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Merhaba Değerli Dostlarımız,
Bildiğiniz gibi, Zafer Bilim Kültür Yardımlaşma Derneği olarak
her konuda sizlerin memnuniyetini önceliyoruz.
Bu anlayışla çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor.
Web sitemizle ilgili sizleri bilgilendirmek istedik. Bir yandan arşiv
yüklemeleri yapılırken, web sitemizde de bazı yenilikler hayata geçiyor.
Bu yeniliklerle birlikte hem daha beğeneceğiniz bir web sitesi olmasını,
hem de içeriklere daha rahat ulaşmanızı umuyoruz.

www.zaferdergisi.com
adresinden yüklü olan tüm arşiv sayılarımızın içeriklerine ulaşabilir,
okuyup sosyal hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.
Destekleriniz için teşekkür ediyoruz.

ZAFER BİLİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU
Web Sitemiz:

www.zaferdergisi.com
ÖNEMLİ HATIRLATMA
Dergileri ellerine ulaşmayan okuyucularımız, her ayın 20'sine
kadar abone servisimize bildirdikleri takdirde, bir sonraki
sayımızla birlikte ücretsiz olarak tekrar yolluyoruz.

Abone Servisi İletişim Bilgilerimiz
abone@zaferdergisi.com
0 549 505 60 01 - 02 - 03

M

Ocak bizbize

ERHABA sevgili okuyucularımız,
Beklenmedik olaylarıyla birlikte bir yılı
daha geride bıraktık, yeni bir yıla bismillah dedik. Duamız o ki, ömrümüzün
bundan sonraki kısmı geçmiş yıllarımızdan daha
hayırlı olsun.
İnsan mutlu olmak ve mutsuz eden şeylerden
uzak olmak istiyor. Bir gencin “İleride ne olmak istiyorsun?” sorusuna verdiği cevap hepimizin ortak
duygusunu dillendiriyordu, “Cennetlik” demişti.
Evet sonunda inşaallah Rabbimizin lütfuyla
cennete gitmek istiyoruz. Ama aslında bu dünyada
da cennet mutluluğunu yaşatan pek çok nimetlerle yaşıyoruz. Bunları görmek, bunları düşünmek
gerek. Tâ ki kalplerimiz de ümitle dolsun.
Düşünelim mesela; aksi de mümkün iken
insan olmuşuz, Rahmetli Selim Gündüzalp'in sık
sık hatırlattığı gibi, “Kediler âleminde fare olmamışız” “Bir bitki, bir ot olmamışız” evet “İnsan”
olmuşuz. Bizi tüm varlık basamaklarından atlatarak insan yapmış Rabbimiz. Dünyada insan olarak
dolaşıyor, insan olarak nefes alıyor, insan olarak
düşünüp, hissediyoruz. Daha değerli bir hayat
mertebesi yok. Üstelik yolun sonunda değil henüz
başındayız: ruhlar âleminden anne karnına, oradan dünyaya uğrayan yolumuz, çocukluk, gençlik,
olgunluk ve yaşlılık duraklarından geçip kabir
âlemine, oradan mahşer ve inşaallah ebedî cennete ulaşacak bir yolda yürüyoruz.
Bu yol güzel bir yol. Yolumuz ilerledikçe gördüğümüz ve mazhar olduğumuz güzellikler de
çoğalıyor.
Ruhlar âleminde, kendimizden bile haberimiz
yokken, anne karnında bilinir olduk; dünyaya geldik varlığı tattık, sevmeyi sevilmeyi bildik, kendisini güzel isimleriyle ve sonsuz nimetleriyle tanıtan
Yaratanımızı tanıdık, tanıdıkça sevdik. Elbette yükselen bir eğriyle her adımda daha çok nimetlere
ve rahmete mazhar olduğumuzu gösteren yolumuzun üstünde daha nice sürpriz güzellikler bizleri bekliyor. Peygamberimiz ehli iman için kabir
âleminin dünyadan daha güzel bir âlem olduğunu
boşuna müjdelemiyor... Daha öteleri ise “Ne göz
görmüş, ne kulak işitmiş güzellikler...”
Evet iman da ruhumuzun dünyadaki cenneti.
İmansızlık, geçmişi geleceği, hayatı, dünyayı,
her şeyi karanlık, karamsar, umutsuz, korumasız gösterirken; Allah'a iman edip güvenmek

geçmişten geleceğe insana huzuru, emniyeti ve
mutlulukları yaşatıyor, iman dalga dalga hayatımızı
aydınlatıyor.
Ümitsizlik ve iman, karanlık ve aydınlık gibi zıt.
İman ne kadar şuurlu ise ümitsizlik o kadar zayıflayıp yok oluyor.
Allah adına bakınca her şey yerine oturuyor,
anlamını buluyor.
Evet imanlı bir bakış, her şeyin üstünde panaromik bir manzara gösteriyor. İnsan, Rabbini bildiğinde, nereden geldiğini, nereye gideceğini biliyor,
dünyada yaşadıkları anlam kazanıyor.
İman nazarıyla bakınca musibetler, belalar
ardı ardına da gelse, onların gerçek bela olmadığı,
dünya imtihanının soruları olduğunu anlıyor insan.
Peygamberimizin buyurduğu gibi “Müminin hali ne
güzeldir; başına musibet gelir, sabreder sevap kazanır; bir nimete mazhar olur, şükreder sevap kazanır.”
Başarılı bir hayatın da formülü bu: Sabretmek
ve şükretmek. Allah'ın rızasına ve dünya-ahiret
kazancına uçuracak iki kanat.

•••
Zafer Dergisi olarak 44. yıla adım atarken, geriye baktığımızda, okuyucularımızın hayatlarında
bıraktığımız olumlu izlerle mutlu oluyoruz. Sizlerden gelen teşekkürler, bizlere nasıl olumlu değişimlere sebep olduğumuzu gösteriyor ve şükrediyoruz.
Rabbimiz hepimizi yolunda daim eylesin.
Geçmişten bugüne gerek yazılarıyla, gerekse
abone olarak ve her türlü destekleriyle Zafer'in yaptığı güzel hizmetlere vesile olan herkese Rabbimiz
en güzel karşılığını versin. Hem dünyada hem de
ahirette...

•••
Gayret, çalışmak, sefer bizim; zafer Allah'ın...
Allah'a emanet olun...
Not: Aralık ayı başında, fahri yönetim kurulu üyemiz, Ali İhsan Arığ abimizi rahmet-i Rahman'a uğurladık. Bu vesileyle Rabbimiz, tüm okuyucularımızın da
hastalarına acil şifalar versin; vefat eden yakınlarına af
ve rahmetiyle muamele etsin. Mekanları cennet olsun
inşaallah.

Dilek ve görüşlerinizi aşağıdaki adrese yollayabilirsiniz:

zaferdergim@gmail.com

Editör

Suat Ünsal
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-Kuveyt Türk Katılım Bankası
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USD: TR 34 0020 5000 0957 7519 4001 01 BIC/Swift Code: KTEFTRIS
Baskı-Cilt: Mega Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş. Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi No:3/1
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www.mega.com.tr Tel: 0 212 412 17 00 Sertifika No: 44452
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İnci
Okumuş,

var olmanın ışığını haber veriyor.
Yokluk karanlığından varlığın aydınlığına çıkarılan her şuur sahibinin şüphesiz
bir maksadı olmalı.
Varlığının anlamını aramalı:
“Lambayı yaktığımızda odamızdaki
eşyaları dönüştüren, karanlığın hatırasını bile kovan ışıktan şüphe edemeyiz.”

İsmail Kılıçarslan,

”

gökkubbe altında insan olarak
bulunmanın sorumluluğunu hatırlıyor, hatırlatıyor.
Dostoyevski’nin baktığı yerden bakarak:
“Başımı kaldırdım ve
göğe baktım.
Dosto haklıydı.
‘Böylesine güzel bir
gökyüzünün altında,
bu kadar kötü insan
nasıl yaşayabiliyordu.’

Marcel
Proust,

Byung-Chul Han’ın Yorgunluk Toplumu kitabından alıntı yaparak, insanın insanca var oluşuna
izin vermeyen çağı eleştiriyor: “’Makine duraksayamaz. Bilgisayar, devasa hesaplama yeteneğine rağmen ahmaktır
çünkü tereddüt etme noksanlığı vardır.’ Bugünün dopingli, hiperaktif,
performans odaklı toplumunun o devasa eksikliği ancak bu kadar
güzel özetlenebilirdi doğrusu. Her şeyi ‘yapabiliyorum, demek ki yapmalıyım’ diyerek bir ‘güç yetirebilme oyunu’na döndüren insanların
hayatlarından çıkardıkları kavramlardan biri de ‘tereddüt.’”
6 zafer OCAK 2021

İbrahim
Tenekeci’nin

”

aşka doğru çizmek istiyor kaderini. Kaderi aşkla çizen Rabbi adına:
“Aşk yazılmamış olsa bile adımın üzerine
Adımı aşkın üstüne kendim yazarım.”

Rainer
Maria
Rilke,
her şeyi yakınlaştıran,
her eşyayı tanış eden,
kalpleri barıştıran
Allah’ın yakınlığını
çağırıyor. Şiiri dua
bilerek, hasretini dualaştırarak:
“Çünkü en yakın şeyler
bile uzaktır insanlara.”

Haydar
Ergülen,
şiirin sessiz kaynağına işaret ediyor,
sessizliğin şiirini
bulmaya çalışıyor. Şiiri ruhların
b/akışında arıyor.
Şiirin en gizli en
tatlı meyvesini
tarif ediyor: “Kimsenin kimseye
gözü değmiyorsa
şiir niye?”
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Zeytin Yaprağı
ve Şifası

A

LLAH’IN üzerine
yemin ettiği meyvelerden biri olan zeytin, Kur’an-ı Kerîm’de
altı kez zikrediliyor. Yüce
kitabımızda “mubareketin
zeytunetin” ifadesiyle zeytinden “bereketli, hayırlı, sayısız
yarar sağlayan” anlamlarına
gelen mübarek bir ağaç olarak
bahsedilmekte ve zeytinyağına da dikkat çekilmektedir.
Son zamanlarda salgın vesilesi
ile zeytin ve yaprağının şifalı
özellikleri bir kez daha insanlığın dikkatini çekmeye başladı.
Zeytin, ülkemizde sofralık
zeytin ya da yağ şeklinde
daha çok gıda olarak değerlendirilmektedir. Oysa birçok
ülkede zeytin yaprakları tıbbi
amaçla ekstrakt şeklinde kullanılmaktadır. Ülkemizde ise

8 zafer OCAK 2021

PROF. DR. FATİH SATIL
zeytin yaprakları maalesef
ziraî bir atık olarak kalmakta,
genellikle yakacak ya da hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir.

Zeytin Yağı Gibi Zeytin
Yaprağı da Anadolu’da
Geleneksel Halk Tıbbında
Asırlardır Kullanılmaktadır
NADOLU’DA halk arasında zeytin ağaçlarının yaprakları, mikrop
öldürücü, ateş düşürücü, kan
şekerini ve yüksek tansiyonu
düşürücü, idrar söktürücü
özelliklerinden dolayı yaygın
bir şekilde kullanılmaktadır.
Hatta bazı kırsal bölgelerde
ağız içindeki aft ve yaralara
karşı zeytin yaprağı çiğnenerek kullanıldığı bilinmektedir.
Aynı şekilde geleneksel halk

A

hekimliğinde yara için yapılan
merhem ve kremlerde mutlaka zeytin yağı kullanılmaktadır.

Zeytin Yaprağı ve
İçeriğindeki Oleuropein
Maddesi Antimikrobiyal
Aktiviteye Sahiptir
İşte halk tarafından asırlardır kullanılagelen zeytin
yaprağının da tüm bu şifalı
özellikleri içerisine yüklenen
değerli fenolik maddeler ve
yüksek antioksidan maddelerden kaynaklanmaktadır.
Çeşitli ülkelerde bilim adamlarınca yapılan çalışmalar,
zeytin yaprağı ve içeriğindeki Oleuropein maddesinin
antiviral ve antimikrobiyal
aktiviteye sahip olduğunu
göstermektedir.
UNUNLA birlikte,
Oleuropeinin; herpes,
hepatit, rotavirüs gibi
virüslerine karşı antiviral aktivite gösterdiği ile ilgili birçok
çalışma da bulunmaktadır.
O nedenle zeytin yaprağı
ve yağı ile ilgili olarak bu
geleneksel kullanımlar ve
bu konuda yapılmış antiviral
çalışmalardan hareket ederek benzer şekilde Covid-19
üzerinde deneysel ve klinik
çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

B

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler/
Bitkisel Droglar Binlerce
Yıldır Halk Arasında
Kullanılmaktadır
ELENEKSEL halk tıbbının özellikle şifalı
bitkilerle ilgili bilgi
ve uygulamalarının modern
tıbba kaynaklık ettiği bilinen
bir gerçektir. Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) verilerine göre
Afrika ve Asya’da nüfusun
%80’i sağlık amacıyla bitkilere
dayalı ilaçları kullanmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde kullanılan
ilaçların ise %25-40’ı bitkisel
etken madde içermektedir.
Dünyada en güvenilir madde
en uzun süre kullanılan maddedir. Fitoterapi’de kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler/bitkisel droglar halk
arasında binlerce yıldır
kullanılmaktadır.

G

Koruyucu Hekimlik
Açısından Zeytin Yaprağı
ASTALIKLA mücadelenin en etkin ve
hesaplı yolu, hastalığa
yakalanmadan evvel koruyucu önlemler almaktır. Koruyucu hekimlik bu manada
ortaya çıkabilecek hastalıklara
önceden tıbbi müdahale ve
telkin yollarının kullanılmasıdır. Tıp dilinde hekimliğin
yarısı olarak koruyucu hekimlik gösterilirken, diğer yarısı
içinde tedavi hekimliği kabul
edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde, özellikle eczacılar ve
hekimler, “koruyucu hekimlikte ve sağlıklı yaşamda”
başta herbal çaylar vb olmak
üzere, doğal kaynaklardan
önemli ölçüde faydalandıkları
bilinmektedir.

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYI NASIL YAPILIR?
Toplanan zeytin yapraklarını yıkadıktan sonra doğrudan güneş almayan serin bir ortamda kurutun.
Uygun ortam koşullarında kurutulmuş 3-5 adet zeytin yaprağını (yaprak parçalanarak da kullanılabilir) bir
çay fincanına koyunuz, üzerine kaynatılarak bekletilmiş
sıcak suyu dökünüz. Suyun rengi açık sarı renk oluncaya kadar 5 dk kadar bekleyiniz. Bu şekilde hazırladığınız çayınızı, içerisine ince bir dilim limon atarak içebilirsiniz. Bu çayı öğünler arasında ve günde 2-3 bardağa
kadar tüketebilirsiniz. Zeytin ürününe zarar vermemek
için yaprakları ilaçlı dönemde ve hasat öncesi dönemde
toplamayalım. Mümkünse hasat sonrası ya da budama
döneminde toplamak lazım.
Oleuropein’in önemli biyolojik
aktivitelere sahip olduğu
ve günümüzde yeni ilaçların geliştirilmesine
ışık tutacağı açıktır. Bu
nedenle, zeytin yaprağındaki bu maddeyi
eczacılık teknolojisiyle
buluşturulup daha
etkili formülasyonlarını
geliştirmenin yollarını
araştırıp bilim dünyası ve
ülke ekonomisine katkı sağlamamız şarttır.

H

Konuya bu açıdan yaklaşacak olursak, alanında
uzman doktorların tavsiyeleri
doğrultusunda tıbbi tedavileri uygulamakla birlikte,
zeytin yapraklarını ve bundan elde edilen ekstraktların
bitkisel gıda takviyesi olarak
değerlendirilmesinde fayda
var.
Sonuç olarak, hem geleneksel halk tıbbında şifa
amaçlı kullanılıyor olması
hem de yapılmış çalışmalar
göz önüne alındığında, zeytin
yaprağının ana bileşeni olan

Ama Kullanırken Dikkat
ITKISEL ürünler de ilaç
gibi, doğru kullanılmadığında veya aşırı
miktarlarda ve yanlış uygulandığında ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği
unutulmamalıdır. O nedenle
“Ottur Zararı Yoktur” demeyelim, bitkileri kullanırken
dikkat edelim, uzmanlara sormadan kullanmayalım. Kronik
rahatsızlığı olanlar doktoruna
danışmadan bu ürünleri kullanmamalıdır. Sağlıklı günler
dilerim…

B

Kaynakça bilgileri
www.zaferdergisi.com adresinde.
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Neşeli Öykü

BALIĞIN CEVABI
HAZIRLAYAN: AHMET ZAFER

T

EMEL’IN karnı acıkmış ve bir lokantaya girmiş.
Görünce canı balık çekmiş ve sipariş etmiş.
Fakat garsonun getirdiği balığı görünce pek hoşuna gitmemiş
ve başlamış balıkla konuşmaya.
Onu böyle gören garson meraklanıp “Beyefendi bir şey mi istediniz?” diye sormuş.
Temel, “Yok” demiş, “Balık ile konuşuyorum.”
Bunu duyan garson biraz da eğlenmek maksadıyla sormuş: “Sen
balığın dilinden anlıyor musun?”
Temel, “Evet” demiş.
Garson, “Peki ne diyorsun ona?”
Temel, “Geçen hafta denize saatimi düşürdüm, gördün mü
onu?” diye sordum demiş.
“Eee” demiş garson, “O sana ne dedi?”
Temel de asıl diyeceğini söylemiş, “Balık ben denizden çıkalı 3
ay oldu diye söyledi” demiş ve eklemiş, “Hadi git de taze balığın
varsa getir.”
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Adam olan
kar tanesi
ÖZKAN ÖZE

K

AR TANESI, anası olan buluttan doğduktan sonra uçtu uçtu uçtu ve çocukların yaptığı kocaman bir kardan adamın kafasına kondu.
Oradan gökyüzüne doğru baktı ve şöyle
dedi:
“Anacığım bu günleri göreydi, ‘Oğlum
koca adam olmuş!’ derdi.”

OCAK 2021 zafer 11

Yol Çatallandığında
PROF. DR. KEMAL SAYAR
“Bir ormanda yol ikiye ayrıldı ve ben / Ben gittim daha az geçilmişinden
/ ve bütün fark da bu oldu işte” diyordu Robert Frost.
IDILMEYEN yolun hayaleti bizi avlamaya devam ediyor.
İçinde yaşadığımız politik çağ, imgenin hakikati öncelediği,
samimiyetin aşındığı, kişinin duyarlı ve bütünlüklü bir benlik
anlatısını geliştirmesinin giderek zorlaştığı, benliğin bir menfaat kovuğundan diğerine kona geldiği bir sığlık ve yüzeysellik dönemi
olarak kayıtlara geçiyor.

G
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“Yirmi beş yaşımda aldığım bir kurşunla bugün ölüyorum” der Rene
Char. İrade ve gaye ile hayata tutunur, hayatın içinde gerçekten yer alırız. Seçimlerimizin bir işe yaramayacağı ve dahası bizi başka insanların
gözünde itibardan düşüreceği fikri, bizi hayatın kıyısından köşesinden
dolaşan, hayatı bir seyyah gibi âna ve yaşantıya katılarak değil de turist
kıvamında yaşayan edilgen kişilere dönüştürür.
APTIĞIMIZ seçimlerle hayatımızı inşa ediyoruz. Tuttuğumuz yol
aynı zamanda geçmediğimiz binlerce patika demektir. Kapısından
girdiğimiz her imkân, kullanmadığımız binlerce başka imkândır.
Ama işte bizi biz yapan şey de yolların çatallandığı noktalarda yaptığımız bu seçimlerdir.
Geriye dönerek hayatımıza baktığımızda, bu seçimlerin arasında bir
iç bütünlük ve tutarlılık var ise daha mutmain bir hayat yaşadığımızı söyleyebiliriz.

Y
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EPIGENETIK

DEĞIŞIMI
NEREDE
ARIYORSUNUZ?

A

ŞIK OLMAK
genetik mi?
Ne de olsa
fizyolojik bir
yönü var. Beyin hücreleri bolca oksitosin hormonu salgılıyor. İnsanların elleri titriyor, içlerinde kelebekler uçuşuyor.
Ama başka bir yönden
bakarsak, ta küçüklükten beri her yerden
aşk hikayeleri duyuyor;
prenses masalları ile
büyüyoruz. Yoksa insan
bunları duya duya artık
kendini şartlandırarak
mı aşık oluyor? Ya eşcinseller? Onların genetik
yapısı mı farklı? Peki ya
sizi sürekli sinir eden
alt komşunuz var ya;
doğuştan mı böyle,
yoksa her gün prova yapa
yapa, çalışa çalışa mı bu kadar
kısa bir sürede tansiyonunuzu
tavan yaptırabiliyor? Yedisinde
ne ise, yetmişinde de insan o
mudur?

Karakter ve davranışlarımızın ne kadarının DNA’da
14 zafer OCAK 2021

NİHAL BALCI

gizli, ne kadarının yetiştirilmeye ve çevresel faktörlere
bağlı ve değişebilir olduğu
hep tartışılan ve bilimsel
olarak da araştırılan bir konu.
Bu soruların temelinde hepsini içine alacak bir soru da
şöyle soruluyor: İnsan kaderini değiştirebilir mi?

Okulda, genetik
profesörlerinden biri,
bir keresinde, bisikletten düşmeyi bile
genetiğe bağlamış, bu
düşmenin nedeninde
o insanda “risk alma”
geninin olduğunu,
bu yüzden hızlı veya
tehlikeli giderek buna
sebep olduğunu söylemişti. Fakat bir bilek
incinmesine kadar,
bizimle ilgili her şey
DNA’da kayıtlı ise, DNA
da hastalık yapan, zarar
veren mutasyonlar
dışında iyiye doğru pek
değişmiyorsa, bu imtihan dünyasında insan
nasıl değişip terbiye
olacak, nasıl daha iyi
olabilecektir?
ILIMSEL herhangi bir araştırma
ve bulguyu hiç
düşünmesek bile huy ve karakterimizde, davranışlarımızda
belli bir daire içerisinde değişiklikler yapabileceğimizi düşünmemiz gerekir. Değişim mümkün olmasaydı, peygamberler

B

ve kitaplar gönderilmez, ve Rab
ismi insanın üzerinde tam anlamı ile tecelli edemezdi.

IQ veya suça yatkınlık gibi
bazı özelliklerin yetiştirme
ortamından daha çok DNA ile,
fakat depresyon, politik fikirler gibi bazı özelliklerin daha
çok çevre ile bağlantılı olarak
meydana geldiğini biliyoruz.
DNA’ları tamamen aynı
olduğu için doğumdan sonra
ayrılıp farklı ortamlarda büyütülen tek yumurta ikizleri,
çevre mi yoksa genler mi daha
etkili sorusunu cevaplamada
bilime oldukça fazla katkıda
bulundular.
Peki ya aynı evde büyütülen ikizler? Onların hem
DNA’ları aynı, hem de aynı
ortamda yetişiyorlar.
Fakat böyle ikizlerin
yemek, renk vs. seçimleri,
spora eğilimli olup olmamaları, hangi konulara ilgi duydukları, hatta otizm, astım gibi
bazı hastalıklara yakalanıp
yakalanmamaları çok farklılıklar gösteriyor. Bazen ikizlerden biri bir hastalığa küçük
yaşta tutulurken, diğeri hiç
etkilenmeyebiliyor.
DNA’ları aynı ve aynı
ortamda büyüyen ikizler
için bu değişiklikleri nasıl
açıklayabiliriz? İşte genetik
ve çevrenin üstünde üçüncü bir olay bu değişiklikleri
açıklamada bize bir pencere
açabilir.

B

AZI özellikler ne
genetik ne de yetiştirme ve çevreyle ilgilidir; bu özellikler genetiğin
de bir kat üzerinde, yani
epigenetiktir.

Eğer genetik
yapımız bir bilgisayarın fiziksel donanımı
ise, epigenetik onun
bir işletim sistemi
veya yazılım programlarıdır. Hücrede
epigenetik, çevre
faktörleri ile genetik
yapının farklı ifade
edilmesini sağlar.
PIGENETIK
ile ilgili en ünlü deneylerden biri stresle
başa çıkma yolları ile ilgili.1
Montreal‘de bir grup, farelerle
yaptıkları bir deneyde şu soruyu cevaplamaya çalışmıştı:
Eğer özenli ve dikkatli bir
anne olursanız, çocuğunuzun
DNA’sını değiştirebilir misiniz?
Fareler deney için iki gruba
ayrıldı. (Resim 1-2) Birinci
gruptaki anneler çok ilgili olup
yavrularını devamlı sevip ilgi
gösteriyorlardı. Bu yavruların
DNA’ları incelendiğinde her
şey normal seyrinde idi.
İkinci gruptaki anneler ise
ilgisizdi, fiziksel temasta da
bulunmuyorlardı. Bu yavru-

E

Resim 2
2. Grup: İlgilenilmeyen yavruda stres ile
başa çıkabilme geni açılamamış.

ların DNA’ları incelendiğinde
tam da stresle başa çıkma
genlerinde bozukluklar olduğu görüldü. Yavrularla daha
sonra yapılan deneylerde ise,
ikinci gruptaki stresle başa
çıkamamanın tüm yaşamları
boyunca devam ettiği görüldü. Anne ve bebek arasındaki
ilk haftadaki iletişim yavrunun
tüm hayatı boyunca etkili
oluyordu.
Bilim insanları bundan
sonra ikinci gruptaki torunların DNA’larını incelemeye
karar verdiler
ve onların da
stresle başa
çıkma genlerinin kapalı
olduğunu gördüler.

Resim 1
1. Grup: Kırmızı noktalar bu genin doğumda kapalı
olduğunu ifade ediyor. İlgilenilen yavruda stresle
başa çıkma geni açık.

Bu nasıl
olabilir?
Çocuklarına
sevgi ve ilgi
gösteren bir
anne onların
DNA’larını
nasıl değiştirebilir?
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B

UNU cevaplayabilmek
için önce DNA’dan biraz
bahsedelim. DNA çok
ince ve çok uzun bir molekül.
Vücudumuzda dünyanın etrafını 2.5 milyon kere dolaşacak
kadar uzunlukta DNA var. Tek
bir hücre içindeki DNA, 2 metreden biraz kısadır.
Peki bu uzunluk sadece
hücrenin değil, onun içindeki
çekirdeğe, üstelik de her şeyi
kontrol edebilecek şekilde
nasıl sıkıştırılıyor? Küçük, mikroskobik, trilyonlarca makaralara sarılarak… Bu minik
makaraların ismi histonlar.
(Resim 3-4)

Bir hücrede 30 milyon
histon vardır.
Histonlar bu
kadar uzun
bir maddeyi
paketleme
problemini
çözseler de
başka bir problem ortaya
çıkıyor:
Eğer genler sıkışık bir
şekilde sarılı olarak kalırlarsa
ifade edilemez, adeta var
veya yok olmaları arasında
fark olmaz.

Resim 4
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Kaynak: National Human Genome Research Institute

Resim 3

5

Yukarıdaki şekilde, bir DNA molekülü görülüyor. Pembe olan kısım
stres ile başa çıkmayı sağlayan
genleri temsil ediyor ve görüldüğü
gibi kapalı.

İ

ŞTE (resim 5-9’da görüldüğü gibi) trilyonlarca mikroskobik makara DNA’yı böyle
sarıp, bazen açıp, bazen kapatıp milyarlarca gen ve özellik
için hassas ve nazik bir şekilde
çalışıyorlar.
Bu miniminnacık sanat
harikalarının Rabbimizin
kader kaleminden çıkan incecik sanat eserleri olduğunu ve
onun emrinde olup onun ilim
ve kudreti ile iş gördüğüne
imanı olmayan biri, onların
süper güçleri olduğunu düşünebilir.
Ne akılları var ne de gözleri, fakat hücrenin neresinde ne
var hepsini biliyor gibi hareket ediyorlar. Genleri tam da
gereken yer ve zamanda açıp
kapatabiliyorlar. Bu şekilde bir
yumurta hücresinin bir embriyoya, bir embriyonun bir
bebeğe dönüşmesinde kilit
rol oynuyorlar.
Bu anlattıklarımız, DNA ve
çevresel olayların, sosyalleşmenin, nasıl birlikte üzerimize
etki ettiğinin, yani epigenetiğin çok kısa ve basit bir
anlatımı.

6

7

8

9

Fakat anne yavrusu ile ilgilendiği
zaman, yavrunun beyni serotonin hormonu salgılıyor.
Serotonin başka moleküllerin salgılanmasını ve bir dizi olayı, ve sonuçta da
DNA’nın bu kısmının açılıp aktif hale
gelmesini sağlıyor. Bu sayede yavrular
mutlu ve sağlıklı büyüyebiliyorlar.

B

UNLAR size ilginç geldi ise bundan
sonra duyacaklarınız da sizi şaşırtmaya
devam edecektir.
İnsan hayatına tek bir hücre ile başlar; bu
hücredeki DNA önce eşlenir, iki katına çıkar,
sonra bölünür ve her hücrede aynıdır. Fakat
göz hücresi ile kemik hücresi, kas hücresi ile
beyin hücresi arasında dağlar kadar fark vardır.
Demek ki sadece genetik bilgi hücre için bir
kesinlik değildir. Aynı genetik bilgiye sahip
olsalar da yolları bir noktada ayrılır, şekilleri ve
görevleri değişir.
Sebepler planında bu farkların bir nedeni
de yine hücrelerde epigenetik prensiplerine
göre gerçekleşmekte, aynı DNA’dan çok farklı
hücre tipleri yaratılmaktadır.
Bu prensip sadece embriyo içinde, hücreler
arasında değil, embriyonun dışarıdan, yani
anne karnından alacağı sinyaller ile gerçekleşen bazı değişimlerde de geçerlidir. Annenin
yedikleri, aldığı vitaminler, içtiği sigara veya
alkol, maruz kaldığı stres gibi her şey kimyasal
sinyaller olarak annenin karnından bebeğe
iletilir, epigenetiğine bir şekil verir ve uzun
vadede sağlık ve psikolojisini etkiler. Farelerle
yapılan bazı deneyler bu etkileri, bazı hanımların hamile iken eşlerine naz yapmak için uydurmadığını da gözler önüne seriyor.
Farelerde aguti geni onları sarı renkli, obez,
kanser ve diyabet gibi hastalıklara yatkın hale
getiriyor. Aguti geni olan anneden yavrusuna bu
gen geçiyor ve yavrusu da aynı onun gibi sarı,
obez ve hastalıklı oluyor. (Bkz. Resim 10)

Resim 10
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AKAT aguti geni birçok
gen gibi epigenetik ile
susturulabiliyor. Aynı
anne hamileyken araştırmacılar tarafından özel sağlıklı bir
diyet ile beslendiğinde yeni
yavrusuna gen geçmesine
rağmen, gen susturulduğu
için kahverengi, zayıf ve güçlü
oluyor.2 Yani hamileyken aldığı
besindeki değişiklik yavrunun
uzun vadede sağlığına etki
ediyor.

Bu deneyin sonuçlarının
farelerden çok daha geniş
bir dünyada yankıları var.
Hamileliklerinde sağlıklı beslenmeyen bayanlar, obez, kalp
rahatsızlıkları olan bebekler
dünyaya getiriyor. Hamile iken
sigara içenlerin bebeklerinin
astım olma olasılığı artıyor.
İşin daha da ilginç tarafı bu
etkiler sadece anne ve bebeği
arasında değil, gelecek nesilleri bile etkiliyor.

Resim 11
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Annenin hamilelikteki diyeti değiştirilince 2. bebekte aguti
geni kapalı hale geliyor. (Bkz. Resim 11-12)

Şu anda genç olabilir,
hatta çocuk sahibi olmayı aklınızın ucundan bile geçirmiyor
olabilirsiniz. Yine de hayatta
yaptığınız seçimler gelecek
nesilleri etkileyebilir.
Çünkü epigenetik değişimleri sağlayan faktörler
sperm ve yumurtaya yerleşebilir ve yıllar sonra çocuklarınızı hatta torunlarınızı da
etkileyebilir.
NSANIN yaptığı her şeyin
bir sonucu var. Fakat
sonuçların sadece kendi ile
ilgili değil, yedi göbek gelecek
nesli etkileyebileceğini bilmek
insanda ağır bir sorumluluk
duygusunu da beraberinde
getiriyor. (Resim 13)
İsveç ve İngiltere’de gerçekleştirilen uzun soluklu bir
çalışma çok fazla yiyen ve
sigara içen ergen erkeklerin,
gelecekte erkek çocuklarının
ve hatta erkek torunlarının
yaşam sürelerinin kaydedilir
derecede azaldığını bildiriyor.3
Hücrede oluşan epigenetik gen işaretlemeler ve faktörler sadece anne karnında
değil doğumdan sonra da bizi
etkilemeye devam ediyor. Bu
özellik tüm hayatımız boyu
gelişen ve değişen bir beyne
sahip olduğumuz düşünülürse daha da çok önem kazanıyor.

İ

EPIGENETIK FAKTÖRLER
DEĞIŞEBILIR MI?

E

ĞER bu satırları okuyor
ve bir yandan da annenize anneannenize, dedenize bazı seçimleri için söyleniyorsanız yapmayın! Epigenetik
faktörler değişebilir, tersine
dönebilir.
Resim 12 Kaynak: Randy Jirtle and Dana Dolinoy
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Resim 13: Mavi çizgide görüldüğü gibi 2. ve 3. nesillerin hayat çizgileri
kısalmış.

Montreal’de fareler ile
yapılan araştırmanın devamında, ilgisiz öz annenin elinden
alınıp, ilgili bir üvey annenin
yanına konulan farelerde,
veya beynine tricostatin A adlı
bir ilaç enjekte edilen yetişkin
farelerde hayatın ilk zamanlarında meydana gelen negatif
tecrübelerin ve travmaların
etkilerinin tersine döndüğü
gözlemlenmiştir.
Zor şartlarda yetişmiş,
travmalar da yaşamış olabilirsiniz. Ama sevgi dolu bir eş,
güzel bir çevre, candan bir
dost, en önemlisi de Rabbinizle olan o güzel münasebet,
iman ve dua, bunların hepsine
çare olabilir. Genetiğimize
etki eden bu zararları silebilir.
Yeter ki insan istesin…
Hatta beynindeki veya epigenetikteki bu değişimler tek
taraflı da değil. Bebeğine şefkat gösteren onunla ilgilenen
bir annenin de, hatta öz anne
olmasa bile, beyninde, fizyolojisinde gözlenip ölçülebilir
olumlu değişiklikler meydana
geliyor.4
Yani başkalarına merhamet gösterip iyilik yapmak,
insanlara faydalı olmak da

insanın doğasını iyiye doğru
değiştiriyor.
RAŞTIRMACILAR şu
anda toksik epigenetik
faktörleri değiştirmeye
yarayacak ilaçlar yapmaya çalışıyor ve mesafe kaydediyorlar.
Bu çalışmalar özellikle bazı
genlerin epigenetik faktörlerle
açılması ile oluşan kanserler
konusunda önemli ve etkili
olabilir.
Vücudumuzda kanser durdurucu, tümör önleyici genler
var. Bu genler, hücreleri kanser hücrelerine dönüşmekten
kurtarıyor. Fakat bazı epigenetik faktörlerin etkisi ile bunlar
susturulabiliyor. Gen açılıp
çalışmayınca hücreler kanser
hücresine dönüşüyor.
İşte şu an üzerinde çalışılan bazı ilaçlar, bu genler
üzerinde susturucu faktörleri
kaldırıp onları tekrar aktif
hale getirerek hücreleri içten
kansere karşı koruma temel
prensibine göre çalışıyor.
Geleneksel kanser tedavileri kanserli hücreleri
öldürmeye yönelik. Bu yeni
yöntem ise hücreyi ilk sağlıklı
ve doğal haline dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşımla

A

Alzheimer, astım, diyabet
gibi başka hastalıklar için de
çalışılıyor. İlaçların önündeki
en büyük zorluk ise toksik ve
faydalı epigenetik faktörler
arasındaki seçimi doğru yapabilmeleri, yani zarar vermeden
fayda sağlayabilmeleri. Çünkü
bütün epigenetik faktörleri
yok ederler ise çok daha farklı
problemlere yol açabilirler.
Şu anda bu ilaçlar tam
elimize geçmiş olmasa bile
hayatımızdaki pozitif değişiklikler ile epigenetiğimizi
yani DNA’mızın işleyişini
değiştirebiliriz. Hala geç değil.
Haramlardan uzak durmak,
sağlıklı beslenmek, tam gıdalı
yiyecekler, yeşil yapraklı sebzeler yemek, sigarayı bırakmak, hareketli olmak, nazik
olmak, imanımızı kuvvetlendirip tevekkül ile stresten uzak
kalmaya çalışmak, iyi huylu
olmak, iyilik yapmak, iyiye
yormak gibi aslında hep bildiğimiz, çok temel ve fıtratımıza
çok uygun şeyleri yaparak,
ruhumuzu da gıdalandırarak
bize verilen potansiyel haldeki
iyi ve güzel halleri en iyi ve
güzeline çevirebilir, kötü alışkanlık, davranış ve huylarımızdan kurtulabilir, kendimizin
en iyi versiyonu olabiliriz.
Kaynaklar:
1. Environmental programming of stress
responses through DNA methylation: life
at the interface between a dynamic environment and a fixed genome Michael J
Meaney et al. Dialogues Clin Neurosci.
2. Transposable Elements: Targets for
Early Nutritional Effects on Epigenetic
Gene Regulation Robert A. Waterland
and Randy L. Jirtle. Molec. And Cell.
Bio
3. Sex-specific, male-line transgenerational responses in humans Marcus E
Pembrey et al. Eur J Hum Genet.
4. Maternal affect and quality of parenting experiences are related to amygdala
response to infant faces. Soc Neurosci.
2012;7(3):252-68. Barrett J, Wonch
KE, Gonzalez A, Ali N, Steiner M, Hall
GB, Fleming AS.
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Sevgi Öyküsü

TEK BAŞINA
HAZIRLAYAN: AYŞE ZEHRA

A

NNE ve baba, oğullarını her
yaz güzel bir tren yolculuğuyla
büyükannesinin yanına götürüp ertesi gün evlerine dönüyorlardı.
Yine yaz mevsimi ve büyükanneye gitme zamanı gelmişti. Çocukta
bunun sevincinin yanında farklı bir
heyecan da vardı. Anne ve babasına
dedi ki, “Ben artık büyüdüm. Büyükanneme kendim gidebilirim.”
Baba olumlu sayılacak bir tepki
verse de anne bunu kabul etmedi. Bu
mümkün değildi… Küçük bir müzakerenin ardından baba, “Tamam ben
çözümü buldum…” diyerek, anneyi
de razı etti.
Ve, hepsi için heyecanlı o gün
geldi. Anne baba tren garına kadar
çocuğa binbir tembih yaptılar. Hele
annesi çok gergindi…
Baba, çocuğu koşup içeri girmeden önce kolundan tutup “Oğlum,
hani olabilir kendini yalnız hissedersin, korkabilirsin bu senin için” dedi
ve oğlunun cebine bir kağıt bıraktı.
Az sonra tren hareket etmişti.
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Çocuk tek başına koltuğunda otururken gözü diğer yolculardaydı. Kendi
başına yolculuk yapması dikkat çekiyordu. Kondüktör de yalnız olduğu
için tam anlamadığı bir şeyler söylemişti. Sanki bütün yolcuların gözü
onun üstünde ve sanki bütün yolcular onu konuşuyordu. Bu durum gittikçe çocuğu daha da rahatsız etti. O
acıyan bakışlar, o fısıldaşmalar onun
için miydi!? Çocuk koltuğa sindi, başını öne eğdi, gözlerinden yaş süzüldü… Tam da babasının dediği gibi
kendisini çok yalnız ve çaresiz hissetti,
korktu. O an treni durdurup anne ve
babasına koşmayı o kadar istedi ki…
Ve birden hatırladı. Babası cebine
bir kâğıt koymuştu. Hemen elini atıp
kâğıdı çıkardı. Babasının kısa ama
rahatlatan notunu okudu:
“Oğlum, biz son vagondayız.”

Ç

…

OCUKLARIMIZA fırsat vermeli ve
güvendiğimizi göstermeliyiz. Ama
kendi ayakları üzerinde durabilecekleri zamana kadar da son vagonda
olmalıyız.

Gül Kokulu Şiirler

HASRET
CÜNEYD SUÂVİ
14 Asır geçse de üzerinden
Hiçbir şey eksilmedi özleminden
Güneş, sadece kıbleden doğuyor artık
İki Cihan Güneşi’ni gözlediğinden
Ne pınarlarda su kaldı, ne de çağlayanlarda
Zaten normal değil mi bu, ağlayanlarda?
Taşlar bile hasretinden kuma dönüştü
Seni bulmak için o tozlu sahralarda
Bebekler yine ağlıyor eskisi gibi
Derin çukurlar açılmış dört bir tarafta
İyi, kötü, güzel, çirkin birbirine karıştı
Sen gittikten sonra kaldığımız Araf’ta
Duamız odur ki dertlerimiz son bulsun
Kalpler yine ışıldasın nurlu yüzünle
Efendim! Bekliyoruz ama yoksun
Lütfeyle gel ki her taraf gül koksun…
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NEDEN

AFFETMELİ VE
BAĞIŞLAMALIYIZ?
PROF. DR. NEVZAT TARHAN
AFFETMEK,
ÖZGÜRLÜKTÜR…
IR insanı bağışlamak büyük bir
özgürlüktür. İçinde kin biriktiren
insan, sırtında bir çuval
yük taşıyan kimseye benzer ki; bu insanın özgürlüğü, taşıdığı yükün etkisiyle
kısıtlanmıştır.
Bunun gibi, kötülük
gördüğü insana karşı
kızgınlığı hep aynı dozda
olan kimsenin de, ruhsal
manada hareket serbestisi bozulmuştur. Fakat
yükünü atan, yani içindeki intikam duygusunu
yenebilen kişi hürriyetine
kavuşmuştur. Bu hürriyet,

B

Bağışıklık sistemindeki tahribat, insanın
hastalıklara karşı direncini azaltır. Kişi
affedemediği zaman, tıpta slogan şeklinde
söylenen, “stres, immun supresyon
(baskılama) yapar” kuralının gerçekliğine
tanıklık ederiz. Bu bilimsel doğru, bizim
bağışlayıcılığımızın bağışıklık sistemimizi
sevindirdiğini gösterir.
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kişinin strese bağlı
olarak gelişen birçok
hastalığı atmasına ve
kendisiyle daha barışık,
daha mutlu yaşamasına imkân tanır.
Affetmek aslında
bir yönüyle de karşı
tarafa senin dostunum,
senin için bir hakkımdan ve iddiamdan vaz
geçiyorum demektir.
Bu yaklaşım karşı tarafta dostluk duygularını
uyandıracağı gibi düşmanlığı azaltır, böylece
aile ve sosyal barışa da
katkı sağlar.

BAĞIŞLAMANIN
BIYOLOJIK
BOYUTU…
FFETME ve
öç alma gibi
insan tabiatının
önemli boyutlarını oluşturan
bu iki duygu, herkesin psikolojik doğasında mevcuttur.
Bu konuyla ilgili klinik alanda
yapılmış binin üzerinde araştırma vardır. İncelemelerin
sonucunda, negatif duyguların
kişinin psikolojisine ve fiziksel
sağlığına zarar verdiği ortaya
çıkmıştır.

A

B

U kötücül duygular,
insanda baskı oluşturmakta ve bu da zamanla tansiyonun yükselmesine,
kalpte ritim bozukluklarına,
hormonal değişikliklere, unutkanlık gibi farklı hastalıklara
sebep olmaktadır. Öfke ve
kinin devamlı olması, kortizol
hormonunun uzun zaman
salgılanmasına sebep olur
ki; insanın stres seviyesinin
yükselmesine neden olan bu
durum, bağışıklık sisteminin
bozulduğuna işaret eder.
Bağışıklık sistemindeki
tahribat, insanın hastalıklara
karşı direncini azaltır. Kişi
affedemediği zaman, tıpta slogan şeklinde söylenen, “stres,
immun supresyon (baskılama)
yapar” kuralının gerçekliğine
tanıklık ederiz. Bu bilimsel
doğru, bizim bağışlayıcılığımızın bağışıklık sistemimizi
sevindirdiğini gösterir.

Gözü kapalı olan deneklerin
sağ kollarına yaprak konulmamasına rağmen reaksiyon
meydana geldiği, sol kollarında ise herhangi bir tepki
olmadığı belirlenmiştir. Deney
sonucunda doktorlar, deneklerin söylenen kolun tersine,
sol kollarına çay yaprağının
dokunduğunu açıklamışlardır.
Bu durum, telkinle alerjinin
farkını göstermektedir.
IPNOTIK transa girmiş
bir kişiye “koluna kızgın
demir dokunduracağım” diyen uzman, hastanın
koluna parmağını dokun-

H

durmasına rağmen kolun o
bölgesinin su topladığı görülmüştür. Bu deneyler, vücudumuzu beynimizin yönettiğinin
en büyük işaretidir. Her organ,
her duygu beynimizde temsil
edilmektedir.
İşte bu kötücül duygulardan hem psikolojimize
hem de biyolojimize zarar
vermemek üzere kurtulmamız
gerekiyor.
2021 yılı, bu duygularımızdan arındığımız, aile ve sosyal
barışa katkı sunduğumuz bir
yıl olması temennileriyle…

İNSANIN RUHSAL
DURUMU VE SAĞLIĞI
EWSWEEK Dergisi’nin,
2004 senesi Eylül
sayısında yer verdiği
bir çalışmada; alerjinin duygular ve psikolojik tepkilerle
ilgili boyutu ele alınmıştır. Ve
sonuçta alerjinin, reaksiyonların bedene yansıması olduğu ortaya çıkmıştır. Yine bu
çalışmada, alerji tedavisinde
kişinin ruh halinin de önem
kazandığı tespit edilmiştir.
Yapılan deneylerde, çay
yaprağının ciltte kızarıklığa
ve kaşıntıya sebep olduğu
denekler kullanılmış; deneklerin gözleri kapatılarak sağ
kollarına çay yaprağı, sol
kollarına ise başka bir bitkiyle
dokunulacağı söylenmiştir.

N
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ÇIÇEK AÇAN ÇÖL

K

ardeşimin bir gece
WhatsApp grubuna
attığı fotoğraf öyle
ilginçti ki. Baştan başa
rengârenk çiçeklerle bezenmiş
bir çöl fotoğrafıydı bu. Photoshop olabileceğini düşündüm
önce. İnternette arama motoruna adını yazıp arattım; gerçekti. Dünyanın en kuru çölü
olarak bilinen Şili’deki Atacama
Çölü’ne aitti fotoğraf. “Polar
olmayan bu çorak çöl, hava
şartları değişim gösterdiğinde
inanılmaz bir manzaraya ev
sahipliği yapabiliyor” deniyordu
hakkındaki haberlerde. Ruhen
insana heyecan veren muhteşem güzellikteki bu fotoğraflar
Kur’an’ın, “...Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün, fakat
Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır
ve her güzel çiftten (ürünler)
bitirir.” (Hac Suresi, 5) ayetini
hatırıma getirdi.
2017 yazında Atacama
Çölü, sürpriz bir yağmur
sayesinde 200’den fazla bitki
türüyle adeta bir çiçek tarlasına
dönüşmüş. Dünyanın pek çok

ELIF E. BAYRAKTAR

yerinde bu tarz doğa olayları
gerçekleşse de o yıl beklenmedik bir yoğunlukta ortaya çıkan
çiçeklenme, tüm dünyanın ilgisini toplamış. ‘Desierto Florido’
(çiçek açan çöl) adı verilen bu
olay, nadiren yağan yağmurun
toprağa gömülü tohumların
filizlenmesine sebep olmasıyla
ortaya çıkıyormuş.

Ç

ÖL bitkileri için kuraklık
en büyük tehlikelerden
biri. Kum fırtınaları, aşırı
sıcaklık gibi olumsuz etkenler
normal şartlarda bitkilerin soylarının tükenme sebebi. Ancak
çöl bitkileri, ortama dayanıklı
olmalarını sağlayacak kendile-

rine has özelliklerle yaratılıyorlar. Tohum yapıları ve üreme
şekilleriyle, nesillerinin devamı
sağlanıyor.

B

IRÇOK çöl tohumu
filizlenmeyi engelleyen
çeşitli maddelere sahip.
Mesela; Sinapis Alba adlı
bitkinin meyveleri tohumun
filizlenmesini engelleyen “blastokoline” maddesi ihtiva ediyor.
Arizona’daki bazı çöl bitkileri
de yine yapılarındaki bazı
maddeler nedeniyle çok uzun
uyku dönemlerinden sonra
fidan veriyorlar. Bazı bitkiler bir
yıldan sonra, bazıları 26 aydan
sonra filizlenmeye hazır oluyor. Bu maddelerin varlığının
önemi özellikle kurak mevsim
baş gösterdiğinde anlaşılıyor.1
Bu bitki türlerinin özelliklerinin her biri tohumunun
embriyosuna yerleştirilen bilgilerdir. Yapraklarını dökmeyen
bitkilerle çöl bitkileri arasındaki
bu farklar tohumlarının içinde
ne kadar çok ve detaylı bilginin
kodlanmış olduğunun delilidir.
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Tohum filizlenmeden önce
uyku halindedir. Embriyonun
uyku halinde kalmasını sağlayan
ise bazı bitki hormonlarıdır. Bunların en önemlisi absisik asittir.
Ayrıca tohumların kabuğu gaz
alışverişini engelleyecek kadar sık
ve sert dokulu olduğundan embriyonun faaliyetini engeller ve uyku
halinde kalmasına neden olur.
Tohum ıslatıldığında ise, tohum
örtüsü şişer ve embriyo hücrelerinde bulunan enzimler faaliyete
geçerek “giberellin” isimli yeni bir
hormon salgılamaya başlarlar. Bu
hormon uyku durumunda kalmayı sağlayan absisik asitin etkisini
ortadan kaldırır. Bu asitin etkisinin
ortadan kalkması ile de sindirim
enzimleri (alfa-amilaz) faaliyete
geçer. Bu enzimler besin deposu
içindeki nişastanın parçalanarak
şekere dönüşmesini sağlar. Ortaya
çıkan şekerler embriyo hücreleri
tarafından solunumda kullanılır
ve böylece hücrelerin bölünmesi
için gerekli enerji sağlanmış olur.2
Milyonlarca yıldır tohumların içinde bitkilere ait bütün
bilgilerin saklanıyor olması
sıradan bir konu olarak karşılanabilir mi? Bu, üzerinde
düşünen insanın önünde hiç
beklemediği ufukları açacak
bir bilgidir.

T

OPRAĞA atılan tohumun
bir süre sonra filizlenmesi
ve bir bitki haline dönüşmesi son derece kompleks
süreçtir. Önce uygun şartlar
oluşur, ardından birbiri peşi sıra
kimyasal işlemler gerçekleşir,
bir enzim diğerine etki ederek
tohum bitki haline dönüşür.

Bu bir yaratılış gerçeğidir.
Birbirini tetikleyerek gerçekleşen bu kusursuz sistemleri
tesadüflerle açıklamak mantık
çöküntüsüdür. Kaldı ki söz

konusu kompleks sistemler
filizlenme ile
bitmez, mucizevi işlemlerle
devam eder.

E

“Bilin ki gerçekten Allah,
ölümünden sonra yeryüzüne hayat
verir. Şüphesiz Biz, umulur ki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri
açıkladık.”
(Hadid Suresi, 17)

VET,
tohum
bir yaratılış gerçeğidir.
Bu konuda
hangi evrimci kaynağa baksak,
karşımıza kimi varsayımlar, bu
varsayımlar üzerine kurulmuş
hayali senaryolar, netleşememiş sonuçsuz teoriler ve bu
asılsız iddialar göz önünde
bulundurularak yapılmış gerçek dışı çizimlerle karşılaşırız.
Tohum fosilleri yaratılışın
çok açık delilidir. Yaklaşık 350
milyon yıl önce (Devonian
Dönemi olarak adlandırılan
dönemde) bulunmuş tohum
fosillerinde de bugünkü ile aynı
koruyucu dış örtü, embriyo ve
besin deposu mevcuttur.3

H

ER bir tohum özel yapısı
ile aynı şekilde milyonlarca yıl önce de vardı,
günümüze kadar değişime
uğramadı, kısacası “evrim” gibi
hayali bir süreç geçirmedi. Kaldı
ki evrimciler, yayınlarında bunu
zaman zaman itiraf da ederler:

Tohumların nasıl geliştiği
bilgisi hakkında birçok boşluk
vardır. … polen odasının uzanımı hakkında, polen damlasının
rolü hakkında, tohum taslağının
büyümesinin ertelenmesi hakkında, …hücre zarının yapısı
hakkında daha öğrenilmesi
gereken birçok şey var.4
“Zamanla gelişim, tesadüflere bağlı değişim, ihtiyaç
sonucu ortaya çıkan adaptasyon” gibi terimler, bilime
‘rağmen’ savunulan evrimin
geçerliliği olmayan iddialarıdır.
Mucize yaratılış apaçık ortadadır. Aklını kullanabilenler
için…
Dipnotlar:
1- www.britannica.com/
2-Solomon, Berg, Martin, Villie,
Biology, Saunders College Publishing,
s.766-768
3-Raven, Evert, Curtis, Biology of
Plants, World Publishers, New York,
1976, s.326
4- Seed Biology, s.66
Görsel kaynak: www.milliyet.com.tr
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KUR’ÂN

ALLAH KELAMIDIR,
ÇÜNKÜ…
PROF. DR. ALAADDİN BAŞAR

Ö

NCELIKLE
şunu ifade
etmek isteriz:
Okuyacağınız
yazıyı kaleme almaktan
maksadımız Kur’ân hakkında haddi aşan sözler
sarf eden birisine cevap
vermek değildir. Bu yazıyı onun o çirkin sözleri
dolayısıyla, Kur’ân-ı Kerim
hakkında bazı hakikatleri
ifade etmeyi bir görev
sayarak yazmış bulunuyoruz.
Bu uçsuz bucaksız
âlemi sonsuz bir kudret
ve hikmetle yaratıp idare
eden Allah, bu kâinat
ağacına en mükemmel meyve
ve bu âleme en nazdar misafir olarak yarattığı insanlarla
elbette konuşacak ve kendini
onlara tanıtacaktır.
“Şu kâinattan maksad-ı âlâ,
tezahür-ü Rububiyete karşı,
ubûdiyet-i külliye-i insaniyedir.”
(Sözler)
Bütün semavi kitapların
inzal edilmesinde ve onları
ders verecek peygamberlerin
gönderilmesinde iki İlâhî
maksat söz konusudur: Birisi
26 zafer OCAK 2021

derelerine yuvarlanması
mıdır? Böyle değilse
ölümden sonra bir başka
âleme gidilecek midir?
Bir kahvenin bile kırk yıl
hatırı olduğuna göre,
bir insan kendi varlığına
ve ona hizmet eden bu
muhteşem âleme bu
kadar ihsanlar ve ikramlar takan Rabbine nasıl
şükredecektir?

İ

kendisini kullarına tanıtması;
diğeri kullarına ubudiyet
vazifesini talim etmesi.

B

IR harfin bile kâtipsiz
olmadığını bilen insan,
kendini ve bu âlemi
sahipsiz tevehhüm edemez.
Bu varlık âlemini bir “var eden”
olduğunda bütün vicdanlar
ittifaktadır. Ama o Zat kimdir,
sıfatları, isimleri nelerdir? Bu
âlemi niçin yaratmıştır? İnsanın bu âleme gönderilmesindeki ana hikmet nedir? Ölüm,
insanın bir uçurumdan hiçlik

ŞTE bütün bu ve
daha nice soruların
cevaplarını vermekte
insan aklı kifayetsizdir.
O halde, Allah kendini
bu muhtaç kullarına
bizzat bildirecektir. O
halde Allah insanlara hitap
edecek, kendini tanıtacak,
insanlara şükür ve ibadet yolunu bizzat gösterecektir.
Şimdi hakikat bu iken, bir
an için bu sorunun cevabını
bütün dinlerde ve bütün
semavi kitaplarda arayalım.
Ne bâtıl dinlerde ne de tahrif
olmuş diğer üç semavi kitapta bu soruların cevaplarını
bulamayız. Karşımızda tek bir
hidayet rehberi vardır o da
Kur’ân-ı Hakîm’dir.

Kelam sıfatından gelen Kur’ân’ın bu hasiyetini
(özelliğini) anlamak için kudret sıfatından
gelen kâinata dikkatlice bakmak yeterlidir.
İnsan ne bir çiçeğin mislini getirebilir, ne bir
meyvenin; ne bir arının mislini yapabilir, ne
de bir yıldızın. Bunların hepsi Allah’ın kudret
kelimeleridirler ve taklit edilemezler.

B

AZILARI Kur’ân’ın beşer
kelamına benzemesini
nazara veriyor ve onun
semavî olduğu konusunda
şüpheye düşüyorlar. Bu gibi
kimselerin aldandıkları çok
önemli bir noktayı kısaca
beyan edelim:
Üstat Bediüzzaman Hazretlerinin beyan ettiği gibi
kelam-ı İlâhî nihayetsizdir.
Yani Allah’ın kelam sıfatıyla hitap ettiği mahlûklar,
sayılamayacak kadar çoktur. Meleklere ilham yoluyla
konuştuğu gibi, hayvanlara
da ilhamlarda bulunur. Bu
hakikatı ders vermek içindir ki,
Allah kelamından bir sureye
arının ismi verilmiştir: Nahl
Suresi.
Allah, arıya ilham ile yolunu göstermekte, onu çok uzak
mesafelere sevk etmekte,
daha sonra da yine ilham ile
onu yuvasına döndürmekte,
kovanını buldurmaktadır.
Allah, sevgili kullarıyla da
ilham yoluyla konuşur. Evliyanın ilhamları onların Rableriyle bir nevi mükâlemeleridir.
Ve Allah, kullarına elçi
olarak gönderdiği peygamberleriyle de vahiy yoluyla
konuşur.

Bu hak elçilerinin insanlara
rehber olabilmeleri için Allah
kelamının onların anlayacağı
mahiyette olması gerekir.
Allah’ın insanlarla konuşması konusunda Üstadın
çok önemli bir tesbiti vardır:
Tenezzülat-ı İlâhiye.
ANI Allah insanlara
onların anlayacağı bir
dilden hitap etmektedir. Eğer Tûr-i Sina’da Musa
aleyhisselama hitap ettiği gibi
etseydi, insanlar bu kelama
muhatap olamazlardı.
“Kur’ân-ı Hakîm, ehl-i şuura
imamdır, cin ve inse mürşiddir,
ehl-i kemâle rehberdir, ehl-i
hakikate muallimdir. Öyleyse,
beşerin muhaverâtı (konuş-

Y

maları) ve üslûbu tarzında
olmak, zarurî ve katidir. Çünkü
cin ve ins münâcâtını ondan
alıyor, duasını ondan öğreniyor,
mesâilini onun lisanıyla zikrediyor, edeb-i muaşereti ondan
taallüm ediyor, ve hâkezâ,
herkes onu merci yapıyor.
Öyleyse, eğer Hazret-i Mûsâ
Aleyhisselâmın Tûr-i Sina’da işittiği kelâmullah tarzında olsaydı,
beşer bunu dinlemekte ve işitmekte tahammül edemezdi ve
merci edemezdi.” (Mektubat, 26.
Mektup)

B

U önemli nokta üzerinde biraz durmak gerekiyor. Nur Külliyatında
mahlukat âlemi için “kelimât-ı
kudret” tabiri kullanılır. Yani
yaratılan her mahlûk Allah’ın
kudret sıfatının bir kelamı
gibidir. Bu kelamlar hadsizdir ve birbirinden farklıdır.
Güneş de bir kudret kelimesidir, çiçek de. Allah’ın
kudretinin mahiyeti, ne güneş
yaratmasıyla anlaşılabilir, ne
de çiçek yaratmasıyla.. Bu
İlahî sıfat, ancak mahlûkatın
yaratılmasıyla “kudret kelimeleri” olarak tezahür eder.
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Kelimesiz konuşmanın en açık örneği insan
kalbidir. Kalb kelimesiz konuşur. İnsan bir güzel
manzarayı kalbiyle sever, bu sevgi kelimesizdir;
onu anlatmak istediğinde akıl devreye girer ve
sevgiyi kelimelere dökerek ifade etmeye çalışır.
İman da kalbin kelimesiz konuşmasıdır, şehadet getirmekle bunu kelimelere döker.

A

LLAH’IN zatı gibi
sıfatları da mahlukatın zatlarına
ve sıfatlarına benzemez.
Onun kudret sıfatı ne
semayı direksiz durdurmasıyla, ne dünyayı
döndürmesiyle, ne güneş
sistemini topyekûn sevk
etmesiyle anlaşılmaz. O
kudret; mahlukatın hiçbir
kuvvetine, kudretine, cazibesine benzemez.
Aynen öyle de Allah’ın
kelam sıfatı da hiçbir
kelama benzemez. Kudret
sıfatı mahlukat âleminde
kendini gösterdiği gibi,
kelam sıfatı da vahiyler ve
ilhamlarla tezahür eder.
İlham da, vahiy de Allah’ın
kelam sıfatına bakmaları
yönüyle kelimesizdirler. Ancak
bunların insanlara intikal
ettirilmesinde, Üstadın ifade
ettiği gibi, bir İlâhî tenezzül
devreye girer ve Allah insanlara onların dilleriyle hitap eder.
Kelimesiz konuşmanın
en açık örneği insan kalbidir.
Kalb kelimesiz konuşur. İnsan
bir güzel manzarayı kalbiyle
sever, bu sevgi kelimesizdir;
onu anlatmak istediğinde akıl
devreye girer ve sevgiyi keli28 zafer OCAK 2021

melere dökerek ifade etmeye
çalışır. İman da kalbin kelimesiz konuşmasıdır, şehadet
getirmekle bunu kelimelere
döker. Sevgi gibi korku; şefkat,
merhamet de kelimesizdirler.

K

ELIME ve cümle insan
bedeniyle ilgili kavramlardır; ağızdaki kelime
mahreçlerinden, dilin ve
dudakların hareketlerine, dış
âlemde ise havanın varlığına
muhtaçtır. Maddeden münezzeh olan Allah’ın kelam sıfatı
elbette madde âlemindeki
hiçbir konuşmaya benzemez;
kudreti hiçbir mahlûkun kuvvetine benzemediği gibi.

Kur’ân Allah kelamıdır.
O’nun kelam sıfatından gelmektedir. Ve Kur’ân Allah’ın
insanlara bir tenezzül-ü İlâhî
olarak hitabıdır. Bunu böyle
değerlendirmeyen kimseler
kelam sıfatının kemalini
idrakten aciz oldukları gibi,
Kur’ân’a muhatap olmaktan
da mahrum kalırlar.
E Kur’ân mucizedir.
Hiçbir sûresinin ve
âyetinin benzeri getirilemez. Kelam sıfatından
gelen Kur’ân’ın bu hasiyetini
(özelliğini) anlamak için kudret sıfatından gelen kâinata
dikkatlice bakmak yeterlidir.
İnsan ne bir çiçeğin mislini
getirebilir, ne bir meyvenin;
ne bir arının mislini yapabilir,
ne de bir yıldızın. Bunların
hepsi Allah’ın kudret kelimeleridirler ve taklit edilemezler.
Aynı mana kelam sıfatından
gelen âyetler ve sûreler için
de aynen geçerlidir. Bu hakikati konunun erbabı olan
büyük âlim ve mürşitler ehil
olan muhataplarına anlatmış ve ispat etmişlerdir. Nur
Külliyatı’ndan İşarâtü’l-İ’caz
adlı eserde bu hakikat en
güzel ve mükemmel bir şekilde beyan ve ispat edilmiştir.

V

…
Son olarak şunu da ifade
edelim ki, maksadı ifade
etmek için dil bir vasıtadır.
Onun kullanılması ise ayrı
bir sanattır. Her Türkçe bilen
büyük bir şair olamadığı gibi,
her Arapça bilen de Kur’an’ı
tam anlayamaz.
Kur’an Arapça olmakla
birlikte Allah’ın kelamıdır; aynı
topraktan insanlar çanak ve
çömlek yaparlarken, Allah ise
insan ve hayvan yaratır.

Bir Hatıra

Pencereden Seyret
YÜKSEL KARAHAN

K

IŞIN ortasıydı. Dışarıda belki bir metre karın olduğu bir
gün camdan dışarısını seyrediyordum. Bir tilki kaşla göz
arasında bir tavuğumuzu kaptığı gibi kaçtı. Çam ormanının ağaçları arasında kayboldu.
Ben de çocuk aklımla ne yapacağımı bilemedim. Başladım
tilkinin arkasından bağırmaya…
Ninem arkamdan seslenip “Dur oğul” dedi. “Bak çok kar
yağdı. Tilkilerin de canı var; onların da karınlarını doyurması
lazım. Allah hiçbir canlıyı nasipsiz bırakmaz. Onların da rızıkları
var. Demek ki bizim tavuğun vadesi dolmuş, ömrü bitmiş ki, tilkiye rızık oldu; o da rızkını aldı gitti. Ona bizim tavuk nasipmiş,
o da nasibini aldı gitti. Dünyanın da içindekilerin de sahibi biz
değiliz. Düşünsene o tilki, o tavuğu almasaydı belki açlıktan ölecekti. Hadi sakin ol, üzülecek bir şey yok. Hayatta bazen sadece
pencereden seyretmek gerek. Sahibi dilediği gibi çekip çevirir.
Hadi sen seyretmeye devam et.”

H

…

AYATTA bazen en doğru şeyin pencerelerden seyretmek
olduğunu o gün ninemden öğrendim. Çaresi bulunan bir
şeyde, bir şey yapmayıp acze düşmek tembellik olduğu
gibi, çaresi bulunmayan şeyde de pencereden seyretmeyi bilmeli insan. “Görelim Mevlâ neyler, neylerse güzel eyler…”
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Hastalığı Sevdim…

B

IR söz vardır, “İnsan
bir kitaba girdiği gibi
çıkmaz” diye. Hastane
de öyledir aslında,
insan hastaneye girdiği gibi
çıkmaz. Çıkmamalı da. Hastalık nasıl bizden bir şeyler alıp
götürüyorsa, biz de ondan bir
şeyler alabiliriz, almalıyız.
Hastalıktan neler alınır ki
demeyin. Çok şey alınabilir
hastalıktan. Hele bir dinlesek
neler neler fısıldıyor kulağımıza hastalıklar… Ama söyledikleri de kendisi kadar gerçek.
Hastalık ne kadar aciz
olduğumuzu fısıldıyor.
Bedenimizi hastalıktan uzak
tutamıyoruz, hastalanıyoruz;
zamana karşı koruyamıyoruz,
yaşlanıyoruz; ihtiyaçlarımıza
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SELİM GÜNDÜZALP
dur diyemiyoruz, acıkıp susuyoruz; ecelden kaçamıyoruz,
kabir âlemine göçüyoruz…

B

U kadar aciz olduğumuz halde ‘kendimize’
gözümüzü kapatıp,
kendimizi unutuyoruz. Bizim
yolcu, bu dünyanın da konak
değil yol olduğunu unutuyoruz. “Dost acı söyler” derler.
Hastalık da sunduğu bu
acı reçeteyle, bu yaramızın
dermanını gösteriyor; bizi
ebedi helakete sürükleyecek
gafletten ayılmamızı sağlıyor.
Gerçekten dostluk gösteriyor
yani. Uçuruma doğru koşar
adım gidene bir çalım atıp
düşürmek gibi; can yakıyor
ama kurtarıyor.
•••

H

ASTALIK gerçeklere
gözlerimizi açıyor. Bak
bu dünya geçici; oysa
sen ebedi yaşamak istiyorsun.
Demek ki, her şey gibi sen de
kalıcı değilsin. Öyleyse bâki
olan âlemi unutma, oradaki
rahatını da düşün ona göre
çalış diyor hastalık.

Üstelik hastalıklar günahlarımızın, hatalarımızın da
silinmesine vesile oluyor. Hastalıklar insanlarla aramızdaki
ufak tefek kırgınlıkların bir
kenara atılmasını da sağlıyor.
Rabbimiz, hastalığın elemine
karşılık günahlarımızı sildiği
gibi, insanların kalplerine de
bizim için merhamet ve şefkat
dolduruyor; hasta olanın etrafında herkes pervane oluyor.

Ü

STELIK hastalıkla
geçen süreler, ibadet
sevabı kazandırıyor.
Hastalık ne kadar şiddetliyse
sevabı o kadar çok oluyor.
Hatta şehitlik kazandırıp
ebedi kurtuluşa vesile olan
sebepler arasında bazı hastalıklar var. İnsan bunları
düşününce sabredecek gücü
de buluyor kendinde. Zaten
hastalıkla beraber Allah (cc),
sabrı da, dayanma gücünü de
veriyor.
Şimdi bu kadar iyiliği
dokunan hastalık düşmanı
olur mu insanın! Tamam acısı
zor fakat dünya gibi cezbeli
oyuncaklarıyla bizi oyalayıp
kandırmıyor hastalık; ciddi
ciddi bizi sarsıp uyandırıyor.
Belki kazandırdıklarını
görüp ahirette arayacağız bir
teşekkür edelim diye ama
bulamayacağız orada. Çünkü
hastalık da burada, ölüm de
burada, ayrılık da burada.

Ahiret vuslat yeri. Vuslat
ki ne vuslat… Bizi yoktan var
edip biz yapan, şekillendirip
suret veren, rızkımızı veren,
hastalandığımızda şifamızı
veren, hasılı ömür boyu bizi
el bebek gül bebek yaşatan
Rabbimize kavuşma yeri, sevdiklerimize kavuşma yeri.
HIRET yurdu ebedi
yurdumuz, ayrılığın,
elemin, çaresizliğin,
ölümün geride kaldığı yer.
İman çok büyük bir nimet.
Ahireti bilmek çok büyük
nimet.
Şükürler olsun Rabbimize.
Hastalıklardan istifade etmeyi
öğreten Rabbimize şükürler
olsun.
•••
Risaleden bir yer açtım.
Her elime alışımdaki gibi yine
gurbetten vatana dönen bir
insanın ruh halini yaşadım.
Bırakın sayfalar dolusu
okumayı, bazen bir cümle

A

bile can oluyor insana. Merak
ediyorsanız, ruhumu hangi
cümlenin doyurduğunu paylaşayım. İşte o cümle:
“Allah, melce ve mencedir.
Kâinattan küsmüş, dünya ziynetinden iğrenmiş, vücudundan
bıkmış ruhlara melce ve mence
odur.” (Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 111)
E mutlu iltica edeceği
ve necat bulup kurtulacağı Rabbinin yolunu
bulanlara.

N
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Kuş Mektubu

S

ABAH güneşinin pencereme yansımasıyla bir an
nazarımı gökyüzüne çevirdim. Kuşları izliyorum.
Öyle neşeli coşkulu uçuyorlar ki,
adeta raks ediyorlar. Aralarında
anlaşmış gibi gruplara ayrılıyor,
aynı anda aynı doğrultuda süzülerek dairesel hareketlerle sanki
desen çiziyorlar. Tek bir kalem
olmuş gökyüzünü resmediyorlar.
Bazen de aynı deseni birkaç kez
tekrarlıyorlar. Hani olur ya bir
an gözünden kaçıverenler için
belki…
Hayretle gökyüzündeki o cezbedici manzarayı seyre daldım.
Düşündüm… Öyle sessizce derinden derine… Hayalen onlara eşlik
ediyorum. Oradayım. Aynı neşe ve
coşku bana da sirayet ediyor. O an
onlarla olan bağımın ne kadar da
kuvvetli olduğunu hissediyorum.
Bu akış içerisinde aklım, kalbim,
ruhum da uyanıyor, onlar da iştirak ediyorlar.
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AYŞE ŞAN

CEVİZ FİDANI DİKMEK

H

ISLERIMIN uyanışıyla bu muhteşem
faaliyetin hikmetini, hakikatini merak ediyorum. Küçük âlemimde
kendimce sorgulamaya
başlıyorum. Görünenler
sıradan ve tesadüf olabilir mi!? Bir plan, intizam,
cazibe var, görülüyor.
Sanki perde arkasında
usta bir el işliyor, sevk
ediyor.
Gökyüzü şenlik yeri
olmuş, davet var. Sanki
kuşlar birer mektup ötelerden haber var. Daveti
vereni tanımadan geçmek
olur mu! Hazırlık var a
dostlar hazırlık var. Çeşit
çeşit ikramlarla donatılmış sofralar var. Müştak
muhataplarını bekliyorlar…

Bir gün Nizamülmülk atıyla giderken yolda bir ihtiyarın ceviz dikmekte olduğunu görür ve sorar:
“Ey ihtiyar! Ceviz 20-30 senede tam olarak yetişip
meyve verir; ondan yemek için kaç sene yaşayacağını
umuyorsun?”
İhtiyarın tam bir vefa ve sorumluluk örneği olan şu
cevabı verir:
“Beyim, diktiler yedik, dikelim ki yesinler...”
•••

İYİ BİR DOST MU, SOĞUK BİR İNSAN MI?
Alman şair Goethe’ye sormuşlar: “Kimi sizin için iyi
bir dost diyor, kimi ise tam aksine, soğuk ve mesafelidir
diyor. Nasıl böyle çok farklı şeyler söylenebiliyor?”
O da şu ilginç cevabı vermiş:
“Aslında onlar beni anlatırken hak ettikleri resmi çiziyorlar…”
•••

NEFSİNLE NASIL MÜCADELE EDİYORSUN?
Hz. Ömer’e, “Nefsinle nasıl mücahede ediyorsun?” diye
sormuşlar.
Güzel bir hayat ölçüsü olacak şu cevabı vermiş:
“Nefsim beni aşırı keyifli olmaya sevk ettiğinde, üzücü
hatalarımı düşünürüm. Nefsim beni ümitsizliğe sevk ettiğinde ise, sevindirecek iyiliklerimi.”
•••

HAYATINDA NE DEĞİŞTİ?
Birisi önemli bir konumda
müdürken, ani gelişen bir olay
sonucu görevinden ayrılır. Bir
müddet sonra bir arkadaşıyla
yolda karşılaşır. Arkadaşı sorar: “Ne
var ne yok? Ne değişti hayatında?..”
Eski müdür bir an düşünür ve
acı bir ifadeyle şu cevabı verir:
“Telefonlar sustu!..”
OCAK 2021 zafer 33

Kur’ân-ı Mübîn
Doğruyu Yanlıştan,
Hakkı Bâtıldan
Ayıran Kitap

K

UR’ÂN, bu âyetinde
kendisini “mübîn”
sıfatıyla niteliyor,
apaçık bir kitap olarak
tanıtıyor. Bu tamlama dilimize
de yerleşmiş bulunmaktadır;
zaman zaman biz de mukaddes kitabımızdan Kur’ân-ı
Mübîn şeklinde söz ederiz.
“Apaçık” sözüyle tercüme
ettiğimiz bu sıfat, “aşikâr olan”
anlamını dile getirdiği gibi,
“açıklayan” anlamına da gelir.
Her ikisi de Kur’ân hakkında
doğrudur.
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ÜMİT ŞİMŞEK
O, Âlemlerin Rabbi katından geldiği apaçık olan bir
kitaptır. Binlerce mucizesi, dili,
üslûbu, açıklamaları, belagatı,
verdiği haberler, bir harfine
bile dokunulmadan bugüne
kadar sapasağlam gelmiş
olması, her an bu gezegenin
dört bir köşesinde milyonlarca
kişi tarafından okunmakta
oluşu ve bunlar gibi daha nice
harikulade özellikleri apaçık bir
şekilde gösterir ki, o beşer sözü
olamaz, Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiş hak kitaptır.

O, doğruyu yanlıştan, hakkı
bâtıldan ayırt eder. Ona yönelen ve onda hidayet arayan
kimse, neyin doğru, neyin
yanlış olduğunu onda apaçık
görür, izlenecek yolu apaçık
şekilde onda bulur.
O, insanlara, inanacakları
şeyi gösteren kitaptır. Dosdoğru bir imanın bütün esasları
onda apaçık bulunur. Bu konuda o hiçbir şeyi eksik bırakmamış, insanları eski kitaplara
veya daha başka kaynaklara
muhtaç etmemiştir.

“Elif lâm râ.
Bunlar Kitabın ve
apaçık bir Kur’ân’ın
âyetleridir.”
(Hicr Sûresi, 15:1)

A

NCAK şunu da unutmamak gerekir:
Onun apaçık bir kitap
oluşu, herkesin aynı kolaylıkla
onu anlayabileceği anlamına
gelmez. Eğer öyle olsaydı,
cahil ile âlim arasında bir fark
kalmaz, herkesin Kur’ân’dan
istifadesi eşit seviyede kalırdı.
Ayrıca Peygamberin sünnetine de ihtiyaç bulunmazdı.
Oysa, bizzat Kur’ân, çeşitli
âyetlerinde ilim sahiplerine,
ince kavrayışlılara, bilge kişilere, “Bunu ancak onlar anlar”
gibi ifadelerle atıfta bulunmaktadır.
Bundan başka, Kur’ân
âyetlerinden bir kısmının
çeşitli yorumlara elverişli
müteşabih âyetler olduğunu
bildiren de yine Kur’ân’ın
kendisidir. Kur’ân, bu âyetleri,
kitabın özünü teşkil eden
muhkem âyetlerin açıklamasına havale eder.1
Peygamberi ise, Kur’ân’ın
açıklayıcısı olarak ilân eden
yine Kur’ân’ın kendisidir.2 Pek
çok âyetinde, hiçbir tereddüde meydan bırakmayacak
vurgu ve tekrarlarıyla, o bize
Peygamberi itaat edilecek elçi,
takip edilecek önder, referans alınacak numune olarak

gösterir ki, bu açık beyan ve
emirleri de yine Kur’ân’ın apaçık bir kitap oluşunu gösteren
özelliklerindendir. Evet, o,
apaçık bir dille “Peygambere
itaat eden Allah’a itaat etmiş
olur”3 buyururken, Peygamber sünnetini küçümsemek,
sünnete başvurmaksızın
Kur’ân’ı anlamaya ve dini
öğrenmeye çalışmak, onun
apaçık bir kitap oluşundan
habersiz davranmak olur.

B

…

UNDAN başka, Kur’ân’ın
anlaşılmasında takip
edilecek daha birçok
yöntem ve kurallar vardır ki,
onlara vakıf olmak da bir ilim
ve kavrayış meselesidir.

Eğer Kur’ân bir yerde kendisini “apaçık” sıfatıyla nitelemişse, daha başka yerlerde
de bu sıfatın yönünü ve kapsamını göstermiş, sınırlarını
çizmiş, onun nerelerde açık,
nerelerde kapalı bulunduğunu bildirmiştir.
İşte, “mübîn” sıfatını, bir
başka yerde Kur’ân, Allah
hakkında kullanmakta ve
Onu “Hak ve Mübîn” olarak
nitelemektedir.4 Bu da Allah’ın
varlık ve birliğinin apaçık bir
gerçek olduğunu gösterir;

yoksa Allah hakkında her şeyi
kavrayabileceğimiz anlamına
gelmez.
Eğer “mübîn” kelimesi,
bazılarının anladığı gibi,
herkes tarafından kolayca
anlaşılabilen şey anlamına
gelseydi, Allah’ı ve sıfatlarını
kavramakta bizim acz içine
düşmememiz icap ederdi.
Oysa yine Kur’ân’ın kendisi,
Allah’ın hiçbir şeye benzemediğini ve Onun duyularla
algılanamayacağını bildiren
âyetlerle doludur.

M

…

ÜBÎN sözcüğünün bir
de “açıklayan, açığa
çıkaran” anlamı vardır ki, Kur’ân’ın bu özelliği de
yine ayrıca açıklamaya ihtiyaç
bırakmayacak kadar açıktır.
Sözün özü: Kur’ân-ı Mübîn,
haktan geldiği apaçık olan,
hakikati apaçık gösteren ve
hidayete ulaştıran hak kitaptır. Ancak onun açıklığı, onu
anlamak için sünnete, ilme,
çabaya, akla, zekâya ihtiyaç
bırakmayan bir açıklık değildir.
Kaynaklar:
1. Âl-i İmrân Sûresi, 3:7.
2. Bkz. Nahl Sûresi, 16:44.
3. Nisa Sûresi, 4:80.
4. Nur Sûresi, 24:25.
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fotoblog

“Beni göremezsin!”
SENAI DEMIRCI

S

ÖZ ışıktan çok daha güçlü bir şiddette
düşüyor aramıza. Şimşek gibi aniden
parlıyor; sağımızdaki solumuzdaki
siluetlere ruh üflüyor, ayakucumuzda
bekleyen gölgeli kuytuları pırıltılı tebessümlere
dönüştürüyor, uçurumların korkulu yüksekliğini
ifşa ediyor. Gizli yüzleri yakalıyor; tehlikeli köşeleri, kırılgan zeminleri, tehditkâr bakışları açık
ediyor. Yüzümüzü göstereceğimiz aynalar sunuyor. Sevinçler yükleyeceğimiz renkler koyuyor
önümüze.
Ergün Kocabıyık’ın “her şey ve hiçbir şey
olarak yüz” üzerine uzunca bir süredir demlediği tefekkürlerini yazdığı Aynadaki Narkissos
kitabının ilk sayfalarında ünlü fotoğrafçı Duane
Michals’ın ünlü sanatçı Andy Warhol’u fotoğrafladığı yine ünlü fotoğrafının altına koymayı
tercih ettiği not beni gece yarısı uyandırdı. A’raf
Suresi 143. ayetinin meali, Andy Warhol’ün
yüzünü göstermek isteyen fotoğrafçıdan yüzünü saklamasını açıklıyordu: “Beni göremezsin!”
Fotoğraf yorumlarıyla da ünlenmiş Duane Michals, fotoğrafa dair açıklamasında şöyle diyordu: “Aslında Andy Warhol bir şeyi saklamıyordu
elini yüzüne kapatarak. Yüzünün—gerçekte her
yüzün—görünmez olduğunu gösteriyordu.”
Kur’ân ayetlerinin akışı içinde bu cümleyi
Hazreti Musa’nın Tur Dağı’nda “göster bana
kendini!” talebine, Allah’ın verdiği karşılık olarak
okuyoruz. Çok da şaşırmıyoruz. Oysa şaşırtmak
içindir ayet. Hayreti uyandırmak içindir. Tarihsel
bağlamı içinde “söylenmesi gerekeni söylüyor
nasılsa” deyip Söz’ün yüzümüze dair çarpıcı
bir gerçeği söyleyebileceği ihtimalini göz ardı
ediyoruz.

G

…

ELIN şimdi bir deneyim yaşayalım. “Beni
göremezsin!” sözünü, şimdi burada,
Yaratıcı’nın dilimize değdirmeyi tercih
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ettiği, kulağımıza fısıldamayı öncelediği bir
uyarı olarak söylemeye ve duymaya çalışalım.
“Beni göremezsin!” derken Musa’ya, Musa’ya
‘beni göremezsin’ dediğini bize duyurmayı
tercih ediyor Allah. “Beni göremezsin!” derken,
“ben”in görülemeyeceği gerçeğini göstermek
istiyor. Garip biçimde, göremezsin derken görmemizi istiyor. Göremeyişimizi gösteriyor bize.
Görmelerimizin cümlesini, şimdilik mümkün
olmayan bir başka görmenin eşiğine dayıyor,

bambaşka bir bakışın sınırına yığıyor. Yeni bir
göze, aşkın bir bakışa olan ihtiyacımızı ve bu
ihtiyacımızın karşılanacağı umudunu vurguluyor. Görebileceğiz; ne güzel. Şimdilik göremeyeceğiz; o kadar! Bizi sınıra taşıyor ki, sınırın
ötesine dair farkındalığımız olsun.

B

U sözün dilimizde olmasını dilemesi ise,
bir başka varoluşsal gerçeği açık ediyor.
“Ben” deme yetkisi taşıyan her insana, bu
cümleyi kurma hakkı tanıyor. “Ben” diyen her
insanı “beni göremezsin!” demeye de alıştırıyor.
Doğru; “Ben”i göremeyiz. “Ben”i gösteremeyiz.
Bir başkasının “sen” diye gördüğünü sandığı
yüzümüz ne kadar açıkta olursa olsun görünemez.
Görünmeyenin görünmesinden değil, görünenin görünmeyişinden söz ediyorum burada.
Görünen insan yüzü, insanın özüne doğru

uzun bir yolculuk başlatıyor. Yolculuğu sadece
başlatıyor. İnsanın yüzünden özüne doğru,
soğan kabukları gibi açıldıkça açılan katmanlar
saklı. “İşte buldum!” dediğimiz her defasında,
bir başka öz’ü saklayan bir kabuk bulduğumuz
için acı çekerek, göz yaşı dökerek, hayal kırıklığı
yaşayarak, aslını aramaya başlıyoruz. Soğanın
kabuğunu soyarken olduğu gibi gözyaşı döküyoruz.

…
Bir deney daha yapalım şimdi. “Ben” diye
gösterdiğimiz, kimlik diye gösterdiğimiz yüzümüz, aslında “benim” dediklerimizden biri.
“Benim kolum, benim elim, benim gözlerim,
benim saçlarım, benim omzum, benim ayaklarım, benim ağzım, benim burnum, benim
kulaklarım…” diye uzayan listenin içinde bir
parça sadece yüz.
“Benim” diyebildiklerimizi terazinin bir
kefesine sıra sıra koysak, geriye hiçbir şey kalmayacağı aşikar. “Bu benim, şu da benim!” diye
konuşan “ben” nerede o halde?

Y

OKSA, bugüne kadar “benim” dediklerimizin toplamımı sandık “ben” dediğimizi.
Adımız mı anlatıyor “ben”i? “Ben Senai!”
derken kapı ardında, telefonun öbür ucunda,
ne kadar doğru konuşuyoruz? Halbuki adımız
da sonradan geldi.
Sahi nerede bu “ben”? Mesela, “ben” diye
“kimlik” diye belgelediğimiz bir kaza sonucu
yüzümüzü kaybetsek, deforme olmuş yüzün
ardındaki “ben” olmaktan çıkıyor mu? Yüzünü
yakan biri kimliğini de mi yakıyor? Yüz nakli
bekleyen kim? Yüz nakliyle bir başkasının yüzünü taşırken de “Ben şimdi mutluyum!” diyen
“ben” kim?
“Ben” diye gösterdiğimiz her şey “ben”i gösteriyor değil, “ben”i gizliyor gibi.

S

ADECE “öteki”nin bakışından gizleniyor
değil “ben”imiz. Kendimize de muamma.
Kendi kendimize bakışımızdan da kaçıyor.
Açıldıkça kapanıyor. Kapandıkça açılıyor. Sadece bir deri derinliğindeki yüzümüzden tebessüm ederek, muhtemelen keyifle, fısıldıyor:
“Beni göremezsin!”
Fotoğraf: Duane Michals
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“Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Eğer o
Allah’dan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, onda birbirini tutmayan
çok şeyler bulurlardı”
NİSÂ SÛRESİ, 82

ÂHİRZAMAN PEYGAMBERİ elinde
Kur’ân ile ortaya çıktığı andan itibaren, bu
din ve bu kitap, en insafsız saldırılarla karşılaştı. O yeryüzüne inerken, bütün dünya
onun karşısındaydı. O indi, yirmi üç senede tamamlandı ve bu süre içinde tarihin
en büyük inkılâbını gerçekleştirdi. Allah’ın
Resulü bu gezegen üzerindeki görevini
tamamlayıp giderken, ardında, getirdiği
kitabı, bütün çağlara ve bütün insanlara
miras olarak bırakıyordu.
Kur’ân’a yönelen hücumlar, şu veya bu
seviyede, her zaman var oldu. Ona saldıranlardan, iddialarının veya kendilerinin
büyüklüğü sebebiyle değil, saldırdıkları
şeyin büyüklüğü sebebiyle bir müddet söz
edildi. Sonra hepsi unutulup gitti. Onların
saldırdıkları hakikatler ise, her seferinde
biraz daha parlamış olarak hükmünü
devam ettirdi.
Kur’ân’a hücum edenlerin hiç değişmeyen bir ortak yanı vardır: Onlardan
hiçbirini, kendilerine ait bir iddiayı ispat ve
izah ederken göremezsiniz. Kur’ân ispat
eder, Kur’ân izah eder; onlar itiraz eder.

İtirazlarını bir delile dayandırmaları istendiğinde ise bütünüyle çaresiz kalırlar.
Bediüzzaman, “Şeytanla Münazara”
adını verdiği mantık şaheserinde, onları
bu çaresizlikleri içinde kıskıvrak yakalamıştır. Çünkü, onların ve akıl hocaları olan
İblis’in karşısına Ezelî Kelâmın kuvvetiyle çıkmakta ve “Kur’ân’ın beşer kelâmı
olduğunu ispat edemeyenlerin, dinin en
küçük bir meselesine dil uzatamayacağı”
hakikatini ortaya koymaktadır. Bu eser
dikkatle okunduğunda, Kur’ân’a ve İslâm’a
yönelen, gelmiş ve gelebilecek bütün itirazlara güneş parlaklığında, toptan, kesin
ve kestirme bir cevap bulunacaktır.
Daha ayrıntılı bilgi için bkz:
https://yazarumit.com/bir-tarafsizlikdenemesi/
…
Kur’an, Sahabenin yaptığı gibi, yaşanarak anlaşılacak bir kitaptır. Bunun sonucu
ise, sadece Kur’ân’ı anlamak değil, hayatı
da anlamak şeklinde ortaya çıkacaktır.
ÜMIT ŞIMŞEK
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Kur’ân, Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her
ismin mertebe-i âzamından geldiği için, On
İkinci Sözde beyan ve ispat edildiği gibi,
Kur’ân, bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla
Allah’ın kelâmıdır. Hem bütün mevcudatın
İlâhı ünvanıyla Allah’ın fermanıdır. Hem bütün
semavât ve arzın Hâlıkı namına bir hitaptır.

“Yoksa “O Kur'an'ı kendisi uydurup
söyledi” mi diyorlar? Hayır, (sırf
inatlarından dolayı) iman etmiyorlar. Eğer doğru söyleyenler iseler,
haydi onun gibi bir söz getirsinler!”
TÛR SÛRESI, 52:33-34

BEDIÜZZAMAN

M. Öztürk, Kur’an-ı Kerim’in lafzen kelam-ı
ilahi olmadığını, Hz. Peygambere ait olduğunu,
Allah’a böyle konuşmanın yakışmayacağını ifade
ediyor. Bu doğru değil. Kur’an’ın her ayeti bunu
reddeder. Kur’an, Cibril-i Emin vasıtasıyla bizzat
Rabbimizden Hz. Peygamberin kalbine lafzı ve
manası ile Arapça olarak indirilmiştir. Kur’an-ı
Kerim’deki ‘zenim’ meselesi, Kur’an Arapçasına
vukufiyet sahibi bir insan o kelimeyi kullanmaz.
Kur’an 23 yıl içerisinde belli bir zamanda, belli bir
coğrafyaya ve belli bir muhatap kitlesine nazil
olmuştur. Hiç kimse zamanla, mekanla, coğrafyayla mukayyet kabul edemez. Kur’an kadar
evrenselliğinin farkında olan bir metin yoktur. …
Sahabeden hiç kimsenin Kur’an’da ismi yoktur,
Zeyd hariç. Hz. Ömer, Hz. Osman nüzul sebe-

bidir. Hz. Aişe, Hz. Ali pek çok ayetin şahididir.
Siz Kur’an’da Hz. Ali’yi, Hz. Ömer’i bulamazsınız.
Çünkü Kur’an’ın muhatapları sadece onlar değil
kıyamete kadar gelecek insanlıktır.
…
Kur’an’ın derdi Ebu Leheb değil kıyamete
kadar gelecek Ebu Leheb’lerdir. Kur’an’da Bedr
savaşı var, Uhud, Hendek savaşı var. Buraları okuduğunuzda savaş tarihi göremezsiniz. Kim öldü,
kaç kişi şehit oldu, bilgi vermez. Uhut’la ilgili
ayetler üç sayfadır. O ayetleri alın kıyamete kadar
bütün savaş hukukunu, savaş ahlâkının esaslarını
görürsünüz.
MEHMET GÖRMEZ

“O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.
Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı,
mutlaka onu kudretimizle yakalardık.
Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik.
Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı.
Şüphesiz Kur’an, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.
Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz.
Şüphesiz Kur’an, kâfirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir.
Şüphesiz Kur’an, gerçek kesin bilgidir.
O hâlde sen, yüce Rabbinin adıyla tespih et.”
HAKKA SURESI, 43-52 ÂYETLERIN MEALI
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EVLER
VE
İNSANLAR
K

ONTROLLÜ sosyal
hayat ve kısıtlamalar
gereği çok gerekmedikçe dışarı çıkmaz
olduk. Aile bireylerinin erkenden yola döküldüğü ve kreşe,
okula, işe yetişme telaşıyla koşturduğu günler geride kaldı.
Teknolojik imkânlarla
mümkün hale gelen uzaktan
eğitim, ev ofis uygulamaları
ile günlük hayatın akışı, mesai
mefhumu değişti dönüştü.
Uzaktan toplantılar, mobil
bankacılık hizmetleri, sanal
alışveriş derken toplumsal
ilişkiler ve işleyişin artık eskisi
gibi olmayacağı düşüncesi
ağır basmaya başladı. Bu
süreçleri tecrübe eden insanoğlunun özellikle de yeni
neslin, düşünme ve davranış
kalıplarının yeniden şekillendiğine tanık olmaktayız.
ELECEK yıllarda izole
edilmiş, gelişim ihtiyaçlarını sanal ortamlardan
temin eden, daha bireysel
düşünen ve yaşayan, hastalık
riski nedeniyle daha şüpheci,
kaygılı ve güvensiz hale gelen,
sosyalleşme düzeyi düşük ve
belki sorunlu bir insan profili

G
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ile daha çok karşılaşacak gibiyiz. Bu yapıdaki insanlardan
meydana gelen toplum yapısı
ve yönetimi de farklı olacak
şüphesiz.

Teknolojik araç gereçlerin
“yeni normal” denen süreçte
insan ve toplumlar üzerindeki
belirleyici etkisi yadsınamaz.
Bu sürecin dayattığı yaşam
tarzının, hayatın doğal akışı
içinde insani ilişkilerle öğrenilen ve içselleştirilen insani/
ahlaki erdemleri köreltmesi
ihtimalini de düşünmek gerek.
URADA “toplumun en
küçük birimi” tanımı
zihnimize kazınan ve

B

sosyalleşmenin öğrenildiği ilk
kaynak olan “aile” kurumunun
önemi bir kez daha karşımıza çıkıyor. Şöyle ki, Kovid-19
nedeniyle değişen toplumsal
hayatın merkezinde artık “ev”
yer alıyor.

Bu, belki mecburiyetten
kaynaklanan bir durum ama
aile hayatı ve aile üyeleri için
mesken/yuva olan evler, bu
süreçte yaşadığımız zorluklarla baş etme, eksiğimizi
tamamlama, insanlığı öğrenme ve muhafaza etme noktasında çok önemli bir işlev
görme potansiyeline sahipler.
Yeter ki bunun farkında olalım

ve kıymet bilelim.
“Söyleyin
bana, bu evlerde neyiniz var?
Kilitli kapılarla
koruduğunuz
nedir? Huzur,
gücünüzü
ortaya çıkaran
o dingin kuvvet var mı bu
evlerde? Anılar,
zihnin dorukları arasında
uzanan o ışıltılı
kemerler var
mı?
……………
Yoksa rahatlık ve rahatlık
tutkusu; eve konuk olarak girip,
sonra ev sahibi, daha da sonra
efendi kesilen o sinsi şey mi
sadece?”(*)
Evlerimizin en korunaklı
alanlarımız olduğunun farkında mıyız gerçekten? Kilitli
kapılarla koruduğumuz sadece para veya eşyalar mı? Bir
hırsızlık ihtimaline karşı mı
sadece kapamaktayız hanemizin kapılarını? Huzur hırsızlarına karşı da dikkatli ve tedbirli
olmamız gerektiği aklımıza
geliyor mu hiç?
IŞARININ telaşını ve
yorgunluğunu kapısından girerken dışarıda bıraktığımız evler, aynı
zamanda aile mahremiyetinin,
bütünlüğünün ve biricikliğinin
gözetildiği yerler olmalı. Huzur
ki, aile bireylerini hayatın zorlukları karşısında güçlü kılan
o hâl, hepimiz için öncelikle
korunması gereken bir zenginlik unsuru olarak kabul
edilmeli.

D

“Biz her insanın kaderini
kendi çabasına bağlı kıldık.”
(İsra Suresi, 13)
“Kulluğunuz ve duanız olmasa,
Allah size ne diye değer versin?”
(Furkan Suresi, 77)

Bir de hayatı paylaşmanın,
anı biriktirmenin aile üyeleri
açısından ne kadar kıymetli
bir şey olduğunu hatırdan
çıkarmamalı.
Çünkü bunlarla aramızdaki
bağlar sağlamlaşır, kendimizi
bir bütünün parçası olarak
hissederiz.
Evin sadece maddi boyutu
ile ele alınıp metrekaresi, fiyatı, konumu ve içindeki eşyalar
ile değerli addedilmesi eksik
ve yanıltıcı olur bu nedenle.
Sadece rahatı ve konforu
önceleyen, insan unsurunu
arka plana atan düşüncelerin,
zamanla evin şahsı mane-

visini zedelediğine, huzuru
alıp götürdüğüne ve sonuçta
aileyi dağıttığına ne kadar sık
şahit olmaktayız günümüzde.
Bu olumsuzluğun evden topluma yayıldığını düşündüğümüzde tablo daha da endişe
verici olmakta şüphesiz.
NSANIN kıymetinin bilindiği,
yeni nesillerin sevgi, saygı
ve anlayışla yetiştiği, iletişim
kanallarının açık olduğu, her
bir üyenin kendisini huzurlu
ve güvende hissettiği sağlıklı
aile ortamlarının farkı ve önemi
burada ortaya çıkıyor.
Özellikle sosyal ilişkilerin
kısıtlandığı pandemi sürecinde ev merkezli hayatın böyle
bir duyarlılıkla değerlendirilmesi gerekiyor. Böylece bu
zor zamanı daha az zararla,
daha kolay atlatabileceğimiz
konusunda ümitvar olabiliriz.
Çünkü çabalarımız fiili dualarımızdır. Onlara eşlik eden kavli
dualarımız bu çabalarla birlikte makbul ve anlamlı hale
gelir.

İ

(*) “ERMİŞ”, Halil CİBRAN, İş Bankası Kültür
Yayınları, 2020, s:18
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MEHMET TÜZÜN

İki mutsuz insan bir
araya gelince, mutsuz
bir çift olurlar ancak.
Nikahta keramet vardır
sadece, mucize değil.
Mutlu bir evliliğin ilk
şartı, mutlu insanların
evlenmesidir.
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Hayatımızı belirleyen
şey, yaşadığımız olaylar
değil, o olaylara yaptığımız yorumlardır.
Hepimizin baktığı aynı
dünyadır. Ama gördüklerimiz, ‘gözlüğümüzün’
rengine ve temizliğine
göre değişir.

İki insan düşünelim.
Birisi doğru sözlü
ama kırıcı, diğeri ise
yalancı ama tatlı dilli
olsun. Bunları “birisi
kırıcı, diğeri de yalancı”
diye de tarif edebiliriz,
“birisi doğrucu, diğeri
de tatlı dilli” diye de
yorumlayabiliriz. Aynı
şeyleri farklı görmenin
basit bir örneği. Tabii
bu iki farklı yorumun
sonucunda iki farklı
ruh haline varacağımız
da açıktır. O yüzden
“Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen,
hayatından lezzet alır.”
demiştir Bediüzzaman.

Bu dünya sınav meydanıdır.
Sınavdaki kişinin mutluluğu, soruları cevaplama başarısına ve bu
sayede duyduğu umut ve
huzura bağlıdır; oturduğu koltuğun rahatlığına
veya manzarasına değil.

Kırmızı başlıklı kız,
anneanne kılığına
girmiş kurdu tanımayacak kadar aptal değildi.
Ama onun kurt olmamasını dilediği için,
aldığı cevaplara kolayca
kandı.

Çoğumuz insanları bu
yüzden yanlış değerlendiririz. Gerçekle yüzleşmek istemediğimiz,
kandırılmak istediğimiz
için.
Yani aslında başkaları
bizi kandırmaz; biz
kendimizi kandırırız.

Güzel bir ceketle güzel
bir pantolon, illa güzel
bir takım olmazlar. İki
insan arasında sorun
olması, mutlaka birinin
sorunlu olmasını gerektirmez.
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PSİKİYATRİST

MEHMET TÜZÜN İLE
KUR’AN VE PSİKİYATRİ
ÜZERİNE KONUŞTUK
RÖPORTAJ: ASLINUR BAHAR
İnsan psikolojisini merak ediyoruz. Kutsal Kitabımız Kur’an’dan ve dinimizden öğrendiklerimizle, günümüz psikiyatri bilgileri arasındaki benzerlik ve farkları ve bunların sebeplerini de merak ediyoruz.
Bu konuları yazarımız Mehmet Tüzün ile sizler için konuştuk.

SORU: Freud’un görüşleri ile İslam alimlerinin ‘nefis’
kavramı hakkındaki açıklamalarını bir arada değerlendirdiniz mi? Aralarında bir
uyum yok mu sizce? Mesela
Freud’un “id-ego-süperego”
üçlemesi, bizim “nefis-benlik-vicdan” tariflerimize
benzemiyor mu? Freud’un
tespitlerini İslami kavramlarla bağdaştıramaz mıyız?
CEVAP: Freud’un bazı
görüşleri, İslami kavramlara kısmen uyabilir tabii. Mesela bahsettiğiniz “id-ego-süperego”
üçlemesinin “nefis-benlik-vicdan” üçlemesine hayli benzediği açıktır. O da kendince
gerçeği bulmaya çalışan, hayli
de zeki bir insandı ve bazı
doğrulara yakınlaşmıştı tabii
ki. Zaten “Her fırka-i dalalette
bir dane-i hakikat bulunur.”
Yani her yanlış fikrin tamamen
yanlış olması gerekmez. Bir
gerçeklik payı vardır daima.
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Ancak Freud birçok yerde
büyük (hatta komik) hatalar
da yapmıştır. Bugün bu bilimsel olarak da, hatta taraftarlarınca bile kabul edilmektedir.
Mesela o, ‘süperego’nun tamamen bilinç düzeyinde olduğunu, bilinç altının ise tamamen
id denilen dürtülerden oluştuğunu iddia eder.
Oysa mesela suçluluk
duygusu hem (onun tabiriyle)
süperegoya aittir, hem de
bilinçaltı bir süreçtir.
Veya onun neredeyse yok
saydığı, görmezden geldiği
ölüm gerçeğini, yok olmaktan
korkmayı, bugünkü psikiyatri
en temel bir problem olarak
görür. “İnsan, öleceğini bile
bile yaşayan tek canlıdır
ve bu durum insan için en
önemli stres kaynağıdır” denir.
Oysa Freud’un âleminde
ölüm gerçeği yok gibidir. Bin
dereden su getirir de ölüm
vadisine uğramaz. Freud’un,

annesinin ölümünden sonra
depresyona giren bir çocukla
ilgili meşhur bir analizi vardır:
“Anne objesini, ölümünden
sonra içselleştirmiş. Ama ona
karşı olan ambivalan (zıtlıklar
içeren) duygularından dolayı,
süperego anksiyetesi yaşayıp
depresyona girmiş vs.” Bu
yorum, günümüz psikiyatri
camiasında neredeyse gülerek
karşılanmakta ve “Onca ince
mekanizmayı görüp de apaçık
ve dehşetli ölüm gerçeğinin
bu depresyondaki rolünü görmemek, nasıl bir analizdir?”
denilmektedir.
Ya da İslami tarife hiç
uymayan bir diğer nokta
olarak, onun süperego tanımı, aile ve toplum baskısı ve
tepkileri sonrası gelişen, yani
kökü dışarıda bir kavramdır.
Doğuştan gelen fıtri bir temeli
yoktur. Oysa bizim vicdan
dediğimiz his, insanın doğuştan sahip olduğu bir “fıtrat-ı
zişuur”dur. Sadece yapılması,

yapılmaması gereken şeyleri
değil, bazı gerçekleri de fısıldayan bir histir.
Freud’un bunlar gibi
birçok açık hatası, bugün
psikiyatri ile uğraşanlarca
bilinmektedir. O yüzden, onun
psikiyatri âleminde bile artık
tam kabul görmeyen fikirlerini
tartışılmaz esaslar gibi kabul
edip, İslami terimleri onlarla
açıklamaya çalışmak çok yanlış olur.
SORU: Öyleyse bazıları
Freud’un psikiyatri dünyasındaki yerini fazla mı abartıyor?
CEVAP: Aslında belirtmem lazım ki, sizin gibi soru
soranlar da olmasa, Freud’un
adını unutacağım neredeyse.
Evet bugünkü psikiyatri dünyasında Freud’un görüşleri
pek kabul görmemekte ve
onu onaylayanlar bile fikirlerini ancak hayli değiştirerek
kabul etmektedirler.
SORU: Bilim âleminde
Freud artık terk ediliyor ve
doğruya yaklaşma var yani?
CEVAP: “Doğruya yaklaşma” tabirini ihtiyatlı kullanmak lazım. Zira (en azından
psikiyatride) hala hâkim olan
yönelim, dine soğuk bakan bir
anlayıştır. Hatta ölüm konusunda Freud’u eleştiren Yalom
dahi ateisttir. Ölümün önemini kabul eder ama, çözümü
yine dinin dışında aramaya
çalışır.
Zaten esas önemli olan
nokta şudur ki, Kur’an ile
materyalist bilim arasındaki
asıl fark, tespit ve isimlendirmeden önce, bakış açısıdır.

Kur’an her şeye Allah hesabına
bakar, inançsız bilim ise bizzat kendisi hesabına. Mesela
bir yazıya, harflerin şekilleri,
büyüklükleri, renkleri gibi özellikleri için, yani bizzat o yazının
kendisi için bakmak başkadır,
yazının ifade ettiği anlam için
bakmak bambaşkadır.
İşte bu temel bakış açısı
noktasından, dini dışlayan
bilim ile, Kur’an’ın tarzı arasında dağlar kadar fark vardır.
Materyalist bilim her şeyi (ve
tabii insanı da) kendisi için var
olan, bizzat kendisini gösteren
ve kendisine hizmet eden varlıklar olarak görür. Kur’an ise
her şeyi yaratıcısına nispetle
ve yaratılış hikmetine göre ele
alır. O yüzden sadece Freud
ve takipçileri değil, genel
olarak ‘modern’ psikiyatristler,
‘ego’ dedikleri benliği, bizzat
kendisi için var olan ve kendi
çıkarlarını korumaya çalışan
bir kişilik elemanı olarak tarif
ederken, İslami açıdan benlik,
elindeki kabiliyetleri Allah’ı
tanıyabilmek için kullanan,

kendisi adına var olmayı değil,
yaratıcısını bulmayı hedeflemiş bir araçtır.
Yine materyalist psikiyatri,
malum üçlemede önceliği ‘id’
yani ‘nefis’e verir, “Esas amaç,
usulünce de olsa id dürtülerinin tatmin edilmesi, deşarj
olmasıdır. Ana hedef zevktir”
der. Oysa Kur’an esas olarak
vicdanın hâkim olması, nefsin
ise terbiye edilmesi gerektiğini ifade eder ve esas amacı,
Allah’ın rızası olarak gösterir.
Burada nefis sadece bir itici
güç, bir binektir. Dizginlenmesi ve yönlendirilmesi gereken
bir binek.
SORU: Doğruya yaklaşmada problem var yani…
Peki bunun sebebi ne?
CEVAP: Yaratıcı unutulsa
ya da düşünülmezse, ona
yönelik manevi yönler de
anlaşılmaz, görülmez, hatta
baş aşağı düşer. Oysa insan,
Kur’an ifadesiyle, ancak ve
ancak Allah’a kul olmak, Onu
tanımak ve Ona kulluk etmek
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için yaratılmıştır. Bu şu demektir: İnsana verilen tüm kabiliyetler de (akıl, vicdan, benlik,
nefis, hayal vs.) ancak Allah’ı
tanımaya, Ona yönelmeye
vesile olmak için verilmişlerdir.
Bu ilişkiyi yok farz edince, o
kabiliyetleri hakkıyla anlamak
(ve tabii tatmin etmek de)
mümkün değildir. Allah’ın,
kendisine kul olsun diye,
kendi isimlerinin aynası olsun
diye, emanetçisi olduğu küçük
ölçücüklerle Rabbini bulsun
diye yarattığı insanı, Allah’ı
düşünmeden nasıl doğru tanıyabilir ve tarif edebiliriz ki?
Mesela bir otomobil düşünün. O otomobili, yapımcı
firmayı, üretim amacını,
kullanım kılavuzunu bilerek
incelemek ve kullanmak başkadır, ne işe yaradığını (hatta
taşıt olduğunu bile) bilmeden
değerlendirmek bambaşkadır.
Bir adam düşünün ki, o
otomobilin, bir hedefe gitmek
için yapılmış bir ulaştırma
aracı olduğunu dahi bilmiyor
ya da kabul etmek istemiyor.
Ona bir araba verdiniz diyelim. Eğer kullanma kılavuzunu
okumazsa, açıklamaları da
dinlemezse, o arabayı küçük
bir ev, lüks bir baraka gibi
düşünecektir muhtemelen.
“Koltukları da rahatmış, iyi
uyunur. Aydınlatma da var.
Şu dışarıdaki lambalar da süs
ve eğlence için olmalı. Ama
nedense tuvalet koymamışlar.
Bu önümdeki büyük simit gibi
şeyi de, kitap okurken kullanabilirim sanırım. Ama yok, pek
işe yaramıyor; sökeyim bari,
kalabalık etmesin. Şu üzerinde
rakamlar olan kol da anlamsız, onu da atalım. Motoru
da sanırım kalorifer için koy46 zafer OCAK 2021

muşlar. Ama bu kadar büyük
bir motor, kalorifer için fazla
değil mi? Yine de iyi ısıtıyor.
Aslında bu şey, bir ev olarak
çok uygun sayılmaz ama, ne
yapalım, idare edeceğiz…”
Aynen onun gibi, insanı da
“Bu dünyaya imtihan için gönderilmiş, yaratıcısını tanıyıp
Ona kulluk edecek yeteneklerle donatılmış, böylece Onun
rızasını ve sonsuz bir cenneti
kazanmaya aday bir kul”
olarak değil de, “tesadüfen
dünyaya gelmiş, çok yetenekli
ama kısacık ömürlü bir konuşan hayvan” nazarıyla görenler, insandaki muazzam his ve
kabiliyetleri böyle basit, hatta
komik bir nazarla değerlendirir, büyük hatalara düşerler.
SORU: Peki sizin psikolojide en çok benimsediğiniz
ekol hangisi?
CEVAP: Meşhur bir benzetme vardır, körlerin fili tarifi
üzerine: “Fil bir hortumdur”,
“Hayır, kepçedir.” vs. denildiği
rivayet edilir. Aslında hiçbiri fili
doğru tarif edememiş, sadece
bir yönünü fark edebilmişlerdir. İşte insanın ruhsal yapısını
anlamaya yönelik psikoloji
ekollerinin durumu da aynıdır.
Hepsi bir hakikat çekirdeğine
dayanıyor, doğru, ama hiçbiri
tam anlamıyla ve her yönüyle
gerçeği görebilmiş değil.
Aslında bunun böyle
olduğunu, bu ekolleri inceleyen herkes hisseder. Bugün
yüzlercesini sayabileceğiniz
psikoloji ekollerinin hepsi,
kurucusu olan şahsın kişisel
bakış açısına dayanır ve ancak
belli bir grup hastaya fayda
verir. O yüzden ben “hepsinde

hakikatin bir parçası var, ama
hiçbiri tam doğru değil” diye
düşünüyorum.
Mesela “analitik psikoloji”
bir gerçeğe dayanır ki, insanın
görünürdeki davranışlarının
altında, ta çocukluğa kadar
dayanan karmaşık mekanizmalar yatar ve temel çatışmaların savunma mekanizmaları ile çözülmeye çalışılması
sonucu görünürdeki belirtiler
ortaya çıkar. Bunu kimse inkâr
edemez zaten. Buna karşın,
temel problemler değişmese
bile, sadece görünürdeki davranışların bir ölçüde değiştirilmesi de mümkündür, bunu da
davranışçı ekol savunmaktadır. Benim en az beğendiğim
akım olsa bile, onda bile bir
hakikat çekirdeği vardır yani.
En azından klinik düzeydeki
pratik faydaları ortadadır.
Ya da sosyal psikolojiyi
de yabana atamayız; insanın
sosyal bir varlık olduğunu,
davranışlarını belirleyen en
önemli etkenlerden birinin
toplumsal faktörler olduğunu
görmezden gelemeyiz; genelde psikoloji toplumdan bireye değil, bireyden topluma
doğru düşünse bile.
Bir de varoluşçu yaklaşım
var (ki kısaca değinmiştim),
“insanın en büyük meselesi,
öleceğini bile bile yaşamaktır”
derler. Buna karşılık o ekolü
bile inançsız bir zeminde ele
alıp, “evet, ölüm bir son, ama
insanın ölümü hatırlayıp kendi
hayatını yaratma(?) sorumluluğunu üstlenmesi gerekir
vb.” tarzında uygulayanlar da
çoktur maalesef.
Kognitif ekol ise, gerek
davranışın altında yatan
düşünceyi önemsemesi,
gerekse herhangi bir felsefi

ön kabul gerektirmemesi
dolayısıyla en rahat kullanılabilen, bence en etkili ve en
laik (olumlu anlamda) ekoldür
şu an için. Kendi adıma en
çok tercih ettiğim yöntem de
odur. Ama en doğrusu, (imani
bir bakış açısıyla) hepsinin
sentezini yapmak ve uygun
yerlerde hepsini gereğince
kullanabilmektir; dar bir bakış
açısına takılıp bütünü gözden
kaçırmak değil.
SORU: Fikirlerinize katılıyorum ama, gerek Freud’a
ve gerekse ekol kurmuş ilim
adamlarına yönelik tarzınız,
biraz küçümseyici değil mi?
CEVAP: Şu alıntı ile cevap
vereyim: Eğer deseniz ki: “Siz
necisiniz ki bu meşhurlara karşı
meydana çıkıyorsunuz? Siz
sinek gibi olup da, kartalların
uçmalarına nasıl karışıyorsunuz?” Biz de deriz ki: “Kur’an
gibi bir üstadımız varken,
yolunu şaşırmış felsefenin ve
pusulasız aklın talebeleri olan
o kartallara, hakikat noktasında, sinek kanadı kadar da kıymet vermeye mecbur değiliz.
Biz onlardan ne kadar aşağı
isek de, onların üstadı olan
felsefe, bizim üstadımız olan

Kur’an’dan bin defa daha aşağıdır. Evet, büyük bir padişahın
emrindeki küçük bir asker,
küçük bir şahın büyük bir
komutanından daha güçlüdür.”
Bizler kendi nefsimiz itibariyle aciz, cahil ve eksik olsak
da, Allah’ın kitabı olan Kur’an
elimizde varken, dinsiz felsefeyi, materyalist bilimi beş
paraya almayız. Bu yüzden de
bazı Müslümanların, günümüzde inkârcılığın neredeyse
temellerini oluşturan Freudçu
düşünce gibi fikirleri, sırf gösteriş, reklam ve yaygaralarına
kanıp, kesin gerçekler zannedip, Kur’an ile uyuşturmaya
çalışmalarına karşı çıkıyoruz.
Kur’an’ın, onların onayına
ihtiyacı yok. Ve Allah’ın safında
olan tek bir kişi bile, çoğunluktur. Meşruiyet, onaylanma
derdini onlar düşünsün.
Nitekim Kur’an’daki “Onlardan yüz çevir; Allah sana
yeter.” hitabına mazhar olan
Peygamberimizin tarzı da
böyle idi. O, iddialarını biraz
yumuşatmasını, biraz alttan
almasını, hiç olmazsa bazı
önemli putlara saygı göstermesini rica edenlere, malum
cevabı vermişti: “Bir elime
güneşi, bir elime ayı koysanız
bile…” Ve yine Kafirun suresindeki “leküm diyniküm ve liye
din” (sizin dininiz size, benim
dinim bana) ayetinin manası
da buna yakındır: “Ey kafirler!
İnançlarımız ve bakış açılarımız arasında dağlar kadar fark
var. Doldurup orta noktayı
bulamayız. Siz kendi yolunuza, biz kendi yolumuza.”
Zaten bilirsiniz ki, aslı hak
kitap olan İncil’in, zamanla
bozulması da kısmen bu
sebeple olmuştur. Zamanlarında akıl ve bilim kılıfındaki

her iddiayı kesin gerçek kabul
eden bazı ruhbanlar, İncil’deki
ifadeleri onlara uydurmak için
sürekli değiştirmiş, bozmuş,
sonunda bugünkü, çoğu yeri
akıl ve bilim dışı olan ifadeler
ortaya çıkmıştır.
SORU: Peki, bugüne
kadar niçin dünya çapında
bir psikoloji veya psikiyatri
uzmanı yetiştirmedik, ses
getiren bir ekol ortaya koyamadık? Nerede yanlış yapıyoruz?
CEVAP: Son dönemlerde
Müslümanlar olarak özgün
fikirler üretemeyişimiz ve
İslam âleminin bilimsel olarak
geri kalmışlığı, maalesef bir
gerçektir. Ancak, “Pas tutmuş,
kirlenmiş bile olsa bir altın,
parlak ve boyanmış bile olsa
bir tenekeden daha değerlidir.” Birkaç asırlık bir durgunluk dönemi yaşadı diye,
(asırları aydınlatan) “İslam’da
bir hakikatsizlik mi var?” diye
şüphe etmek, anlamsız olur.
Kaldı ki, bizim geri kalmışlığımız, Kur’an’a bağlı
olmamız sebebiyle değil,
tersine Kur’an’dan kopmamız
sebebiyle olmuştur. Buradan
çıkış yolu da, Batı felsefesinin
kokuşmuş ve haktan sapmış
prensiplerini İslam’a yamamak
değil, doğrudan doğruya
Kur’an’dan ilham alıp, iman
esaslarının gözlüğü ile insana,
kainata, ilimlere bakmak ve
taze bir sentez yapmaktır.
Ancak o zaman orijinal çalışmalar üretip bilimsel ve maddi
yönden de ileri gidebiliriz.
Zafer okuyucuları adına
çok teşekkür ediyoruz.
Bilakis ben teşekkür ederim.
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Bir Musibet Olarak

Kuraklık ve Çâresi

K

ÂINATTA başıboş bir
hâdise yoktur; küçük
ve büyük her olay da
ya doğrudan veya
dolaylı olarak insanla alâkalıdır.
Çünkü kâinat bir ağaçsa, insan
onun meyvesidir. Nasıl ki bir
ağaç bütün varlığıyla meyveye
yönelik çalışıyorsa, kâinat da
bütün unsurlarıyla insana, yani
insanın hayatına yönelmiştir. Dolayısıyla insanın fiil ve
hareketleriyle kâinat unsurları
arasında sıkı bir alâka vardır. Bu
alâka sadece maddî olmayıp,
aynı zamanda mânevi yönü de
vardır.
Kur’ân-ı Kerim, kâinattaki
unsurların insanın yaşayışıyla, onun mânevî halleriyle
yakından ilgili olduğuna işaret
etmektedir. İsyan eden Firavun
kavminin helâki üzerine semâ
ve yerin ağlamadığını ifade
eden âyet, zıt anlamıyla, inanan
ve itaat edenlerin ölmeleriyle
semâ ve yerin üzülüp ağladıklarına işaret etmektedir.1
RAHMET YAĞMURU
Hayatın devamında en
önemli bir unsur olan suyun,
yağmur damlaları halinde
yere indirilişinin nasıl büyük
bir rahmet olduğu, ancak şu
günlerdeki gibi biraz kuraklık
yaşadığımız zamanlarda anlaşılıyor. Hayatımızla çok yakından alâkası olan yağmurun
yağmasının da, yağmamasının
da insanların mânevî halleriyle
yakından ilgisi vardır. Bundan
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SERDAR ÇINAR

M

dolayı da kuraklık musibetinin hangi günahların ve kötü
fiillerin sonucunda meydana
geldiğini düşünmek, sebeplerini bulup onlardan kaçınmak
ve rahmetin inmesine engel
oluşturan halleri ortadan kaldırmaya çalışmak da hepimize
düşen bir görevdir.
KURAKLIK AZAP OLARAK
VERILMIŞTI
EÇMIŞ kavimlerden
bazılarının şiddetli
kuraklıkla helâk edildikleri bir gerçektir.2 Âd Kavminin
helâkine sebep olan, kuraklık
ve “sarsar” denilen kuru ve
soğuk bir rüzgârdır. Yemen’de
Hadramut civarında yaşayan Âd
Kavmi su ve yağmurların bolluğu sebebiyle yemyeşil bahçelerle kuşatılmış bereketli bir
bölgede hayat sürmekteydiler.

G

ADDÎ güç ve servet
bakımından son derece ileri bulunuyorlardı. Ancak bu nimetlerin kadrini
bilip Allah’a şükredecekken,
zamanla tevhid dininden
uzaklaşıp şirke saptılar. Yani,
Allah’tan gelen nimetleri mahluklar veriyor sandılar; faydayı
ve zararı onlardan bildikleri
putlara taptılar. Ve sonuçta
cansız putlar önünde ibadet
etmeyi âdet edindiler. Ayrıca
yaptırdıkları köşklerde her
türlü sefâhet ve ahlâksızlığı
işlediler. Güçsüz ve fakirlere
zulmetmekten, civar kabileleri
esir alıp köle yapmaktan zevk
duydular.
Bütün bu günah ve zulümlerine karşılık, Allah adaletiyle o
yemyeşil ve bereketli toprakları, şiddetli bir kuraklıkla kupkuru hale getirdi. Hayvanları telef
oldu. Giderek güç ve takatleri
tükendi. Kuru ve bunaltıcı
rüzgârlar nefes borularını
kuruttu. Bir rivâyete göre bu
durum üç yıl devam etti.
Bu feci durumdan kurtulmaları için Hz. Hûd onları
Allah’tan af dilemeye dâvet
ederek şöyle dedi:
“Ey kavmim! Rabbinizden
mağfiret dileyin. Sonra Ona
tevbe edin ki, gökten üzerinize bol bol bereket (yağmur)
indirsin. Ve kuvvetinize kuvvet
katarak sizi (neslinizi) çoğaltsın.
Günahlarınızda ısrar edip de
imandan yüz çevirmeyin.”3

B

ÜTÜN bu ikazlara aldırmayıp günahta ısrar
eden ve Hz. Hûd’un dâvetine kulak tıkayan
kavmi, bununla da kalmayıp onu alaya
aldılar ve hattâ peygamberlerini öldürmek için
tuzak bile kurdular. Bunun üzerine “sarsar” denilen şiddetli bir rüzgâr ile helâk edildiler.4
PEYGAMBERIMIZIN KABUL OLMUŞ DUASI
Geçmiş kavimlerin bir kısmının su ile, bir
kısmının susuzlukla helâk edilmesi karşısında
Peygamber Efendimiz (asm) ümmetinin bu
felâketlerle helâk edilmemesini Cenâb-ı Hak’tan
niyaz etti. Cenâb-ı Hak da Onun duâsını kabul ederek ümmetini bu iki felâketle helâk etmeyeceğini
bildirdi.5
Bugün o geçmiş kavimlerin günah ve zulümlerinin her çeşidi işlendiği halde yine de bu gibi
umumî belâ ve musibetlerle helâk edilmeyişimizin
sebebini, boşlandığımıza değil, Âhir Zaman Nebisinin bizim için Cenâb-ı Hakka yaptığı bu niyazında
aramalıyız. Ancak zulüm, günah ve ahlâksızlığın fazlalaştığı zamanlarda, yağmurların azalmasını veya
kıtlaşmasını da, kâinatı bizim hizmetimize veren
Rabbimizin bu hallerden razı olmadığını gösteren
alâmetler olarak bilmemiz gerekir.

MUSIBETLER, HAYIRLARLA ENGELLENIR
Günahlar İlâhî gazaba sebebiyet verdiği gibi,
iyilikler de İlâhî rahmetin celbine ve gazabın kalkmasına sebep olurlar. Bu arada sadakaların ve hayırlı
hizmetlerin büyük önemi vardır. Sadaka belâyı def
ettiği gibi, insanların imânına ve Kur’ân’a yapılan
hizmetler de belâların defi için bir sadaka hükmüne
geçer.
ÜTÜN bu mânevî hayır ve duaları yerine
getirdikten sonra şayet yağmur yine gelmezse, rahmetten ümidi kesmeksizin duaya
devam etmelidir. Çünkü dua bir kulluk görevidir; bu
gibi yağmursuzluk halleri o duaların yapılmasına
birer vesiledir. Hattâ yağmur duası ve namazı, yağmuru getirmek amacı ve niyetinden önce, yağmursuzluğu duaya vesile edip, Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını
kazanmak niyetiyle yapılmalıdır.
Zaten her şey hükmü ve emri altında olan
Kâinatın Sahibi râzı olduktan sonra, Onun emir ve
iradesiyle her şeyin bize yardımcı olacağını bilmek
imanımızın bir gereğidir.
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Her yerin bazı kuralları vardır. Bir
ev sahibinin, misafirlerinin kabul
edeceği ve etmeyeceği hareketleri
olduğu gibi, her şeyin sahibi olan
Allah'ın da hoşnut olduğu ve
olmadığı hareketler vardır.

İNSANLAR YAPTIKLARINDAN
SORUMLUDUR
Bediüzzaman Hazretleri, zaman zaman
karşılaştığımız böyle hallerin hikmetlerine
şu şekilde işaret ediyor:
“Birinci Nokta: Nimet ve rahmet-i
İlâhiyenin fiyatı, şükürdür. Biz, şükrü hakkıyla
vermedik. Evet, rahmetin fiyatını şükürle
vermediğimiz gibi, zulmümüzle, isyanımızla
gazabı celb ediyoruz. Şimdi zemin yüzünde
zulüm ve tahribat, küfür ve isyan ile nev-i
beşer tam tokada kendini müstehak etti ve
dehşetli tokatlar yedi. Elbette bir parça hissemiz de olacak.
“İkinci Nokta: Hadiste var ki, hattâ
deniz dibindeki balıklar dahi günahkâr ve
zâlimlerden şekva (şikâyet) ediyorlar ki, ‘Onların yüzünden yağmur kesilir, hattâ bizim de
nafakamız azalır’ derler. Evet, bu zamanlarda
öyle günahlar, zulümler oluyor ki; mâsum
hayvanlar da azap çekerler.
“Üçüncü Nokta: Âyette vardır: ‘Öyle
musibetten kaçınız ki, geldiği vakit zâlimlere
mahsus kalmaz, mâsumlar ve mazlumlar da
içinde yanar.’ Çünkü musibet-i âmmeden
(herkese gelen musibetten) mâsumlar
hârika bir tarzda yangın içinde selâmette
kalsalar, hikmet-i diniye bozulur. Çünkü din,
bir imtihan, bir tecrübedir. O vakit Ebû Cehil
gibi fenalar, aynen Ebû Bekir Sıddık (ra) gibi
tasdik ederler. Onun için, musibet-i âmmede
mâsumlar da belâ çekerler.
“Dördüncü Nokta: Şimdi malda ve rızıkta
hileler ile, suiistimal ile, rüşvetle çok haram
karıştığı ve on adamdan iki üçü tam rahmete
müstehak ise, ekincilerin malından istifade
edenlerden beş altısı, ya zulüm ile—haram
karıştırmakla—ya şükürsüzlükle rahmete
istihkakını kaybediyor.”6
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HAYIR, ASLA!
“

“

ÖMER SEVINÇGÜL

Ressamın resimlerini sevmesi gibi Allah da kullarını sever” demiştin bir konuşmamızda.
Madem seviyor, niçin hepsini cennetine almıyor? Neden çoğunu cehenneme atıyor?
Merhameti buna nasıl izin veriyor? Eziyet etmek de onun özelliklerinden biri mi yoksa?

H

AYIR, asla! Sınırsız
rahmeti var. Yeryüzü
sayfalarına dikkatle
bakarsan o rahmetin yansımalarını bir nebze de
olsa görebilirsin.
Tüm canlıları yoktan var
eden, ihsanlar, nimetler ve
lütuflarla yaşatan, derdi olana
deva gönderen, şifa veren
Allah hiçbir sebep yokken kullarına azap etmez.
Rahmandır o, sınırsız merhameti vardır. Rahîmdir, merhamet eder.
Fakat aynı zamanda adildir,
hak sahibine hakkını verir;
zalimleri cezalandırır, iyileri
ödüllendirir. Bu da güzeldir
kuşkusuz.
Bir adam düşün, hiçbir
suçun yokken sana işkence
ediyor, canını yakıyor, malını
alıyor, namusuna saldırıyor,
ezip geçiyor seni.
Fakat sen âcizsin, güçsüzsün, ona hiçbir şey yapamıyorsun. İçin öfkeyle doluyor.
Sağa sola başvuruyor, o
zalimin cezalandırılmasını istiyorsun ama hiç kimse ilgilenmiyor. Yaptıkları yanına kalıyor.
Sonra adil bir hâkim çıkıyor, o edepsizi yakalatıyor,
hapse attırıyor, yaptıklarının
cezasını çektiriyor, ettiği kötü50 zafer OCAK 2021

lükleri yanına bırakmıyor.
Bir düşün, hakkın yerini
bulması sebebiyle ne kadar
sevinir, ne büyük bir sürur
duyarsın.
Hatta sana bir kötülük
etmese ama sen bilsen ki o
adam zalimdir, çevresine zarar
veriyor, onun cezalandırılmasından yine de memnun
olursun.
Çünkü insanlık itibariyle,
başkalarının acılarına duyarsız
kalamazsın.
İşte bu misalin dürbünüyle
bak ilahî cezaya, cehennem
azabına.
Allah, adaleti icabı, layık
olanı cennetine alıyor, müstahak olanı cehenneme atıyor.
Nice zalimler gelip geçti
bu dünyadan. Yaktılar, yıktılar,
işkenceler ettiler, bir ceza görmeden debdebe içinde ölüp
gittiler.
AZLUMUN ahı yerde
kaldı, eziyet çekenin
intikamı alınamadı.
Ne kadar üzülür insan, nasıl da
bunalır.
İşte, ilahî adalet bu noktada giriyor işin içine, o zalime
ceza veriyor, onu cehennem
hapsine atıyor, mazlumun intikamını alıyor.

M

…

Kâfir de bütün varlıkların
haklarını çiğniyor, onları yaratıcısı olmamakla itham ediyor,
kendilerine verilen görevleri
eksiksiz yaparak kulluk ettiklerini kabul etmiyor. Bunun
cezasını elbette çekecek.
Senin yersiz merhametin,
adaletin önüne geçmemeli.
Zira kanunu uygulayan zalim
olmaz ama kanuna uymayan
cezalandırılır. Temel ilke budur.

R

…

ABBIN Vedûddur. Yani
seven ve sevilen. Bu
sebeple zatını, isimlerini,
sıfatlarını seviyor. Bunları hem
görmek hem de göstermek
istiyor. İşte bu yüzden yaratıyor eserlerini.
İsimlerinin aynası olması
hasebiyle eserlerini de seviyor
elbette. Tıpkı bir ressamın tablolarını sevmesi gibi.
İnsan bilsin istiyor kendisinin bir eser olduğunu. Görsün
istiyor kendinde ve evrende
bulunan ilahî isimlerin belirtilerini.
Bu görmenin ve tanımanın
sonucu insanın yararınadır.
İsimleri sonsuz olan Rabbinin
hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ne
insana, ne evrene ne de başka
şeye.
Kimi biliyor, görüyor, inanı-

yor; kimi zıddına gidiyor.
Elbette aynı olmayacak
bunlar.
ER insanı cennet
için yarattı ama
kimi insanlar
bilerek cehennemi tercih
ediyorlarsa ne denir!
Ekseriyet cehenneme
gidiyor olabilir. Bu hususta önemli olan sayı değil,
niteliktir.
Diyelim yüz tane
yumurta var elinde, bunları kuluçkaya yatırdın.
Yirmisi civciv çıkardı, sekseni bozuldu.
“Keşke kuluçkaya
yatırmasaydım” der
misin?
Demezsin, çünkü
yumurtaları kuluçkaya
koymakla tavuk türüne
hizmet etmiş oldun.
Ya da yüz adet çekirdek vardı elinde, onları
ektin, suladın. Sekseni
çürüdü, yirmisi ağaç oldu.
“Eyvah! Çoğu bozuldu, ziyan oldu, keşke
ekmeseydim” der misin?
Demezsin, çünkü
yirmi ağacın yetişmesine
vesile oldun.
Hiçbiri çürümesin,
bozulmasın diye yumurtaları kuluçkaya, çekirdekleri toprağa bırakmazsan
hepsi ziyan olur.
Bir de bu açıdan bak
insanların yaratılışına,
sınava tabi tutulmasına,
bir kısmının inanıp kâmil
insan olmasına, öbür
kısmının insan olmanın
gereklerini yerine getirmemekle azabı hak etmesine.

H

Rabbin Vedûddur. Yani seven ve sevilen. Bu
sebeple zatını, isimlerini, sıfatlarını seviyor.
Bunları hem görmek hem de göstermek
istiyor. İşte bu yüzden yaratıyor eserlerini.
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SAYILI SÖZLER
Kadim bir gelenektir, Askalânî ile şöhret bulan “münebbihat” geleneği. Sözleri “bir” “iki” “üç” diye bölümleyen kitaplar;
gerçeğe doğru yürürken adım sayar gibi. Böyle bir sayfa olsun
istedik; akılda kalsın, kulağa küpe olsun diye. Dilden dile gezsin, tatlı paylaşımların bahanesi olsun diye…
İnsanları iki şey helak eder:
Biri, tövbe ederim diyerek günah işlemek.
Diğeri, sonra yaparım diye tövbeyi geciktirmek.
— Şakik-i Belhî

2
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Setr/‘örtünme’ iki türlüdür:
Günahtan örtünme: Halktan utanan kulun
günahları ile halkın arasına örtü konması.
Günaha örtünme: Allah’tan utanan kulun
kendisi ile günahı arasına örtü konması.
— Ataullah İskenderî

İnsanın iki kişiye öfkelenme hakkı yoktur:
Yardım edebileceği kişiye, yardım edemeyeceği kişiye.
— Plato

Benim iki kuralım var:
Yapabileceksen, durma yap.
Yapıyorsan, erinme, yapabileceğinin en iyisini yap.
Ancak böylece bir şey başarmış
olma lezzeti yaşarsın.
— C. Sanders

3

Çok kıymet verdiğim üç hazinem var:
Birincisi sadelik, ikincisi sabır, üçüncüsü merhamet.
— Lao Tzu

Yalnız üç mescid için yola çıkılır:
• Mescid-i Haram.
• Mescid-i Nebî
• Mescid-i Aksâ.
— Hadis-i Şerif, Buharî

Fotoğraf çekmek,
insanın aklını, gözünü ve kalbini
aynı hizaya getirmesidir:
Bu bir yaşam tarzıdır.
— H. Cartier Bresson

Hak yolu sekiz esas üzerine kurulmuştur:
İbrahim’in [as] cömertliği
İshak’ın [as] rızası
Eyyub’un [as] sabrı
Zekeriyya’nın [as] sessizliği
Yahya’nın [as] gurbeti
Musa’nın [as] tevazuu
İsa’nın [as] seferi
Muhammed Mustafa’nın [asm]
marifet ve muhabbeti

H. Cartier Bresson

Sonsuz kurtuluşa kavuşmak için,
üç şey muhakkak lâzımdır:
İlim, amel, ihlâs.
— İmam Rabbani (ra)

8

Üç zaman kipi var:
Geçmiş zaman, geçmekte olan zaman
ve geçecek zaman.
Güvenilmeyecek üç şey:
Düşler, başarı ve servet.
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İMAN-İSLÂM…

B

IR SOHBETIMIZDE,
Rabbimizin Güzel isimlerinden, bizzat “güzel”
mânâsına gelen Cemîl
İsmi etrafında konuşmuş,
“tefekkür” etmiştik…
- Demek ki, “ibâdet” etmişiz!.. Sen hep dersin, “tefekkür,
en değerli ibâdettir” diye…
- Çok yaşa kızım!.. Bize
verilmiş olan “akıl” nimetini
“selim akla” çevirmeye çalışarak, Rabbimizin Şanlı Kelâmını
ve Efendimizin Nurlu Sözlerini
daha bir derinden anlama ve
anlatma gayreti ve faaliyeti,
elbette güzel bir ibadettir!..
- Dedeceğim, o sohbette
beni hayâlen altı adet pırlanta
sütunlu İman Tâkı’nın ve beş
elmas direkli İslâm Kapısı’nın
altından geçirmiştin!.. Çok
ilgimi çekti tabiî.. Bilirsin, biz
hanımlar, böyle parlak, süslü
ve hele hele pahalı şeylere pek
bir bayılırız!.. Sanırım dikkatimi
artırmak, imânın altı ve İslâm’ın
beş şartını zihnime iyice yerleştirmek istedin…
- Gözünden kaçmıyor, niyetim aynen öyleydi…
- Ama, tam anlayamadığım
bir nokta var!..
- Neymiş o?..
- İman sütunlarının ilki,
Rabbimizin varlığına, birliğine, bütün Güzel İsimlerine ve
sıfatlarına gönülden inanmak;
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İBRAHİM ERDİNÇ ŞUMNU
bir diğer sütun ise, peygamberlerin Onun Kulları ve Elçileri
olduğuna iman etmek!..
- Çok özlü ifade ettin…
Peki, anlamakta zorlandığın
yer neresi?..
- Bakıyorum da, hem
imânın hem de İslâm’ın şartları
içinde Allah’a ve Peygamberlere inanmak var… Birbirinin
aynı ve tekrarı gibi geldi bana!..
Sen sık sık diyorsun:
“Mükemmel, eksiği de fazlası
da olmayandır!..” diye… Ama
biliyorum ki, böyle konularda
gereksiz tek harf bile olamaz!..
İşi çözemedim!..
- Benim dikkatli ve imânî
mevzularda titiz kızım!.. Şöyle
bir nokta gözünden kaçmış
olabilir mi acaba?..
IKKAT ettiysen iman,
tamamen kalbî, rûhî; iç
âlemimizde saklı, gizli
bir hazine… İslâm ise, fiilî ve
“içtimâî”, toplumsal!..
İman içimizi aydınlatıyor;
İslâm dışımızı şenlendiriyor,
şekillendiriyor… İman, Diyâr-ı
Kalp’te sevinçli bir âb-ı hayât
arayışı; İslâm, Dâr-ı Dünya’da,
bütün âleme sulh selâmet, dirlik düzenlik getirme çabası!..
İlki, pasif, hareketsiz gibi
görünen, ama kızgın, basınçlı
bir “buhar kazanı”; diğeri o
basıncı harekete çeviren, aktif,
faal, güçlü, enerji üreten bir
“buhar türbini!..”

D

Kelime-i Şehâdet ise, iman
plânında, anneannenin o
sessiz, huşû dolu “tesbîhatı”
iken, İslâm zemininde, zâlimin
suratında şaklayan bir şamar ve
korku dolu yüreğinde patlayan
atom bombasıdır!..
EDELERIMIZ, elde
pusat, göğüste iman,
dilde “Tekbîr” ve
“Kelime-i Şehâdet”, üç kıt’ayı
kuşatarak Allah’ın Dini’ni i’lâ
ettiler, yücelttiler!.. Fethettikleri
her diyara, İlâhî Adaleti, Rabbimizin emrettiği düzeni, insanlığın erişebileceği en yüksek
edep ve ahlâkı taşıyıp yerleştirdiler!.. Şefkat ve sevgi ektiler,
hürmet ve saâdet biçtiler!..
- Bütün bu güzel işler yapılırken, pusatı kılıcı filân, nereye
koyacağız?.. Bir “zorlama”dan
bahsedilebilir mi?.. Bazı olumsuz sözler duyuyoruz…
- Kılıç, ancak kılıç çekene karşı çekilir!.. İslâmiyet’in
gönüllerde hızla yayılmasını
önlemeye çalışan inançsız azılı
zâlimler, fikirle ve “kalem”le
mücâdele edemeyip başarısız
olunca, son çâre olarak kılıca
sarıldılar!..
“Mücâdele bil-hurûf”a muktedir olamadılar; “mücâdele
bis-süyûf”a, yâni, silâhlı
tecâvüzlere mecbur kaldılar!..
Zirâ, İ’câz-ı Kur’an, kâfirlerin
bütün tezlerini çürütüyor, onları acze düşürerek haysiyetlerini,
şereflerini iki paralık ediyordu!..

D

- Demek, küffar saldırdı,
Ertuğrul Gâzi de: “Hayy’dır
Allah!..” diyerek, onları perişân
etti!..
- Tarihin hiçbir çağında,
ne yazık ki günümüzde de
zâlimler tükenmedi!.. Çok
şükür ki, Ertuğrul’un şehâdete
susamış yiğitleri de: “Zafer
Allahındır!..” diyerek, seferden,
gazâdan geri durmadı!..
EM unutma!.. Eğer,
kendi pusatını kendi
örsünde, kendi çekicinle
dövüp şekillendirmez ve terinle “su” vermezsen, bâtılı yok
etmen, küfrü önlemen mümkün değildir!..
Hamdolsun, uzak-yakın
bütün târihî hadiselerden dersler çıkardık!.. Sevgili Peygamberimizin: “Harp, ‘atmak’tır!..”
buyruğuna da lâyıkıyla ittibâ
ederek, “Ebâbil-misâl” hârika
pusatlarımızı öz elimizle dövdük, “çifte su” vererek sertleştirdik, biledik, zağladık!..
“Kerrâr” elindeki “Zülfikar”
gibi, Nûr ile pırıldayan elmas
kılıçlarımız, gayri kınından
çekildi sıyrıldı!..
Yâ Rab!.. Bizi öyle kavî kıl ki,
başını eğdiremediğimiz zâlim,
yüzünü güldüremediğimiz
mazlum kalmasın!..
- Âmin Dedeciğim… Hem,

H

Ertuğrul Bey ne diyor: “Zorlu
yamaçların ötesi, zirvedir!..”
- Günümüzün Kahraman
Alp’leri ve Yiğit Hanımları, Sancağı, şerefle O Zirve’ye dikecekler inşâallah!..

D

…

EDECEĞIM… Bâzan
duyuyoruz: “Falan meşhur kişi, Hıristiyan iken,
câmide, imam efendinin huzurunda Kelime-i Şehâdet getirerek Müslüman oldu” diye…
Bunu nasıl değerlendireceğiz?..
- Buradaki Kelime-i
Şehâdet, ferdin topluma karşı bir ahdi, beyânı,
“deklerasyon”udur!..
Bizler zaten anadan babadan Müslüman biliniyoruz; bu
ahitleşmeyi zımnen yapmış
sayılıyoruz…
- Tabiî dedeciğim; nüfus
kağıdımızda “Dini: İslâm!..” yazıyor!..
- Evet yavrum; bütün azmimizle bu şerefe lâyık olmaya
çalışmalıyız!.. Sandıklar dolusu inciye, yakuta peşinen ve
meccânen kavuşmuşuz, sâhip
olmuşuz!..
Ama bir Hıristiyan, önce iç
âleminde, derûnunda binbir
fikrî, rûhî mücâdele yaşıyor!..
Öz âilesinden ve çevresinden
gelen baskıları, tehditleri

göğüslemek zorunda kalıyor!.. Belki işini, aşını, itibarını
kaybediyor!.. Çile içinde çile!..
Nihayet, kalb meşherindeki
iman gülleri, tomurcuğa, goncaya gelince, yerinde duramıyor; cümle âleme ilân ederek
haykırıyor: Ben artık, Tek olan
Allah’a ve Onun Şanlı Resûlüne
inananlardan oldum!.. Birlikte
yaşadığım komşum, hemşehrim, vatandaşım ve insan kardeşlerim, elimden ve dilimden
tam bir emniyet içindedir!..
“Emrolunduğum gibi dosdoğru” olacağım!.. Ama, hiçbir
şekilde zulme ve haksızlığa
rızâm ve müsamaham yoktur!..
Ne ezerim, ne de ezilirim!.. Bu,
böyle biline!..
- İman barutu, İslâm topunu ateşledi!..
- Maşallah!.. Ne güzel teşbih!.. Sen bu işi kaptın, benim
akıllı torunum!..

G

…

EREKTIĞI gibi iman
eder ve “emrolunduğumuz gibi” hâlisâne
ibadete muvaffak olabilirsek, o
zaman “ümit-korku” terâzisinin
“ümit” tarafına biraz daha yaklaşırız… Ve şu dünyanın gelgit’leri içinde yeisten, tasadan
bir nebze olsun kurtulur,
feraha, ferece, felâha ereriz
inşâallah!..
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Bir Hatıra

Anne Hediyesi
ABDÜLKADİR ŞEN

B

ÜYÜKLERIMIZIN dizlerinin
dibinde oturup onların her
söylediklerini kelime kelime
not almayı ne çok isterdim.
Çünkü onların tecrübe meyveleriyle
dolu hayat ağaçlarıyla kıyaslayınca,
bizim dallarımızın ne kadar boş olduğunu fark ediyorum.
Bize ters gelen işlerinde bile,
sonunda onlara hak verdiğimiz sürprizler az mıdır?
Geçenlerde yine böyle bir sürpriz
yaşadım.
Rahmetli annemin sağlığında
bizim evde hiçbir meyvenin çekirdeği
atılmazdı, atılamazdı. Çünkü annem,
“Evladım o çekirdekleri bir peçeteye
sar bana ver” derdi ve hepsini toplardı. Bu sakladığı çekirdekleri de her
hafta sonu gittiğimiz köyümüzde
uygun yerlere ekerdi.
Ben o zamanlar her seferinde
anneme “Yorma kendini, bu çekirdeklerden ne olacak…” derdim. O da
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bana “Ben göremem belki ama siz bu
meyvelerden yersiniz inşallah” derdi.
Annem vefat edeli 3 sene oldu.
Bir sabah çıktım, bahçede yürümeye
başladım. Kenarda küçük bir ağaç
fark ettim, üzerinde 30-35 sarı erik
vardı. Şaşırdım… Baktım; tadı da çok
güzeldi. Kendi kendime “Biz bu ağacı
ne zaman diktik acaba?” diye soruyordum ki, rahmetli annem hayalime
geldi. Evet, tam da vefatından kısa bir
süre önce erik çekirdeklerini gömdüğü yerde duruyordum.
Ağacın yanına oturdum. Gözlerim
yaşardı. Annemin sözleri kulaklarımda
çınladı: “Ben göremem belki ama siz
bu meyvelerden yersiniz inşallah.”
Evet bu, bir niyetin kabul edilmiş
duası ve bir çabanın en tatlı hediyesi
idi…

T

…
EVAFUK, aynı gün şöyle bir yazı
okudum: “Uzmanlar, yenilen
meyvelerin çekirdeklerinin çöpe
değil toprağa
atılarak daha yeşil
bir çevre oluşturmanın mümkün
olduğunu söylüyorlar. Rastgele
atılan çekirdeklerin bile yarısının
yeşerip ağaç veya
bitki olduğunu
belirten uzmanlar, çekirdeklerin
toprağın 3-5 cm
altına gömülmesi
gerektiğini hatırlattılar.”

ZEKÂ SORULARI
HAZIRLAYAN: DOÇ. DR. ERHAN PIŞKIN
Alttaki soruların cevapları ne acaba?
Çözümler gelecek sayımızda!

Soru 1
Cüzdanımda bir miktar param var.
Bu paranın dörtte biri ve onun da dörtte biri kadar daha param olsaydı toplam 84 liram
olacaktı.
Buna göre cüzdanımda kaç lira var?
Soru 2
(O, 4), (Ş, 5), (M, 4), (N, 5), (M, 5), (H, 7), (?, ?)
soru işaretinin yerine hangi harf ve sayı ikilisi gelmelidir? Neden?
Soru 3
Bir mağaza indirim için müşterilerine iki seçenek sunmaktadır:
i) %30 indirim, sonra indirimli fiyat üzerinden tekrar %30 indirim,
ii) %55 indirim
Hangi indirimden faydalanmak daha avantajlıdır?
Soru 4
25 soruluk bir matematik testinde, her doğru cevap için 4 puan veriliyor ve her yanlış
cevap için 2 puan siliniyor.
Sınav sonunda 70 puan alan biri toplam kaç soruyu doğru cevaplamıştır? (Soruların
tümü cevaplanmıştır.)
Soru 5
1’er gram ağırlığında bilyelerin bulunduğu 10 özdeş kutu ve her kutuda 10’ar tane bilye
vardır.
Fakat bir kutudaki bilyelerin her biri diğer kutulardaki bilyelerden 1’er gram daha ağırdır.
Hassas bir terazide sadece bir tartım yaparak, hangi kutudaki bilyelerin daha ağır olduğu
nasıl bulunur?

Çözümler gelecek sayımızda!
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HAZIRLAYAN: UĞURKAN ÇOT

DINLE ÖĞRENIRSIN,
SUS KURTULURSUN.
Hz. Ali (ks)

DOĞA ILE SAVAŞ HALINDEYIZ;

EĞER KAZANIRSAK, KAYBEDECEĞIZ.
H. Reeves

DILI TATLI OLANIN DOSTU ÇOK OLUR.
Erzurumlu İbrahim Hakkı

BIR INSAN KIM OLDUĞUNU BILMEK ISTIYORSA,
KIMLERI VE NELERI SEVDIĞINE BAKSIN.
Hz. Mevlana (ks)

YAŞAMA SEVINCINI ÖLDÜRMEK, TAM BIR CINAYETTIR.
P. Coelho

İYI BIR INSAN ÖLDÜĞÜNDE ONA AĞLAMAYIN.
ASIL ONU KAYBEDEN TOPLUMA AĞLAYIN.
Farabi

ÜMMETIN YARISINI KADINLAR OLUŞTURUR.

DIĞER YARISINI ISE KADINLAR YETIŞTIRIR.
Hasan el-Benna
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İlk defa bu kadar iyi farkediyorum
Bu yüreği paramparça uçan kuş
Bu çamur gibi gökyüzü
Bu deniz, bu garip karınca
Cihanda ümit ölmez deyip yaşamışlar
— İlhan Berk

HAL DİLİ
OSMAN SUROĞLU
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