sonra Türkiye’ye geri 
döndüğümde ise tek başına, 
aldığım riskin sonuçlarını 
yaşamaya başladım! Yıllardır 
bize öğretildiği gibi düzenli 
bir iş hayatım olmuştu. Bu 
düzen bozulduğunda ise yaşam 

denizinden çıkmış bir balık gibi hissetmeye 
başladım kendimi. O anda endişeler, 
korkular ortaya çıksa da bu duygulara 
değer vermeden yoluma devam edebilme 
cesaretini yoga öğretileri sayesinde 
gösterebildim. Bu olay materyalist bir 
dünyadan manevi bir dünyanın varlığını 
görebilmemi sağlayan bir kırılma noktası 
olmuştu benim için. O zamana kadar 
yaşadığım illüzyonu fark edebilmiştim. 
Meğer sudan çıktığımı düşündüğümde 
bambaşka bir okyanusun içine dalmışım.

Soru: Bir yoga eğitmeni olarak çalışmaya 
başlamanız nasıl oldu?

Nilgün Çevik Gürel: Bir kişisel gelişim 
merkezinde yoga dersleri verirken, bir 
öğrencimin dersi çok beğenerek beni 
Levent’te bulunan büyük bir detoks 
merkezine önermesi ile yoga eğitmeni 
olarak çalışma hayatım başlamış oldu. 
Daha sonra yine Levent’de bir spor 
merkezinde yoga dersleri vermeye 
başladım. Dersler çok zevkli geçiyordu 
ve yepyeni insanlar tanıyordum; hâlâ ders 
verdiğim öğrencilerin bir kısmı ile irtibat 
halindeyiz. Büyükada’da yaşadığımdan 
işe gidiş gelişlerim işkence haline gelmeye 
başladığı için İstanbul’da eğitim vermeme 
kararı aldım ve sadece Büyükada’da kendi 
evimizde oluşturduğumuz stüdyoda ve yine 
Büyükada’da bulunan Naya ve Ashaka’nın 
doğa içinde oluşturulmuş huzur içindeki 
platformlarında ders vermeye başladım. 

Soru: “Büyükada’da evimizde 
oluşturduğumuz stüdyoda” derken eşiniz 
Ümit Gürel’le ne zaman, nasıl tanıştınız 
diye sormak istedim…

Nilgün Çevik Gürel: Kısa bir dönem 
Sirkeci’de bulunan bir otelin spa merkezinin 
yeniden dekorasyonu ve yöneticiliği ile 
uğraştım, bir yandan da yoga eğitimi almaya 
devam ediyordum. 

Daha sonra otelin el değiştirmesi ile 
Cihangir’de bir kişisel gelişim merkezinde 
yoga dersleri vermeye hazırlanırken Ümit 
ile tanıştım. Ümit “makrobiotik beslenme” 
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ile ilgili bu merkezde eğitim vermeye 
hazırlanıyordu. Beslenmenin bedenimizi, 
zihnimizi, kaderimizi nasıl etkilediği, ne 
kadar önemli olduğu ile ilgili merakım Ümit 
ile yakınlaşmamıza neden oldu ve bu 
yakınlaşma 2011 yılında evlenmemizi 
sağladı.

Soru: Mesleğinizdeki gelişiminizi, 
yürüyüşünüzdeki önemli kavşakları 
anlatsanız biraz bize…

Nilgün Çevik Gürel: Yoga yolunda 
ilerleme dönemim özellikle 
Büyükada’da yaşayıp çalışmaya 
başladığım tarihten sonra hep gelişerek 
devam etti ve hâlâ devam ediyor. Birçok 
değerli hocadan yoga eğitimleri aldım 
ve almaya devam ediyorum. Beni en 
çok etkileyen ise gerçek bir guru olarak 
hayatını devam ettirdiğini düşündüğüm 
Zoltan adında bir arkadaşım olmuştur. 

Doğanın içinde 
yaşamak insana çok şey 
öğretiyor; bunlardan 
biri yeni doğmuş, 
bacaklarında problem 
olan bir at yavrusunu 
sahiplenmek oldu. 
Ayağa kalkamadığı için 
anne sütü içemeyen bu 
yavru at, birkaç saat 
içinde ölebilirdi, ancak 
birçok arkadaşımızın 
desteği, özellikle veteriner arkadaşımız 
Ayşe’nin büyük emeği ile bu şanslı at 
yavrusunu (adını da bu nedenle Şanslı 
koyduk) yaşatmayı başarabilmek benim için 
öğretilerin en anlamlısı oldu. Hindistan’a 
gitme planları yaptığımız için Şanslı’yı 
Düzce’de bir at çiftliğine yerleştirdik.

Artık Hindistan’a gitmek için hazır 
hissediyordum kendimi, araştırmalara 
başladım ve Goa’da gönüllü olarak 
akupunktur ile hasta tedavi eden bir kampın 
akupunktur eğitimi verdiğini gördüm. 
Ümit ile beraber bu eğitimi almaya karar 
verdik. Bu eğitimde akupunktur ile tedavi 

yapabilmenin yanında, enerji akışları 
ile ilgili daha derin bilgiye ulaşabilme 
imkânı yakalamış olduk. 

İspanyol olan hocamız Prof. David 
Lujan’ın teorik ve pratik eğitimi 
ile kısa süre içinde, gelen hastalara 
akupunktur uygulamaya başladık. 
Hindistan’da hastanelerin ve ilâçların 
çok pahalı olması bu gönüllü 
sağlık kampına ilgiyi arttırıyordu. 
Neredeyse her gün yüzlerce hasta 
geliyordu ve ekibimiz yaklaşık 15-
20 kişi arasındaydı. Gelen her hasta 
ile sorduğumuz sorular sayesinde 

sıcak ilişkiler yaşanıyordu, öğrenmek 
için biz onlara muhtaçtık, onlar da bizim 
onları iyileştirmemize muhtaçtı. Bu kadar 
kısa sürede bize gelerek iyileştiklerini 

söylemeleri 
ya akupunktur 
iğnelerinin çok 
işe yaradığını 
gösteriyor ya da 
bizimle kurdukları 
ilişki sayesinde, 
bizlere kendilerini 
bırakarak teslim 
olmaları onların 

kendi kendilerini iyileştirmesini sağlıyordu. 
Oluşturduğumuz açık hava kliniğinde 
kalabalık, sivrisinek istilâları, zor doğa 
şartlarının dışında, cennet gibi okyanusun 
kıyısındaki plajlar, kafeler, restoranlar, 
kaygısız ve endişesiz bir yaşantı,  huzur, 
yoga merkezleri, farklı yoga tekniklerini 
içeren eğitimler, tekrar Hindistan’a gitme 
isteğini tetikliyor.

Öğrendiklerimi paylaşmak için verdiğim 
eğitimler devam ederken, bundan sonra yeni 
yerler mi yoksa bulunduğumuz yerde yeni 
projeler mi oluşur, henüz belli değil. 

Soru: Dansa ve motosiklet kullanmaya 
ilginizi sormazsam eksik kalacağını 
düşünüyorum röportajımızın…

Nilgün Çevik Gürel: Spor ve dans 
hayatımdan hiç eksik olmadı, bedenimle 
yapabildiklerim biraz da egomu 
yüceltiyordu sanırım. Bir dönem tango 
ile ilgilendim, çok tatlı iki dans hocam 
oldu. Tango dans geceleri ise hayatıma 
ayrı bir renk katıyordu. Son birkaç yıldır 
uğraştığım Afrika dansı ise tüm kalıplardan 
uzak, tamamen doğal haliyle enerjinin 
farklı boyutlarını hissetmemi sağladı. 
Bu dönemlerde Afrika dansı daha fazla 
hayatımda yer tutmaya başlıyor. 

İstanbul’da bulunduğum dönemlerde, belki 
de İstanbul trafiğinin yoğun olması, kolay 

bir ulaşım aracı olan 
motosikletlere karşı 
ilgi duymamı sağladı. 
Uzun yıllar motosiklet 
macerama artçı (arka 
koltukta oturan) olarak 
devam ettikten sonra, 
nihayet ehliyetimi alarak 
kendi motosikletimi 
kullanma şansım oldu. 
Cross tarzı bir motosiklete 
sahip olduktan sonra, off-
road dediğimiz, doğanın 
içinde, asfalt olmayan 
yollarda motosiklet 
kullanmanın tadı bir 
başka. Trafikte ise çok 
dikkat edilmesi gereken 
bir zevk…

Soru: Bültenimizin yayın 
kurulunda kendi hazırladığınız köşenizle 
bizlere uzun zamandır hizmet veriyorsunuz. 
Son olarak Anadolu Aydınlanma Vakfı ile 
nasıl tanıştığınızı ve vakfın çalışmaları 
hakkındaki görüşlerinizi sormak istiyorum. 

Nilgün Çevik Gürel: Büyükada’da 
yaşamaya başlamak, beni geliştiren başka 
bir dönüm noktasına sebep oldu. Anadolu 
Aydınlanma Vakfı ile bu sayede tanıştım. 
Kişisel ve toplumsal aydınlanmaya 
karşılıksız, beklentisiz emek veren katılımcı 
ve üyelere, başta Metin Bobaroğlu’na 
nasıl teşekkür edebileceğimi bilemiyorum. 
Söylenebilecek birçok kelime olmasına 
rağmen, duygu ve düşüncelerimi tam olarak 
ifade edebilecek yeterlilikte kelimeleri 
bulmak çok zor. Sadece bu emekleri hak 
edebilen bir kişi olmayı diliyorum.

www.yogaada.com

https://www.facebook.com/groups/
nilcvk/677151045668741/?notif_t=like

AYIN KONUĞU: Nilgün Çevik Gürel
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AUM (OM Hecesi)
İzzet Erş

Aum yay, Ben ok, Brahman da hedeftir. [1]

Brahman kültünün en yüce mantrası olarak 
bilinen Aum hecesi, sadece titreşimsel 
değeri yüksek, meditatif bir kelime değildir. 
Aum hecesi Upanişadlar’ın da bildirdiğine 
göre tamamlanmak (ekmeliyet) anlamını 
da taşımaktadır. Kâmil olan Aum yolunu 
tamamlayandır. Böylece Aum bir sonuç 
değil, ama sürecin kendisidir. Bu süreç 
kişinin insan olma serüveninin bir özeti 
olarak betimlenir. Aum hecesi, üç harften 
oluşmaktadır. Bu harflerin her biri bir 
mantradır.

Şaivya Satyakama sordu: “Efendim, 
insanların biri ölene kadar Aum hecesi 
üstüne meditasyon [2] yapsa bununla ne 
kazanır?”

Rişi [3] cevap verdi: “Ey Satyakama, 
AUM hecesi yücedir ve Brahman’ın bir 
diğer ismidir... İlk Mantra (A) üstüne 
meditasyon yapanlar, yalnız bununla 
aydınlanmış olarak, çabucak yeryüzüne 
ulaşırlar... İkinci Mantra ile (AU) 
meditasyon yapanlar Manas’a ulaşır. 
Üçüncü Mantra (AUM) hecesi ile En 
Yüce Kişi üstüne meditasyon yapanlar 
ışığa ve güneşe ulaşırlar. Ve bir yılan 
nasıl derisinden sıyrılırsa onlar da 
kötülüklerinden sıyrılırlar.

Ayrı ayrı başvurulan ve birbirinden ayrı 
düşünülen bu üç Mantra sonludur; fakat 
harici veya ara eylemlerde onları iyi 
bir şekilde yerine getiren (tevhîd eden) 
bilgeler (muvahhidler) korkmazlar. [4]

Böylece Aum sadece bir kelime değil, 
insanın yaşadığı üç doğumun göstergesidir. 
Bu üç doğumun ilki kültür ortamıyla 
kuşatılmıştır. İkinci doğum eğitime 
doğmaktır; pedagojik, psikolojik ve bilimsel 
yöntemlerle insan biçimlendirilir. Üçüncü 
doğum, insanın kendisinden doğmasıdır ki 
bu da insanın kendi yaşamına kendi özgür 
istenciyle biçim vermesidir. [5]

Aum insanın kendi varoluşsal gerçekliğidir. 

[1]  Upanişadlar, Mundaka Upanişad. s.63
[2]  Meditasyon kelimesinin Türkçe kullanım karşılığı 
“ibadet” demektir. Meditasyon yapmak, ibadet etme 
eylemine verilen genel addır. Brahman kültünün ibadeti 
sadece bilindiği anlamıyla yokluğa çekilmekle sınırlı 
değildir. Doğru düşünmenin, doğru eylemin, doğru 
sözün vb. eylemlerin her biri ibadet olarak kabul 
edilmektedir.
[3]  Rişi; Brahminler içinde hikmetli vaizlere verilen 
genel bir addır. Bu kişiler Upanişadlar’da doğaüstü 
formlara da bürünmektedirler. 
[4]  Upanişadlar, Praşna Upanişad. s.75
[5]  Metin Bobaroğlu, İnsan Üç Kez Doğar. “Us 
Düşün ve Ötesi - Eğitim Sorunu”. AAV Yay., s. 119.

İlk mantra ile yere iner. Bu belirli bir 
toplumun veya topluluğun içine doğmanın 
ifadesidir. İkinci mantra ile Manas’a 
yükselir. Manas, zihin demektir. Zihin bir 
yetenek olarak Batı felsefesinin anlığından 
ayrıdır. Upanişadlar’da zikredilen zihin 
yetisinin basit olarak algılar toplağı olduğu 
düşünülmemelidir. Hint kültüründe zekâ, 
zihnin tümelliğini taşır. Zekâ varoluşsal 
farkındalığın bütünselliğini, zihin ise o 
farkındalığın “şimdi ve burada”lığının 
ifadesidir. Bu zihin ile kişinin kendi 
olmasının zemini hazırlanır. Manas’a 
ulaşmak, genel bir ifadeyle, başta eğitim 
olmak üzere kişiyi kendisi olmaya 
hazırlayan tüm etkilerdir.

Üçüncü meditasyon ise kişinin dıştan 
gelen tüm eğitim ve biçimlendirmelerden 
sıyrılarak kendini inşa etmesi olarak 
tanımlanır. Upanişadlar bunu “kabuktan 
sıyrılmak” olarak ifade etmiştir. İncil 
ruhtan doğmak [6], İslâmî irfâniyet ise bunu 
bağımsız bir fert olmak şeklinde dile getirir. 
[7] Bu hâle ulaşan kişi Aum’dur. Ve Aum 
Brahman’ın mabedidir: “Her yanı bilgelik 
olan Aum, sen Brahman’ın mabedisin.” [8]

“Aum, Brahman demektir. Aum, bunların 
hepsi demektir. Aum, teslim demektir. 
Onlara “Aum, konuş,” dendiğinde 
konuşurlar. Aum’dan sonra Samanları 
okurlar. Aum’dan sonra ilâhiler okurlar. 
Aum’dan sonra Brahmin rahibi emirler 
verir. Aum’dan sonra kurban sahibi 
Agnihotra’nın [9] yerine getirilmesine 
izin verir. Bir Brahmin başlayacağı 
zaman der ki: “Aum, Brahman’ı 
kazanmayı dilerim.” Veda (hikmet) böyle 
kazanılır.” [10]

Aum, sürecin ve sürecin sonundaki vuslatın 
her ikisidir. Böylece Aum ne sadece süreçtir 
ne de sadece bir sonuç. O, tüm varlığın 
özüdür. Kesafet ve letafet üzerinden yapılan 
tasavvufî anlatımlarda katı maddenin, lâtif 
olan özün bir dışlaşması olduğu fikri vardır. 
[11] Lâtif olan ise ruha, ruh da mânâya 
daha yakındır. Bu fikrin benzer ifadesi 
Upanişadlar’da da ifade bulur:

“Tüm varlıkların özü toprak, toprağın 
özü su, suyun özü bitkiler, bitkilerin 
özü insan, insanın özü söz, sözün özü 
Rigveda, Rigveda’nın özü Samaveda [12], 

[6]  İncil, Yuhanna 3:5-8.
[7]  Muhyiddin İbn-i Arabî, Füsusü’l Hîkem. 
Muhammed kelimesindeki Hikmet-i Ferdiyye.
[8]  Upanişadlar, Taittiriya Upanişad. s.102. 
[9]  Agnihotra; Ateş ilahı Agni’ye verilen takdime. 
Ateşli takdime.
[10]  Upanişadlar, Taittiriya Upanişad. s.104
[11]  Ahmet Avni Konuk, Füsûsü’l Hîkem Şerhi. Giriş 
Bölümü.
[12]  Samaveda; Veda’larda kurban merasimi esnasında 
söylenan ilahilerin içerildiği bir bölümdür. Veda’ların 
üçüncüsüdür. Yine de kutsiyet ve ritüelik açıdan 
Rigveda’dan sonra en önemli Veda bölümü olarak 
kabul edilir. Samaveda yüksek sesle okunur.

Samaveda’nın özü Udgitha , Udgitha’nın 
da Aum’dur.” [13]

Brahmanizm’de toprak gıdadır. Gıda ise 
insanın bedenini ve yaşamsal enerjisini 
temin ettiği bir lütuftur. Toprak algılanan 
ve elle tutulur olanın tamamına işaret eder. 
Gıda ise toprağın bu çoklu göstergelerinin 
tümünden beslenen canlılığın ifadesidir. Bu 
canlılık suyun özündeki “bitki” ile ifade 
bulur. Bitki, dirimliliğin simgesidir.

Upanişadlar’ın Aum’u varlığın özüne 
koyan bu ifadesi hem kozmogonik, hem 
de sibernetiktir. Aum, insanın doğması 
için kendini açığa çıkarmıştır. Bu ise 
öncelikle Aum’un bir hece (Udgitha) olarak 
bilinmesini ve ilâhi bir kelâm olarak tecelli 
ve tezahür etmesini gerektirmekteydi. 
Rigveda ve özü olan Samavedalar kelimeler 
değil, kelimelerin ruhlarıdır. Böyle olduğu 
için Rik söz, Saman nefes, Udgitha da Aum 
hecesidir. Sözle nefes, yani Rik ile Saman’ın 
ilişkisi ayrımlı bir birlik oluştururlar. Ve bu 
çift Aum hecesinde birleşirler. İki insan bir 
araya geldiğinde onların arzularını yerine 
getirmeleri gibi... [14]

Ve insan Aum ile yaşam çarkına girmiştir. 
Aum’a ulaşmak için, Aum’un yardımıyla bu 
çarktan kurtulacak ve Aum olan Brahman’a 
ermeyi dileyecektir. Bu dileği samimi bir 
kalp ile istediğinde Brahman ona yüzünü 
açacaktır .[15] Bu nedenle Upanişad’lar 
Yama’nın [16] şu sözünü aktarmaktadır:

“Tüm Vedaların kat ettiği, tüm 
kefaretlerin açıkladığı, müritlerin 
de arzuladığı o sözcüğü sana kısaca 
anlatacağım; o Aum’dur. O ölümsüz 
hece Brahman, o hece yüce Brahmin[17] 
demektir. O heceyi bilen dileğine erer. 
En iyi ve en yüce dayanak budur; bu 
dayanağı bilen Brahma dünyasında 
büyür.

Bilen Öz varlık, ne doğar ne ölür; O 
yokluktan doğdu, yokluk da O’ndan. 
Kadim olan doğmamıştır, bâkidir, 
ebedîdir; beden ölse de O ölmez.” [18]

izzeters80@gmail.com

[13]  Upanişadlar, Chhandogya Upanişad. s.143
[14]  Upanişadlar, Chhandogya Upanişad. s.143
[15]  Upanişadlar, Brihadaranyaka Upanişad. s.327: 
“Brahman’ın yüzü altın kursla örtülüdür. Onu aç ki, ey 
Puşan, Hakikatin doğasını görelim”. 
[16]  Yama; (veya Yamaraya) Vedik mitlerde ölüm 
ilahı olarak anılan Tanrı. Upanişadlar’da büründüğü 
karakterle ölümü yendiği için ölüm hakkında 
konuşabilen bir bilge olarak da ortaya çıkmaktadır.
[17]  Brahmin, Brahman’ın rahiplerine verilen isimdir. 
Sıradan birer din adamları gibi algılanmamalıdır. 
Brahman kültünde Brahmin Brahman’ı bilendir ve 
“Brahman’ı bilen Brahman olur”. (Ref. Upanişadlar, 
Mundaka Upanişad. s.66)
[18]  Upanişadlar, Katha Upanişad. s.48
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Yoga - 1 Bireyin Doğuşu
Osho

Yayınevi: Omega Yayınevi 
336 sayfa 

Yoga, hayale dalmayan bir zihne sahip olma yöntemidir. 
Yoga, burada ve şimdide olma bilimidir. Yoga, artık geleceğe 
yönelmemeye hazırsın anlamına gelir. Yoga, artık umut 
etmemeye ve varoluşunun bir adım önüne zıplamamaya 
hazırsın demektir. Yoga, gerçekle olduğu gibi yüzleşmek 
demektir. 

Derin bir illüzyonda yaşıyoruz 
–umudun, geleceğin ve yarının 
illüzyonunda. İnsan, şu andaki 
haliyle kendini aldatmadan 
var olamaz. İnsan, şu andaki 
haliyle hakikate ulaşamaz. 
Bunun iyice anlaşılması 
gerekir, çünkü anlaşılmadığı 
takdirde, Yoga denilen 
araştırmaya giriş yapılması 
mümkün değildir.
 
Yaşadığımız an, daima bir 
cehennemdir. Bunu sadece 
geleceğe yönlendirdiğin 
umutların sayesinde 
sürdürebiliyorsun. Bugün, 
bir yarın olduğu için 
yaşayabiliyorsun. Yarın 

bir şeylerin olacağını umut ediyorsun – yarın cennetin 
bazı kapıları açılacak sanıyorsun. Bugün hiçbir zaman 
açılmayacaklar ve yarın geldiğinde yarın olarak değil, 
bugün olarak gelecektir, ama zihnin bu arada tekrar ilerlemiş 
olacaktır. İleriye doğru gitmeye devam ediyorsun; işte hayale 
dalmanın anlamı budur. Şu anda yanında bulunan, burada 
ve şimdi olan gerçekle bir değilsin, başka bir yerdesin – ileri 
doğru hareket ediyor, ileri doğru zıplıyorsun. (Arka Kapak’tan)

Yoga - 2  Zamanın, Mekânın 
ve Arzunun Ötesinde
Osho

Yayınevi: Omega Yayınevi 
384 sayfa 

Kendi içindeki bilinmeyeni bilmeden, başka hiç kimseyi 
tanıyamazsın. O insanın esrarını çözmek için tek yol, kendi 
esrarını çözmektir. Gizli katların arkasında başka katlar gizlidir, 
insan sonsuzluktur. Kendi içinde ne kadar derine inersen, bütün 
bir varoluşta, ayrıca başkalarında da o kadar derine inersin, 
çünkü öz birdir. Çeperse milyonlarcadır, oysa öz tektir.

Beden son derece yanlış 
kullanılmaktadır. Kendi 
vücuduna kötü davranıyorsun. 
Bedenin sırrını bilmiyorsun. O 
yalnızca ten değildir, yalnızca 
kemik değildir, yalnızca kan 
değildir. O muhteşem bir 
organik bütünlük, muhteşem 
bir dinamizmdir. 

Daha birçok sır var. Bu 
beden, birçok bedenin ilk 
katmanıdır... Aslında yedi 
beden vardır. Eğer bu bedende 
derine inersen, yeni olgularla 
karşılaşırsın. Bu hantal 
bedenin arkasında, ince beden 
gizlidir. Bu ince beden uyandığında, çok güçlü olursun, çünkü 
belli başlı boyutsal güçler kazanırsın. Bu beden yatağında 
yatarken ince beden hareket edebilir. Onun için engel yoktur. 
Yerçekimi onu etkilemez; onun için zaman ve mekân söz 
konusu değildir. Hareket edebilir... Her yere gidebilir. Bütün 
dünya ona açıktır. Hantal beden için bu mümkün değildir. 
(Arka Kapak’tan)

Hermetika – Hermes’in 
Kayıp Sözleri
Peter Gandy – Timothy Freke

Yayınevi: Ege Meta Yayınevi 
161 sayfa 

Büyük inisiye Hermes’in 
temel öğretilerinden oluşan 
Hermetika, Batı tarihindeki 
en büyük fikir ve ilim 
adamlarını etkilemiş ve 
onlara ilham vermiş bir 
spiritüel klasiktir. Elimizdeki 
bu derleme, Hermetik 
bilgilerin günümüzle 
olan derin bağlarını açığa 
çıkararak kadim Mısır 
bilgeliğine yeniden can 
vermektedir. 

Her şeyi gören zihin 
vasıtasıyla / Şahitlik ettim 
bizzat Göklerin görünmez 

yüzüne / ve tefekkür yoluyla eriştim Hakikat Bilgisine / İşte bu 
bilişle yazıyorum tüm bu mısraları... 
Hermes Trismegistus M.Ö. 3000 (Arka Kapak)

BİZİM SAHAF Hazırlayan: Ayşe Doğu
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Hologram Evren
Gülgün Türkoğlu Pagy

Geçtiğimiz günlerde, dünyanın en prestijli 
bilimsel dergilerinden birisi olan Nature 
dergisinde, bir grup fizikçinin, evrenimizin 
tamamının aslında büyük bir projeksiyon 
olduğuna dair şimdiye kadarki en net kanıtı 
elde ettiği yayınlandı. Heyecanla okuyup, 
sosyal medyada üst üste paylaştığımız bu 
çalışma, hızlı tüketim çağının eğilimlerine 
uygun bir şekilde tüketilerek arşivlerde 
yer almaya başladı. Belki de yapılması “en 
yerinde” olan davranış gaflet bölgesine 
geri dönüş olduğu için, hızla bu açıklamayı 
unuttuk. Zira pazardan limon almamızın, 
çocuğumuzun başını okşamamızın, büyük 
bir zevkle seyrettiğimiz gün batımının, 
aslında yansıtılmış bir hologram olduğu 
gerçeği insanın üzerinde soğuk bir duş 
etkisi yaratıyor. Kuantum 
fiziğinde gösterildiği gibi, 
çok yüzeysel bir tanımlama 
ile: Eğer bir insanın atomlar 
arası boşlukları alınabilecek 
olsaydı, yetişkin bir insan 
ufak bir tuz kristali boyutuna 
inerdi, eğer dünyadaki tüm 
insanların atomlar arası 
boşlukları alınabilseydi, yedi 
küsûr milyar insan, toplamda 
orta boy bir elma boyutlarına 
inerdi. Uzun yıllar önce yapılan 
bu açıklama, kuşkusuz ki, 
hologram evren ile yakından 
ilintili. Bunları düşünürken, 
insanın, 1970 yılında vefat 
eden Anadolu bilgesi İsmail 
Emre’nin sohbet kayıtları 
olan satırlar arasına sıkışmış 
iki cümleyi düşünüp hayret ve hayranlık 
diyârına uğramaması mümkün olmuyor: 

“Hakikati bilsen,” der Emre, “Aslında ben 
senin içindeki havayı alabilsem, tuz kadar 
kalırsın, ağırlığın aynı kalır ammâ.”

Hz. Muhammed’in, “İnsanlar uykudadır, 
ölünce uyanırlar,” sözünü de hatırlamak 
gerekir. Bu sözler, bilimsel verilerle artık 
iyice yaklaşılan hakikât bölgesine işaret 
ettiği için olsa gerek, Annemarie Schimmel, 
küçük bir kız çocuğu iken anne ve babasının 
dünyadaki tüm dinler için yazılmış masal 
kitaplarını kendisine hediye ettiğinden ve 
bir gün İslâm dininin anlatıldığı bir masal 
kitabı verdiklerinden söz eder. Padmanaba 
ve Hasan isimli bu kitap, Hz. Muhammed’in 
yukarıda sözü edilen hadisinin yazılı olduğu 
kitaptır. Annemarie Schimmel tüm yaşamı 
boyunca bu hadisten çok etkilenmiştir ve 
kitapta anlatılan masalı yaşamı boyunca 
ezberinden okumuştur.

İşte ölünce uyanacağımız, düşümüzde nesnel 
gerçeklik olarak algıladığımız hologram 
evren ile ilgili bilimsel açıklamaların, 

bizler için bir anlam ifade edebilmesi 
için başvurabileceğimiz en yakın olanak, 
holografik metotla oluşturulmuş fotoğraflar 
olsa gerek. Hemen hepimizin cüzdanındaki 
kredi kartlarında kullanılan hologramlar da 
bu teknik ile oluşturulmuştur. Hologram 
kelimesi ilk olarak, Macar kökenli İngiliz 
bilim insanı Dennis Gabor tarafından 
kullanılmıştır. Kökeni Yunanca “Holos” 
(Bütün) kelimesidir. En yalın anlatımı 
ile; iki boyutlu bir objenin, lazer ışınları 
kullanılarak, objeye ışık düştüğünde üç 
boyutlu olarak görünmesinin sağlanmasıdır. 
Söz konusu cisimden gelecek olan ışık 
dalgaları belirli bir yöntemle depolandığı 
için, tekrar ortaya çıkması durumunda bilgi 
kaybı olmamaktadır.

Hologram herhangi bir nesnenin lazer 
fotoğrafıdır. Holografi normal fotoğraf 

tekniğinden bazı farklılıklarla ayrılır. Her 
ışık dalgasının üç özelliği vardır: dalga 
yüksekliğiyle tanımlanan şiddeti, dalga 
boyu uzunluğuyla tanımlanan rengi ve 
doğrultusu. Gümüşlü levha üzerine çekilen 
ve siyah beyaz fotoğraflarda, ışıktaki 
şiddet değişiklikleri kaydedilirken, renkli 
fotoğraflarda dalgaboyu değişiklikleri de 
kaydedilir. Hologramdaysa, ışığın şiddetiyle 
birlikte, ışık dalgalarının doğrultusu da 
kaydedilerek bir cismi üç boyutlu görmemiz 
sağlanır. Bu, tek renk hologramlar için 
geçerli olsa da renkli hologramlar için ışığın 
her üç özelliği de kaydedilir. 

Üç boyutlu bir görüntü elde edebilmek 
için, cisimden (kaynaktan) yayılan ışığın 
fotoğrafını çekmek gerekmektedir. Işığın 
hareket eden ve bu sırada çeşitli tepe ve 
çukur noktaları oluşturan dalgaları bir an 
için dondurulup fotoğraflanabilirse, ışığı 
yansıtan cismin üç boyutlu özelliklerini 
taşıyan dalga örneği yeniden oluşturulabilir. 
Bu noktadan hareket edilerek, cisimden 
yansıyan lazer dalgalarından üç boyutlu 
bir görüntü elde edebilmek için, kaynaktan 
yayılan ışığın fotoğrafını çekmek gerekir. 
Bu noktadan hareket edilerek, cisimden 

yansıyan lazer dalgalarının genlikleri ve 
fazları kaydedilip hologram elde edilebilir. 

Bu yazıda asıl amacım meselenin bilimsel 
arka tasarına değinmek, “hologram evren” 
açıklamasına gelinceye kadar bilimsel 
olarak ne gibi basamaklardan geçildiğini, 
kendi okumalarımın sınırları ölçüsünde 
paylaşmak. 

Fransız fizikçi Alain Aspect ve ekibinin 
1982 yılında yürüttükleri bir çalışma, 20. 
yy.ın en önemli deneylerinden birisidir. 
Aspect, atom altı çiftler oluşturan 
partiküllerin, aralarındaki uzaklıktan 
bağımsız olarak, anında haberleşebildiklerini 
göstermiştir. Aradaki mesafe binlerce 
kilometre de olsa iki atomaltı parçacık 
belli bir çift oluşturduğunda, biri diğerinin 
ne yapmakta olduğunu her an “bilebilir”. 

Kuantum kuramına göre, 
parçacıkların spin (fırıl) 
diye adlandırılan bir özelliği 
vardır. Bir parçacığın spinini 
belirlediğimiz an, kardeş 
parçacık ne kadar uzakta 
olursa olsun, anında ters 
yönde ve aynı hızla kendi 
ekseni etrafında dönmeye 
başlayacaktır. Bu sonuç, 
Einstein’ın, ışık hızından 
daha hızlı ilerleyen bir 
haberleşmenin olamayacağı 
yönündeki teorisini ihlâl 
eden bir sonuçtur. Işık 
hızını aşan hareket, zaman 
bariyerinin aşılması demektir. 
Bu durum fizikçiler arasında 
hararetli tartışmalara neden 
olmuştur. Londra Üniversitesi 

fizikçilerinden David Bohm, Aspect’in 
bulgularının ışığında, her ne kadar evren 
dokunulabilir bir gerçeklik olarak algılansa 
da, evrende nesnel gerçeklik olamayacağını, 
evrenin aslında dev bir hologram olduğunu 
savlar. 

Evrenin bir hologram olabileceği ilk 
olarak, Stanford Üniversitesi, teorik 
fizik profesörlerinden Leonard Susskind 
ve Nobelli Teorik Fizikçi Gerard’t 
Hooft tarafından ileri sürülmüştür. Bu 
iki fizikçinin dikkate çekici fikri, ünlü 
İngiliz bilim insanı Stephen Hawking ve 
İsrailli Jacob Bekenstein’ın kara delikler 
üzerinde yaptıkları çığır açan çalışmaya 
dayanmaktadır. “Hawking radyasyonu”, 
İngiliz fizikçi Stephen Hawking’in kara 
deliklerin termal özelliklerini açıklayan 
önemli teorik bir buluşudur. Normâlde 
yoğun bir kütle-çekimsel alanın sonucu 
olarak kara deliklerin, etrafındaki tüm 
madde ve enerjiyi yuttuğu düşünülür. 
Fakat bu teoride, bunun tam olarak geçerli 
olmadığı ortaya konulmuştur. Hawking, 
kara deliklerin tamamen kara olmadıklarını 
fakat radyasyon yaydıklarını, bu salınım 
neticesinde kara deliklerin buharlaşarak 
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nihayetinde yok olduklarını göstermiştir. 
Bir kara delik yok olduğunda, kendi üzerine 
çökerek kara deliğin oluşmasına neden 
olan yıldıza ait tüm bilgiler de kaybolur 
ki, bu bilginin yok edilemeyeceği prensibi 
ile çelişir. Bu çelişki “Bilgi Paradoksu” 
olarak anılır. Bekenstein’ın çalışması bu 
paradoksun çözümüne yönelik önemli bir 
ipucu edinilmesini sağlamıştır. Bekenstein, 
bir kara delikteki enformasyon miktarının 
sanıldığı gibi karadeliğin hacmiyle değil, 
karadeliğin olay ufku denilen sınır alanıyla 
orantılı olduğunu bulmuştur. Olay ufku, 
ışık ve maddenin artık kaçamadığı bölgeyi 
sınırlayan kuşaktır. Teorisyenler olay 
ufkundaki mikroskopik, dairesel kuantum 
dalgalarının, kara deliğin içindeki bilginin 
şifrelerini taşıyor olabileceğini böylece, kara 
delik yok olurken, taşıdığı bilgiyi gizemli 
bir şekilde kaybetmediğini göstermiştirler. 
Bu durum bizleri çok önemli bir fiziksel 
anlayışa götürür: Öncül bir yıldızın taşıdığı 
3D bilgi, oluşmasına neden olduğu kara 
deliğin 2D olay ufkunda şifrelenmiştir.

Susskind ve Hooft bu görüşü, kozmosun 
da bir olay ufku olduğuna dayandırarak, 
evren ölçeğine taşımıştırlar; evrenin 
13,7 milyar yıllık yaşamında henüz bize 
ulaşmayan ışığın olduğu ufuk. Princeton 
İleri Araştırmalar Enstitüsü’den “Sicim 
Kuramcısı” olan Juan Maldacena, bu 
görüşün doğru bir yönde ilerlediğini 
bildirmiştir. Maldacena sicim kuramına da 
yeni bir tanım getirerek, holografideki soyut 
kavramların, matematik yoluyla somut ve 
kesin hale getirilebildiği varsayımsal bir 
evren öneriminde bulunmuştur. 

“Dokuz ayrı boyutu ve onuncu olarak da 
zaman boyutunun olduğu ve matematiksel 
olarak çapraşık bir dünya olan sicim 
dünyası salt bir hologram olabilir,” der 
Maldecena. 

Son günlerde Nature dergisince yapılan 
dünyanın dev bir hologram olabileceğine 
dair kanıtlara giden ilk kayıtlar, farkında 
olmamalarına rağmen GEO600 ekibi 
tarafından yapılmıştır. Bir Alman-İngiliz 
ortak projesi olan bu çalışma, Almanya’nın 
Hanover kentinde yürütülmektedir amacı 
ise; nötron yıldızları ya da kara delikler 
gibi çok yoğun astronomik oluşumlardan 
uzay-zamanına yayılan gravitasyonel 
dalgaların saptanmasıdır. Gravitasyonel 
dalga detektörleri çok hassastır ve 
güvenilir bir çalışma için gürültü faktörünü 
sıfırlamak önemli ancak sağlanması zor 
bir kriterdir. Böyle bir deney düzeneği 
kurulduğunda, uzaktan duyulan trafik, 
sismolojik hareketlerden kaynaklanan 
gürültüler ve hattâ geçmekte olan bulutların 
gürültüsü dahi hesaba katılmalıdır. GEO600 
çalışmasında, alınan tüm önlemlere rağmen 
detektör bir ses kaydetmekte ancak bu 
sesin kaynağı anlaşılamamaktadır; bu 
beklenmedik ses dev detektöre adeta 

musallat olmuş ve ekip çalışanlarını 
aylarca çaresiz bırakmıştır.  Çalışmada 
pürüz yaratan bu sesin detektördeki 
ısı değişimlerinden kaynaklanıyor 
olabileceği düşünülmektedir. Çalışma 
ekibi kendilerini çaresiz bırakan bu ses 
problemi ile uğraşırken, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde Chicago kenti yakınlarında 
yer alan bir parçacık fiziği laboratuvarı 
olan Fermilab fizikçilerinden Craig 
Hogan, ekiple temasa geçer ve kaynağını 
anlayamadıkları bir ses problemi yaşayıp 
yaşamadıklarını sorar! Hogan, henüz ekip 
bu sorunu yaşamadan böyle bir sorun 
yaşayabileceklerini bilmektedir. Çünkü dev 
detektör, uzay zamanının asli sınırına yani 
uzay-zamanının artık kesiksiz bir karaktere 
sahip olmadığı sınıra ulaşmıştır; bu sınırda 
zaman, aynen bir fotoğraf karesine optik 
yakınlık sağlandığında tanecikli bir yapının 
gözlemlenmesi gibi, granüler bir hale 
dağılmaktadır.  

Aslında, teorik fizikçiler uzun zamandır, 
kuantum etkisinin, uzay-zamanının, en 
küçük ölçekte şiddetli bir ihtilaca yol 
açtığına inanmaktadırlar. Bu ölçekte, 
uzay-zaman dokusu granüler bir hal alır, 
piksel benzeri bu yapılar, bir protondan, 
yüz milyar kere milyar daha küçüktür. 
Bu mesafe tam olarak 10-35 olan, Planck 
uzunluğudur. Ancak, Hogan, holografik 
ilkenin her şeyi değiştirdiğini idrak eder: 
Eğer uzay-zamanı granüler bir hologram 
ise, küresel olan evren de, dış yüzeyinde 
her parçanın bir “bit” bilgi taşıdığı Plank 
uzunluğu ölçüsünde karelerden oluşan bir 
tabaka ile kaplıdır. Holografik prensibe 
göre, dış tabakada ihtiva olunan bilgi tam 
olarak evrenin iç hacminde bulunan bilgi 
ile eşit bir bit rakamı vermelidir. Küresel 
olan evrenin hacmi, dış yüzeyinden çok çok 
daha büyük olduğuna göre, bu nasıl olanaklı 
olabilir?  Hogan, bu eşitliğin olabilmesi 
için, iç hacimde bulunan granüllerin Planck 
uzunluğundan daha büyük olması gerektiği 
sonucunu çıkarır. “Daha farklı bir deyişle, 
holografik evren bulanıktır” der Hogan ve 
devam eder “Plank uzunluğunu deneysel 
olarak ölçebilmek olanaklı değildir, ancak 
bu granüler yapının holografik projeksiyonu, 
10-16 gibi daha büyük bir skalaya taşınır. 
Hologramın içinde yaşandığınızı, bulanıklığı 
ölçerek anlayabilirsiniz.” İşte, Hogan 
tam da bu bulanıklığın ölçülebilirliğinin 
mümkün olup olmadığını düşünürken, 
GEO600 deneyi fotoğrafa dâhil olur. Bu 
tür gravitasyonel dalga gözlem detektörleri 
ile bir protonun çapından çok daha küçük 
uzunlukların ölçümü hassas bir şekilde 
yapılabilmektedir. 

Hogan, evrenin bir hologram olabileceği 
ve bunun olabilmesi için bu tarz bir sesin 
detektörlerce yakalanabilmesi konusu ile 
uzun zamandır uğraşmaktadır. İncelemeleri 
sonucunda, farklı lokasyonlardaki 
beş farklı gravitasyonel dalga gözlem 

detektörlerinden, İngiliz-Alman GEO600 
detektörünün en hassas olan detektör 
olduğuna karar vermiştir ve uzay-zamanının 
kuantum ihtilacının laser ışık sinyalinde bir 
gürültüye yol açması gerektiği konusundaki 
görüşleri hâlihazırda Physical Review D 
dergisinde yayınlanmıştır. İşte bu nedenle 
ekip ve çalışmaları ile bir temasının 
olmamasına rağmen söz konusu edilen 
soruyu sorabilmiştir.

Gelinen son aşama olarak, Hologram Evren 
Teorisi’nin, simulasyon ile desteklendiği 
çalışma, Ibaraki Üniversitesi teorik 
fizikçilerinden Yoshifumi Hyakutake ve 
ekibi tarafından yürütülmüştür. Ekip, Nature 
dergisine iki makale göndermiştir birincisi, 
sicim teorisi tahminlerine ve sürekli olarak 
var-yok oluş bölgesinde gidip-gelen zımni 
parçacıkların özelliklerine dayandırarak bir 
kara deliğin dâhili enerjisini, olay ufkunun 
pozisyonunu, entropisini ve diğer bazı 
özelliklerinin hesaplanması ile ilgilidir. 
İkinci makale ise, yer çekiminin olmadığı 
daha alt boyutsal kozmosun (lower-
dimensional cosmos) dâhili enerjisinin 
hesaplanması ile ilgilidir. Her iki makalede 
kullanılan bilgisayar hesaplamaları 
eşleşmektedir. Sicim kuramcısı Maldacena, 
“Hesaplar doğru görünüyor” demiştir. 
Bu yayınlar için Leonard Susskind, “Ekip, 
bizim aslında son derece emin olduğumuz 
bir şeyin, belki de ilk kez, matematiksel 
olarak, doğruluğunu gösterdi; yani bazı 
kara deliklerin termodinamiğinin alt boyut 
bir evreninden türetilebileceğinin,” demiştir. 

Maldacena bu görüşe bir ilâve yapar:
“On boyutu barındıran bir kara deliğin 
olduğu bir evren; bunlardan sekiz boyutun, 
sekiz boyutlu bir küreyi oluşturduğu ve 
yerçekimi olmayan diğer bir alt boyut, 
tek bir boyut. Birbirinden tamamen farklı 
bu iki dünyanın matematiksel verilerinin 
tamamen aynı olması, günün birinde, 
evrenimizin yerçekimsel özelliklerinin daha 
basit, tamamen kuantum teorisi terimleri 
ile açıklanabilecek olması konusunda 
umudumuzu artırmıştır.” 

Yararlanılan Kaynaklar:
1. http://biltek.tubitak.gov.tr/
2. http://www.nature.com/
3. http://www.wikipedia.org/
4. http://tr.wikipedia.org/
5. http://www.newscientist.com/
6. http://prd.aps.org/abstract/PRD/v77/i10/

e104031  (Physical Review D)
7. http://www.acls.org/publications/op/

haskins/1993_annemarieschimmel.pdf
8. İsmail Emre yazılı sohbet kayıtları.
9. Metin Bobaroğlu 2011 - 2013 AAV konuşma 

kayıtları.
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İknaton
Derleyen: Ayla Pakkan

Mısır uygarlığında firavunlar (kelime anlamı: büyük ev), 
inisiyasyon yoluyla “Tanrı Kral” olarak yetiştiriliyorlardı. 
Daha sonra bu dönem yerini inisiyasyonun ritüelini 
canlandırmak suretiyle Hanedan firavunların –kan bağı veya 
akrabalık vesilesi ile oluşan– topluma egemen olmasına bıraktı.

Mısır firavunları çoğunlukla zorba, baskıcı, savaşçı ve 
acımasız kişilerdi. Ortak özellikleri, Mısır’ın çok tanrılı 
dinini benimsemeleri ve bu din sayesinde kendilerini 
tanrılaştırmalarıdır.
 
Ancak Mısır uygarlığında bir tek firavun vardır ki diğerlerinden 
çok farklıdır ve yaşadığı dönemde ilk büyük devrimi yapan 
Tanrı Kral’dır.

Bu firavun tek bir yaratıcıya inanılması gerektiğini savunmuş 
ve bu yüzden özellikle çok tanrılı dinin gizli istismarcıları olan 
Amon rahipleri ve bunlara destek veren bazı askerler tarafından 
büyük baskıya maruz kalmış ve sonunda da zehirlenerek 
öldürülmüştür.
 
Bu firavun M.Ö. 1375’te tahta geçmiş olan 4. Amonetheb’dir. 
Tarihçi Ernest Gombrich şöyle yazıyor:

“Eski geleneğin kutsadığı birçok alışkanlığı kaldırıp, halkının 
garip bir biçimde betimlenmiş sayısız tanrısına saygı göstermek 
istemedi. Onun için tek bir yüce tanrı vardı o da “Aton”           
–Güneş, Kozmik Ün, Varlığın Efendisi– idi.”
 
Halkın inanç sistemini çok tanrılı dinden ayırarak tek tanrı 
anlayışını ilk kez ortaya koydu. Kendi adını da İKNATON –
İKN-AT-ON– Aton’un Hizmetçisi, Aton’ca kabul edilen, 
Aton’a boyun eğen –Amon’un hoşnutluğu– olarak değiştirdi.

 
Ancak Teb şehrinin önde gelenleri bu dini tebliğ etmesine 
müsaade etmediler. İknaton ve ahalisi Teb şehrinden 
uzaklaşarak Tell-El-Amarna’ya yerleştiler. Burada Akh-Et-
Aton adında yeni ve modern bir şehir inşa ettiler. Amon çok 
tanrılı Mısır dininde en büyük toteme verilen isimdi. Amon 
AM-ON “Kozmik Sevgi” anlamında, Aton ise İknaton’a göre 
“Göklerin ve Yerin Yaratıcısı” idi.
 
Bu gelişmelerden hoşnut olmayan Amon Rahipleri, ülkenin 
içinde bulunduğu bir ekonomik krizden faydalanarak 
İknaton’un gücünü elinden almak istediler. Düzenlenen bir 
komplo ile İknaton zehirlenerek öldürüldü. Ondan sonra gelen 
firavunlar da hep rahiplerin etkisinde kaldılar.
 
İknaton’dan sonra başa asker kökenli firavunlar geçti. Bunlar 
eski geleneksel çok tanrılı dini yeniden yaygınlaştırdılar ve 
eskiye dönüş için çaba harcadılar.
 
İKNATON’un şiiri
 

Tanrı uludur, birdir, tektir.
Ondan başkası yoktur,

Bir tanedir.
O’dur her varlığı yaratan.

Bir ruhtur Tanrı, görünmeyen bir ruh…
Ta başlangıçta vardı Tanrı,

Tek varlıktı O.
Hiçbir şey yokken O vardı.

Her şeyi o yarattı,
Ezelden beri süregelen varlığı…

Ebediyete kadar sürecek,
Gizlidir Tanrı, kimse görmemiştir Onu.

İnsanlara ve yarattıklarına sır kalır her zaman.
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Üçlü Filtre Dersi
Bir gün bir tanıdık Sokrates’e rastladı ve 
dedi ki: 
- Arkadaşınla ilgili ne duyduğumu biliyor 
musun? 
- Bir dakika bekle, diye cevap verdi 
Sokrates. Bana birşey söylemeden evvel, 
senin küçük bir testten geçmeni istiyorum. 
Buna Üçlü Filtre Testi deniyor. 
- Üçlü Filtre? 
- Doğru, diye devam etti Sokrates. Benimle 
arkadaşın hakkında konuşmaya başlamadan 

önce, bir süre durup ne söyleyeceğini filtre 
etmek iyi bir fikir olabilir. Ona üçlü filtre 
dememin sebebi bu. Birinci filtre, gerçek 
filtresi. Bana birazdan söyleyeceğin şeyin 
tam olarak gerçek olduğundan emin misin? 
- Hayır, dedi adam. Aslında bunu sadece 
duydum. 
- Tamam dedi Sokrates. Öyleyse, sen 
bunun gerçekten doğru olup olmadığını 
bilmiyorsun. Şimdi ikinci filtreyi deneyelim; 
iyilik filtresini. Arkadaşın hakkında 
bana söylemek istediğin şey iyi bir şey mi? 
- Hayır, tam tersi. 
- Öyleyse onun hakkında bana kötü bir 

şey söylemek istiyorsun ve bunun doğru 
olduğundan emin değilsin. Fakat yine de 
testi geçebilirsin, çünkü geriye bir filtre daha 
kaldı; işe yararlılık filtresi. Bana arkadaşın 
hakkında söyleyeceğin şey benim işime 
yarar mı? 
- Hayır! Gerçekten değil! 
- İyi, diye tamamladı Sokrates. Eğer bana 
söyleyeceğin şey doğru olmayıp işe yarar 
faydalı bir şey değilse, bana niye söyleyesin 
ki!

Kaynak: Cevdet Kılıç, Bilgelik Hikayeleri, 
İnsan Yayınları

HAKİKATTEN DAMLALAR Alıntılayan: Ekrem Genç

Bizden Haberler
Selin Erş

• Sevgili dostumuz Çelik Erişçi’ye geçirdiği ameliyat dolayısıyla 
geçmiş olsun diliyoruz. 

• Vakıf katılımcılarımızdan Sayın Doç. Dr. Haluk Berkmen, 6 
Şubat 2014’te Fenerbahçe Gönüllüleri Evi’nde İslam dininin 
yüksek bir boyutu olan Tasavvufun kavramlarını yorumladığı ve  
Anadolu bilgelerinden örnekler sunduğu ‘Tasavvufun Kavramları’  
başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 

• Vakfımızın iletişimci takipçilerinden 
Arzu Pınar Demirel kurumsal hayatı geride 
bırakarak Headline’ı kurdu.  Headline 
medya ilişkileri, stratejik ve iç iletişim 
danışmanlığı konularında yenilikçi 
çözümler sunuyor. Ayrıntılı bilgileri www.
headline-ist.com adresinden alabilirsiniz. 

• Vakıf katılımcılarımızdan Çağrı Dörter’in 
Anka’nın Kanatları adlı kitabı raflardaki 
yerini aldı. Anka’nın Kanatları -tanıdığı 
herkes gibi- sorgulanmamış yaşamını 
tüketip, zamanı dolduğunda kendi varlığına 
ve içinde yaşadığı varoluşa ait hiçbir gerçek 
cevaba ulaşamadan dünyayı terk edecek bir 
bireyin; dünyayı ve kendini sorgulamaya 
başladıktan sonra ona görünür kılınan 
bir ‘kapı’dan içeri girmesiyle başlayan 

ve tüm varlığını dönüştüren gizemli 
yolculuğunun anlatımı...

• Vakıf katılımcılarımızdan Selim 
Bilal’in babası ve Ozan Bilal’in dedesi 
Hüseyin Bilal 21 Ocak 2014’te vefat 
etmiştir. Tüm ailesine başsağlığı 
diliyoruz. 

• Vakıf dostlarımızdan 
Melten Bozoflu’nun 
yönetmenliğini 
üstlendiği Güldür 
Güldür isimli gösteri, 
14 Şubat- 2 Mart 
tarihleri arasında 

Avrupa turnesindeydi. Grup, turne kapsamında Almanya, 
Hollanda, İsviçre ve Belçika’da gösteriler gerçekleştirdi. 

Göze 
Ercan Özaksoy 
 
güz boyalarında küflü üzümler 
taş çiçekleri toprak filizleri 
 
ufak patika yollar 
ayaklar altında yalvaran kum taneleri 
 
geleceğin özlemi 
geçmişin anlaşılamaz duygu yığınları 
 
ufukta sinen güneşe 
ağaçlardan çözülüp uçuşan yapraklar 
 
sen ey! içimde susmayan özlemin türküsü 
derununda fosilleşmiş katmanlardan sızan 
kaynağı belirsiz pınar…
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Sevgi
Nilgün Çevik Gürel

Sevgi kelimesini sık sık kullanmamıza 
rağmen, çoğu zaman bu kelimenin anlamını 
doğru oturtamıyoruz. Sevgiyi, çıkarlarımız, 
arzularımız, korkularımız, beklentilerimiz 
için kullanabiliyoruz. Bu yanlış olmamakla 
beraber gerçeği, hakikati keşfedebilmek için 
engel oluşturabiliyor, oysa sevgiye ulaşmak 
için bir sebep aramamıza gerek yoktur. 

Sevginin iyileştirici gücü şefkattir. Şehvet 
ise tutku, arzu, paylaşamama, açgözlülük 
halidir ve içimizde bir sıcaklık ve ateş 
hissettirir ve bu ateşin etkisi hayatımızı 
yönlendirmeye başlar ve bizleri köleleştirir. 
Bu enerji halini aşabilmek sevgiye götürür 
ve diğer dış enerjiler tarafından değil, 
hayatımızı kendi kendimize yönetebilecek 
duruma gelebiliriz.

Hindu anlayışında “Sevgi” Sanskrit dilinde 
Kama, Prema ve Bhakti kelimeleri ile 
ifade edilir. 

Kama: Fiziksel ve cinsel ilişkilerden oluşan 
sevgiyi tanımlar. Kama’da ego ve tatmin 
duygusu yoğun bir şekilde hissedilir. Huzuru 
(shanti) ve mutluluğu kama’da bulmak 
zordur. Bu durumda iyi ve kötü duygular 
üretilir, geliştirici olmakla beraber aynı 
zamanda zarar verici de olabilir. İnsanların 
davranışları arzular tarafından yönlendirilir 
ve arzular kama yoluyla yerine getirilir. 
Kama yoluyla arzuları yerine getirmek 
fiziksel memnuniyet ve tatmini oluşturur. 
Dharma (evrensel yasa) ise kama’yı düzene 
koyar. 

Prema: Saf sevgi, derinden duygusal olarak 
hissettiğimiz bir sevgidir. Her ne kadar içsel 
olarak derinden sevsek de aslında içten 
içe bu sevginin karşılığını bekleriz ve eğer 
karşılık bulamazsak acı çekmeye başlarız. 
Bu tarz sevgide yine gizliden ego devreye 
girmiştir. 

Bhakti: Sevginin en yüksek formudur. 
Koşulsuz, sonsuz, ilâhi, yüce olana 
bağlanmayı anlatır. Bhakti; ruh, ilâhi, 
kozmik bilinç seviyesinde bir sevgidir. 
Bhakti, sevgiyle bağlı anlamında olan 
“Bhaj” kökünden gelir, herhangi bencilce 
istekler yoktur bu sevgide, korku da 
yoktur. Adanan kişi hisseder, inanır, 
kavrar, hayal eder. Prema’nın adanan kişi 
tarafından kalben açığa çıkmasıdır. Bhakti 
ilâhi sevgidir. Kendi özünü keşfederek, 
diğerlerini beden ya da zihin olarak 
değil özünü, ruhunu görebilmeyi sağlar; 
ruhlar ayrı değillerdir ve diğer ruh ile 
buluşulduğunda bütün, tam, bir olunur.

Prema yolu duygusal memnuniyettir. 
Sevgiyi vermek bile, duygusal arzuyu yerine 
getirmektir. Bhakti duygusal sevgiden daha 

fazladır. Duygusal sevgi gelir ve gider, bu 
her zaman değişir. Fiziksel, duygusal açıdan 
kendimizi çoğu zaman eksik hissederiz, 
başka birinin ya da bir şeyin sevgisi ile 
tamamlanmak isteriz, ama arzular ve 
hırslarla bağlandığımız ve sevgi sandığımız 
şey gelip geçicidir ve asla bütünlük 
hissi vermez. Ancak içsel olan sevgiyi 
keşfettiğimizde tamlık hissini algılayabiliriz. 

Hindu anlayışına göre içinde bulunduğumuz 
“Kali Yuga” zaman döngüsü, yani karanlık 
çağ ya da demir çağ dönemi, negatif 
enerji, kaos, kötülükler, çatışmalar, 
karmaşa açısından yoğun bir dönemdir. 
Materyalist değerlerin arttığı, şehvetin, 
ahlâki bozulmanın çoğaldığı bu sistemde var 
olabilmenin yolu koşulsuz sevgiden doğan 
iyilikten geçer. Olumsuzluklar, kötülükler 
olsa da her şart altında evrensel dengelerin 
farkına vararak,  bazen çok zor olsa da her 
şeyin olması gerektiği gibi olduğunu kabul 
ederek koşulsuz sevgiden vazgeçmemek 
gerekir.

Her şeyi kabul ettiğimizde bütün hale 
ulaşabilir ve birbiri ile her şeyin ilişkili 
olduğunu görebiliriz. Hayatı kabul edip 
rahatlamak nefeslerimizi derinleştirir; 
nefesler yavaşladıkça, evrenin ritmine 
uyum sağlamaya başlar. Nefesler evren 
ile aramızda kurulmuş bir bağdır. Nefesi 
izlediğimizde, içinde akan hayat enerjisini 
algılamak, varoluş ve evren ile kendimiz 
arasında fark olmadığını görmemizi sağlar. 
Nefes alıp verişler kendiliğinden olur ve 
evrenin içimize girip çıktığını hissedebiliriz. 
Nefesle hareket eden yaşam enerjisi bizi 
tazeler, canlandırır.

Meditasyon durumunda, varoluşun ritmi 
içine girdiğimizde oluşan sonuç sevgidir. 
Bütünü algılar ve diğerinin artık öteki 
olmadığını kavrayabiliriz.

Sevgi sayesinde her insanın zayıflıklarını, 
zaaflarını, kusurlarını kabul eder, 
beklentisizce herkesin değerli olduğunu 
anlarız ve bu doğal özü görebilmek 
aydınlanmadır.

Osho “sevginin, aşkın en yüksek hali, yani 
olgunlaşmış aşk olduğundan, anlayış ve 
farkındalık ile sevgiye ulaşılacağından” 
bahseder. Bu farkındalık hali ise meditasyon 
ile oluşur. Osho meditasyonu bir çiçeğe 
benzetir ve sevgi ise bu çiçeğin güzel 
kokusudur. Bu güzel kokuyu yayabilmek 
için çiçek açmak gerekir der. Meditasyon 
rahatlamadır, kendini açar ve halin içine 
düşmek için izin verirsin, aydınlanırsın. 
Aydınlanmadan önce içeride sevgi 
oluşmalıdır ki etrafındakilerle bu güzel 
halleri kıskanmadan paylaşabilesin.

Aydınlanma halinde kişi kendi içinde mutlu, 
huzurlu (shanti) olduğunda eğer sevgi 
önceden oluşmamışsa, sevgiyi mutluluğunu 

bozan bir engel gibi görebilir. Bundan 
dolayı aydınlanmış birçok insan varken çok 
az sayıda usta vardır. Usta bu mutluluğu, 
huzuru, bu güzel halleri herkesle paylaşmak 
ister. Buda’nın içindeki sevgi gibi, 
aydınlanmayı bulaşıcı hale getirir.

Kaynaklar: 
1) Bhakti Vedanta, Narada Bhakti Sutra
2) A summary of Swami Tadatmananda’s 
Discourse, September 19, 2006 Arsha 
Bodha Center, Somerset, NJ Summarized by 
Kishin J. Kripalani
3) Tantra of the great liberation, Arthur 
Avalon
4) Yoga Illustrated dictionary, Harvey Day
5) Prema Vahini, Sathya Sai Baba 
6) Sevgi, Osho 

Bir çiçeği seviyorsan; 
bırak var olsun. Sevmek 

sahip olmak ile ilgili 
değildir. Sevmek değer 

vermek ile ilgilidir.

OSHO


