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Dergimizde yayınlanan yazılar ve kişilerin yapmış olduğu yorumlar kişilerin kendi yorumu olarak değerlendirilmeli; mihenge 

vurulmalı, sadece şahsi bir yorum olduğu bilinmelidir.  
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Meyve Dergisi 

Prof.Dr. Mustafa NUTKU   

ÇEVREMİ ZDEKİ  Hİ KMETLİ  TANZİ M 

 Çağımızda dünya gündeminin en mühim 

meselelerinden bir kısmı da çevre 

meseleleridir. 

 “Çevre, âdemoğluna ruh üfürülüp beden 

elbisesi giydirildikten sonra ona takdim 

edilen bir emanet; çevre büyük bir insan, 

insan ise büyük bir çevredir.” Allah’ın güzel 

isimlerinden bir kısmı doğrudan veya dolaylı 

olarak çevre ile ilgilidir. Bunlardan yedi 

tanesi: Kayyum, Adl, Hakîm, Kuddüs, Muhsin, 

Bâri,  Muksit’tir. 

 Çevre kirlenmesi ve tabiatın tahribinin 

ilk defa ateşin yakılması ile başladığı 

söylenebilir. 1869 yılında ABD’deki 

Massachusets Halk Sağlığı Komitesi’nin 

bildirisi ise, çevre meselelerinin dünyayı 

tehdit eder boyutlara geldiğinin ilk mühim 

bilimsel uyarısı niteliğindedir. Günümüzde 

çevre meseleleri büyük ölçüde, sanayileşme 

ve ona bağlı düzensiz şehirleşmeden 

kaynaklanmaktadır. 

 Çevrenin korunması için alınabilecek 

tedbirlerin temelinde temizlik ve israfsızlık 

bulunmaktadır. Kur’an tefsirlerinde ve 

hadislerde temizlik üzerinde önemle 

durulmaktadır. “Şüphesiz ki Allah çok tevbe 

edenleri sever. Çok temizlenenleri de 

sever.” (Bakara, 2/222) mealindeki 

Kur’an  âyetinde: Allah’ın sevdikleri olarak 

önce çok  tevbe edenlerden  daha sonra da 

çok temizlenenlerden bahsedilmesi ile, maddî 

temizlikten başka, tevbe ile yapılan manevî 

temizliğin önemine de dikkat çekilmektedir. 

Buna göre, “Hakikî Çevrecilik”, asıl kirlilik olan 

manevî kirliliğe karşı olmayı ve buna tedbir 

almayı da ihmal etmeyen; hattâ temizliğin 

manevî  yönüne   daha fazla ehemmiyet 

veren  çevreciliktir. 

 Peygamberimizin “Temizlik 

imandandır.” hadisinde bahsedilen 

temizliğin, maddî  boyutu yanında tevbe ile 

yapılan manevî boyutu da gözden uzak 

tutulmamalı; manevî temizlik de ihmal 

edilmemelidir. 

 Çevre meseleleri çok geniştir: Küresel 

ısınma, orman tahribatı, toprak erozyonu ve 

çölleşme, ozon tabakasının delinmesi ve bu 

deliğin büyümesi, meraların azalması, göller 

ve akarsuların kirlenmesi, katı atıkların 

birikmesi, büyük şehirlerin havasının 

kirlenmesi, elektromanyetik kirlenme, 

radyoaktif kirlenme, gürültü kirliliği vd. 

üzerinde ayrı ayrı durulacak konulardır. 

Bugün dünyanın karşı karşıya bulunduğu 

çevre meselelerinin en mühimleri: 

1. Küresel ısınma. 

2. Ozon tabakasındaki deliğin büyümesi 

olarak ifade edilmektedir.  

 Küresel ısınmadan, son zamanlarda 

medyada çok bahsedilmiştir. Biz burada ozon 

tabakası ve bunun tahribi ile alâkalı çevre 

meselesinden kısaca bahsedeceğiz. 

 Üzerinde yaşadığımız dünyanın 

atmosferi, okyanusları ve 17 km derinliğe 

kadar katı yer kısmını içine alan kısmına “Yer 

kabuğu” denilir. Yer kabuğunda en bol 

bulunan element oksijendir ve kütle 

bakımından yer kabuğundaki miktarı  % 49,5 

oranındadır. Oksijen, yer kabuğunda çeşitli 

maden filizlerinde, bitkilerde, hayvanlarda, 

insanlarda, suda ve atmosferde bulunur. 

Oksijenin serbest halde bulunuşu genelde iki 

atomlu molekül:  O2  halindedir. Oksijen 

atomlarından üç tanesinin meydana getirdiği 

O3 molekül yapısındaki   maddeye, ozon adı 

verilir. Ozon, oksijenin allotropu, yani fiziksel 

hali farklı  bir şeklidir. İki atomlu oksijen 

molekülüne kâfi enerji verilirse, üç atomlu 

ozon molekülleri meydana gelir:  

3 02 (g) +  68 Kcal  ->  2 03 (g) 

 Oksijen atmosferde hacim bakımından 

%20, kütle bakımından ise %21 oranında 

bulunurken ozonun atmosferdeki ortalama 

miktarı hacim bakımından %0,02 ppm 

(milyonda kısım); yani oksijenin on 

milyarda  biri kadardır.  Ozon, oksijenden 

daha kuvvetli yükseltgen (oksitleyici) 

olduğundan, yeryüzünde bulunması canlılar 

için çok zararlıdır. Yeryüzünde çok az olan 

ozon konsantrasyonu  30 km yüksekliğe 

kadar artar; atmosferin stratosfer kısmında 
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yerden 30 km yükseklikte, ozon 

konsantrasyonu atmosferdeki ortalama 

konsantrasyonunun 10 misli kadar bir miktara 

(%0,2 ppm) ulaşır. Atmosferin 30 km den 

daha yukarısına çıkıldığında ise, ozon 

konsantrasyonu gittikçe azalır ve 80 km 

yükseklikten sonra atmosferde ozona 

rastlanmaz. 

 Ozonun yerden 30 km yükseklikteki 

stratosferde %0,2 ppm konsantrasyonunda 

en yoğun şekliyle bulunmasına, 

“atmosferdeki ozon tabakası” denilir. 

Yeryüzündeki canlıları güneşin yüksek enerjili 

ışınlarına karşı koruyucu gibi vazife gören bu 

ozon tabakası, yeryüzündeki canlılar  için  çok 

lüzumlu ve  faydalıdır. Çünkü bu ozon 

tabakası, güneşten gelen ve canlılar için çok 

zararlı olan UV (ultraviyole) ışınlarını süzer ve 

yeryüzüne inmesini önler. Güneşten gelen UV 

ışınları bu şekilde ozon tabakasıyla % 99 

oranında tutulmasa, canlı-cansız tabiatta çok 

kötü hadiseler olur. Bu hadiselerin insanda ilk 

görüleni, cilt kanserlerinde artıştır. Daha ileri 

safhada, yüksek enerjili bu ışınlar  canlı 

yapısının moleküllerinde bulunan C – H  ve  0 

– H bağlarını koparır. Bu kimyasal bağların 

kopması ise, canlılığın yok olması demektir. 

 İlgili kimya kitaplarında, yerden 30 km 

yükseklikte, ozonun atmosferdeki ortalama 

konsantrasyonunun 10 misli 

konsantrasyondaki tabakasının güneşten 

gelen UV ışınlarını  tutarak bir perde gibi 

vazife görmesine dair  kimya denklemleri, 

bu  ozon tabakasının atmosfere verilen hangi 

endüstri ürünü kimyasal maddelerle nasıl 

bozulduğunun kimya denklemleri, ozon 

tabakasındaki bozulmanın niçin daha çok 

güney kutbu bölgesinde görüldüğünün 

açıklaması, bu çevre âfetine karşı alınabilecek 

tedbirler, vb. vardır. 

 Burada  dikkati çekmek istediğimiz 

asıl  husus; yeryüzünde canlı-cansız tabiata 

zararlı çok aktif bir oksitleyici olan ozonun 

120 km kalınlıktaki atmosferde 

bahsettiğimiz  dağılımının, bu moleküllerin 

kendi karar ve tercihleriyle, tesadüfen, kendi 

kendine veya tabiatın (?) eseri olarak böyle 

rahmetli ve hikmetli neticeler meydana 

getirecek şekilde olmasının imkânsızlığıdır. 

 Kimya kitaplarında, hidrojenin 

atmosferin üst tabakalarındaki 

konsantrasyonunun nispeten fazla oluşu, 

onun bağıl molekül ağırlığının küçük olması 

(2g) ile açıklanır; fakat hidrojen 

molekülünden 24 misli ağır olan (48g) ozon 

molekülünün, ayni sebebe dayalı olarak 

atmosferin yeryüzüne yakın  kısmında en 

yüksek konsantrasyonda olması gerekirken, 

yukarıda bahsettiğimiz gibi, yeryüzüne yakın 

atmosferde çok az bulunup 30 km yüksekte 

bir ozon tabakası teşkil edecek tarzda 

mucizevî  bir konsantrasyon dağılımı 

göstermesinin nasıl olabildiğine dair herhangi 

bir  açıklamaya rastlanmaz! 

 Dünya atmosferindeki ozon tabakası, 

tabiattaki sebepler nizamından biri olan 

Gravitasyon Kanunu’na tam uymayan ve 

insanda hayret uyandıran bu olağanüstü 

özelliğiyle, üzerinde önemle durup 

düşünmeyi gerektirmektedir. 

 Bu ozon tabakası, kimya kitaplarında 

bahsedilenlerden başka, hayat boyu 

imtihanımızın olduğu bu imtihan 

dünyasındaki sebepler perdelerinden biri 

olarak,  aklımızın nazarında ayni zamanda 

neyi perdelemekte ve neyi göstermektedir? 

“Evet, izzet ve azamet isterler ki; esbab 

perdedâr-ı dest-i kudret ola, aklın nazarında. 

Tevhid ve ehadiyet isterler ki; esbab ellerini 

çeksinler, te’sir-i hakikîden.”1 

1.Risale-i Nur, Meyve Risalesi, 11. Mesele     
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  اْلَجْيشُ  ذَِلَك  َو لَنِْعَم اْلَجْيُش  أَِميُرَها،  اْْلَِميُر  اْلقُْسَطْنِطينِيَّةُ فَـلَنِْعَم  لَتُـْفتََحنَّ 
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Prof. Dr. Cuma YILDIRIM 

HEKİ M VE TOPLUM  

Dünya Sağlık Örgütü 1948 yılında 

‘Sağlık’ kavramını tanımlamıştır. Bu tanıma 

göre sağlık: ‘Fiziksel, Zihinsel ve Sosyal 

Açılardan Tam Bir İyilik Hali’dir. 

… 

Günlük hekimlik pratiğimizde sağlıklı 

olmak ile hastalıkların tedavisinin sık sık 

birbirine karışan kavramlar olduğunu 

görüyoruz. Sağlık hizmeti sağlayıcılar ile 

hasta ve hasta yakınları arasında bu nedenle 

sık sık fikir ayrılıkları ve hatta tartışmalar 

olmaktadır. Bizler insanlara sağlıklı yaşama ve 

hastalıkları ile başa çıkma becerileri 

öğretmeye çalışırken hasta ve hasta yakınları 

çoğu kez bunu ‘Ölümsüzlük vaadi’ ile 

karıştırmaktadırlar.  

Bu yazıda günümüzün sağlık hizmetleri 

ve tıbbın tanımının dahi iyi yapılabilmesini 

anlayabilmek için Sağlık ve Hastalık 

Sosyolojisi’nin ilgi alanına giren ‘Biyomedikal 

Model’,‘Sosyal Model’ ve ‘Yorumlayıcı 

Yaklaşım’dan bahsetmek istiyorum. 

Bu arada günümüz sağlık hizmetlerinin 

geneline hem sağlık sunucuları hem de hasta 

ve hasta yakınları açısından eleştirel bir bakış 

açısı ile yaklaşacağız.  

 BİYOMEDİKAL MODEL 

 Hastalıklara neden olan sosyal, 

ekonomik, politik, psikolojik faktörleri 

görmezden gelen indirgemeci bir yaklaşımdır. 

Bu model, tıbbi bilginin nesnel ve yansız 

olduğunu, zihnin ve bedenin birbirinden ayrı 

olduğunu ve bedenin makineler gibi tamir 

edilebilecek mekanik bir şey olduğunu 

varsayar. 

 Hastalıkların, genellikle parazit, virüs, 

bakteri ya da gen gibi belirli ve tanımlanabilir 

aracılar yüzünden oluştuğunu ileri süren 

doktrini kabul eder ve hastalıklara neden 

olan sosyal, ekonomik, politik, psikolojik 

faktörleri görmezden gelir. Bu nedenle tıbbi 

sorunların ancak ilaçla veya makinelerle, yani 

teknolojik araçlarla çözülebileceğini savunur. 

 Biyomedikal Modelin Eleştirildiği 

Noktalar 

Bedeni kişiden izole etmekle, sosyo-

çevresel bağlam içinde yerleştirememekle, 

biyolojik değişimlere odaklanmakla ve 

hastalığın toplumsal ve ekonomik nedenlerini 

görmezden gelmekle eleştirilmiştir. Tek 

doğru bilgiyi kendisinin ürettiğini kabul 

etmekte; sağlık ve hastalığın tanımını sadece 

tıbbın yapabileceğini, öznel yorumların yersiz 

olduğunu savunmakla eleştirilmiştir.  

Tıp tarihinin başarılarla doluymuş gibi 

gösterdiği ileri sürülmüştür. Hâlbuki 

toplumların daha uzun yaşamasının tıbbi 

uygulamalardan çok beslenme, temizlik ve 

doğum kontrolü gibi faktörlerden 

kaynaklandığı ortaya konmuştur.  

Hatta biyomedikal modelin karakterize 

ettiği tıbbın ‘topluma faydadan çok zarar 

verdiği’ ileri sürülmüş (Illich, 1995) ‘ilaçların 

yan etkileri ya da doktorlardan kaynaklanan 

hatalar nedeniyle hastalıkların nüfus içinde 

dağıtılmasına katkıda bulunduğu’ 

savunulmuştur. 
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Öte yandan biyomedikal modeli 

benimseyen tıp tedavi ettiği hastaları ‘bütün’ 

insanlar yerine, edilgen nesneler olarak 

tedavi etme eğilimi nedeniyle de 

eleştirilmiştir. 

Bu eğilim, tıp eğitiminde 

kazandırılmaktadır. Tıp eğitimine yeni 

başlayan öğrencilere verilen ilk görevler 

arasında, insanları parçalara ayırmak vardır. 

Biyomedikal model hastalıklara neden olan 

sosyal, ekonomik, politik, psikolojik faktörleri 

görmezden gelen indirgemeci bir yaklaşımdır 

ve eleştirilere göre bu görev, öğrencilere 

çalışmalarının nesnesinin insan değil, beden 

olduğunu ima etmektedir. Bu çerçevede, 

tıbbın merkezine ‘İNSAN ONURU’ kavramının 

yerleştirilmesi gerektiği, tedavi ve bakımın 

daha etkili olabilmesi için sağlık 

görevlilerinin, hastalarının algıları, duyguları 

ve düşünceleri konusunda duyarlı olmaları 

gerektiği savunulmuştur. 

Bu bağlamda başrollerini Robin 

Williams’ın yaptığı 1998 yapımı ‘Patch Adams’ 

isimli filmi tüm sağlık çalışanları en az bir kere 

izlemesinde fayda olacağı kanaatindeyim. 

SOSYAL MODEL 

Bu bağlamda biyomedikal modelin tek 

başına başarılı olması mümkün değildir. Bu 

çerçevede, biyomedikal modelin 

eleştirisinden doğan sağlığın ve hastalığın 

sosyal modeli, biyomedikal modelin 

antitezidir. 

Sosyal Modelin Özellikleri 

Tıpta, içsel olan zihin-beden ikiliğine 

karşı çıkar. Böyle bir ayrımın “en iyi ihtimalle 

yanlış, en kötü ihtimalle ise öldürücü” 

olduğunu ileri sürer. İnsanlar hem 

bedendirler, hem de bir bedene sahiptirler, 

zihin ve beden birbirinden ayrı 

düşünülmemelidir. Fiziksel beden, bireyin 

bütününden bağımsız bir şekilde 

“onarılabilecek” bir makine değildir.  

Tıp, insanı bir bütün olarak ele 

almalıdır. Sağlık ve hastalık, sadece biyolojik 

değişimlerle ilişkili değildir. Daha geniş 

sosyal, ekonomik ve politik bağlam içerisinde 

biçimlendirilirler. Bu bağlamda Yunus 

Emre’nin;  

‘Severim ben seni candan içeri,  

Yolum vardır bu erkândan içeri,  

Beni bende demem, bende değilim,  

Bir ben vardır bende, benden içeri’ 

sözünü hatırlamak ve içselleştirmekte fayda 

vardır. 

… 

Yine Bediüzzaman Said Nursi ‘Hastalar 

Risalesi’ isimli eserinde bu konu ile ilgili 

olarak şöyle demektedir: 

“Ey derdine derman arayan hasta! 

Hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakiki, bir kısmı 

vehmidir. Hakiki kısmı ise, Şafi-i Hakim-i 

Zülcelal, küre-i arz olan eczahane-i kübrasında, 

her derde bir deva-çare istif etmiş. O devalar 

ise dertleri isterler. Her derde bir derman halk 

etmiştir. Tedavi için ilaçları almak, istimal 

etmek meşrudur; fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı 

Haktan bilmek gerektir. Derdi O verdiği gibi, 

şifayı da O veriyor. Hazık, mütedeyyin 

hekimlerin tavsiyelerini tutmak, ehemmiyetli 

bir ilaçtır. Çünkü ekser hastalıklar su-i 

istimalattan, perhizsizlikten ve israftan ve 

hatiattan ve sefahetten ve dikkatsizlikten 

geliyor. Mütedeyyin hekim, elbette meşrubir 

dairede nasihat eder ve ve sayada bulunur. Su-i 

istimalattan, israfattan men eder, teselli verir. 

Hasta o vesaya ve o teselliye itimad edip 

hastalığı hafifleşir; sıkıntı yerinden bir ferahlık 

verir. 

Amma vehmi hastalık kısmı ise, onun en 

müessir ilacı, ehemmiyet vermemektir. 

Ehemmiyet verdikçe o büyür, şişer. Ehemmiyet 

vermezse küçülür, dağılır. Nasıl ki arılara 

iliştikçe insanın başına üşüşürler; aldırmazsan 

dağılır. Hem karanlıkta gözüne sallanan bir 

ipten gelen bir hayale ehemmiyet verdikçe 

büyür, hatta bazen onu divane gibi kaçırır. 

Ehemmiyet vermezse, adi bir ipin yılan 

olmadığını görür, başındaki telaşına güler. 

Bu vehmi hastalık çok devam etse, 
hakikate inkılap eder. Vehham ve asabi 
insanlarda fena bir hastalıktır; habbeyi kubbe 
yapar, kuvve-i maneviyesi kırılır. Hususan 
merhametsiz yarım hekimlere veyahut insafsız 
doktorlara rast gelse, evhamını daha ziyade 
tahrik eder. Zengin ise malı gider; yoksa ya aklı 
gider veya sıhhati gider.”( H. R. 20. Deva) 
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 … 

 Bu pasajdan benim bir hekim olarak 

anladığım: Hastalıklar iki kısımdır ilk kısmı 

gerçek hastalık. Bu kısım hastalığın tedavisi 

bugünkü sağlık sisteminin imkânları ve 

modern tıbbın ilkeleri ile tedavi olan kısmıdır. 

İyi bir hekim bu imkânları kullanarak bu 

hastalıkları tedavi etmeye çalışır. 

 Hasta da bu ilaçları ve yöntemleri şifayı 

“Allahtan beklemek şartı ile” kullanmalıdır. 

Bu tür hastalıkların önemli bir kısmı bedeni 

kötü kullanmaktan, kötü beslenmekten, 

sağlıksız yaşam tarzından ve dikkatsizlikten 

gelmektedir. 

 İkinci kısım ise 

vehmi olandır. Yani halk 

arasındaki yaygın ismi ile 

“Hastalık Hastası” olan 

hastalardır. Bu grup 

hasta sayısı ülkemizde 

her geçen gün ne yazık ki 

artmaktadır. Bu insanlar 

hem sağlık sisteminin 

imkanlarını gereksiz yere 

kullanmakta, hem de 

bazen gereksiz yere 

“Olmayan 

Hastalıklarının!!!” tedavi 

edilmesine neden 

olabilmektedirler. 

 *** 

 Sağlığın Toplumsal 

Belirleyicileri 

 Sağlığı etkileyen 

çok sayıda faktör söz 

konusudur. Bu faktörler bireylerin, grupların 

ve toplumların sağlık düzeylerinin birbirinden 

farklılaşmasına neden olmaktadır. Ancak bu 

farklılık, çoğu zaman eşitsizlik biçimini 

almakta, çeşitli açılardan eşitsizliğe maruz 

kalanların sağlık düzeyleri de 

kötüleşmektedir. Sağlığı etkileyen 

faktörlerden bazıları toplumsal faktörlerdir. 

Parsons’a göre, iyileşme süreci sadece bir 

sistem meselesidir. Bu sistem bilim olduğu 

kadar sihir ya da din de olabilir. Önemli olan 

tedavi başarılı olursa sistemin meşruluk 

kazanacağı; tedavi başarısız olursa sistemin 

ne olduğuna bağlı olarak bu başarısızlığın 

bilgi eksikliğine, doğaya ya da şeytana 

atfedileceğidir. 

 Parsons ayrıca, tıptaki “placebo” etkisini 

örnek göstererek tıbbın, kendi paradigması 

içinde de her zaman bilimsel olmadığını 

ortaya koymuş, insanların aslında, tedavinin 

etkisinden çok, iyileşmeyi umdukları için 

iyileştiklerini vurgulamıştır. 

Bu konuda İbn-i Sina’ya kulak vermekte 

de fayda var; İslam hükemasının Eflatun’u ve 

hekimlerin şeyhi ve feylesofların üstadı, dahi i 

meşhur Ebu Ali ibni Sina, yalnız tıp noktasında  

‘Yiyiniz içiniz; fakat israf etmeyiniz! Çünkü 

Allah israf edenleri sevmez.’ (A'râf Suresi 

7/31) âyetini şöyle tefsir etmiş; 

‘İlm-i tıbbı iki satırla 

topluyorum. Sözün 

güzelliği kısalığındadır. 

Yediğin vakit az ye. 

Yedikten sonra dört beş 

saat kadar daha yeme. 

Şifa hazımdadır. Yani, 

kolayca hazmedeceğin 

miktarı ye, nefse ve 

mideye en ağır ve yorucu 

hal, taam taam üstüne 

yemektir.’ 

*** 

 Tarih boyunca 

sağlık birçok meslek 

grubu tarafından 

ilgilenilen bir konu 

olmuştur. Din adamları, 

Doktorlar, Büyücüler/

Cinciler, Doktordan 

çakma ‘şarlatanlar’ ve daha birçok kesim 

sağlık üzerinden rant elde etmeye çalışmıştır. 

 … 

 Tarihsel sürece baktığımızda sağlık ile 

ilgili birçok bilgi ve belgeye rastlanmaktadır. 

Milattan önce 3000’li yıllardan kalan Mayan 

hiyeroglifları ve Perulu İnkaların ölen 

insanlara makattan sıcak hava vererek tekrar 

canlandırmaya çalıştıklarını biliyoruz. Bu 

müdahaleler her ne kadar başarılı olamasa da 

o günün şartlarında insanların bir otorite ve 

güç gösterisi olarak kullandıklarını tahmin 

edebiliriz. 

‘İlm-i tıbbı iki satırla topluyorum. 

Sözün güzelliği kısalığındadır. 

Yediğin vakit az ye. Yedikten 

sonra dört beş saat kadar 

daha yeme. Şifa hazımdadır. 

Yani, kolayca hazmedeceğin 

miktarı ye, nefse ve mideye en 

ağır ve yorucu hal, taam taam 

üstüne yemektir.’ 
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… 

Dinler tarihine baktığımızda ilk yardım 

müdahaleleri için İncilin ilk referans olduğunu 

görüyoruz.  

‘Bir Shunemite çiftin bir çocuk bir baş 

ağrısı şikâyeti ve öldü. Peygamber Elisha dua 

etti ve sonra Kendi yüzünü çocuğun yüzüne 

yerleştirdi. Ellerini ellerinin, gözlerini 

gözlerinin ve ağzını ağzının üzerine koydu ve 

çocuğun vücudu sıcak oldu. O önce çocuğun 

üzerine monte edilmiş gibi eğildi. Sonra kalktı 

ve odada yürüdü. Bunun üzerine çocuk yedi 

kez hapşırdı gözlerini açtı. "(2 Kings, 4). 

… 

Nitekim İlahi kitabımız olan Kur’an-ı 

Kerimde de buna benzer ayetlere 

rastlamaktayız. Örneğin Kıyame Suresi 26-30. 

Ayetlerde şöyle denmektedir: 

‘Hayır, hayır ne zaman ki can köprücük 

kemiklerine dayanır, "Tedavi edebilecek 

kimdir?" denilir. Can çekişen bunun o ayrılık 

anı olduğunu anlar. Bacak bacağa dolaşır. İşte 

o gün sevk, ancak Rabbinedir.’ 

*** 

Parsons, hasta olmanın öncelikle biyolojik 

ya da psikolojik bir durum değil, bir toplumsal 

rol olduğu, insanların hastalıkları hakkında 

seçim yapabildikleri, hastalığa 

bürünebildikleri sonucuna ve hasta rolü 

kavramını geliştirmiştir. Buna göre sağlık 

değerli bir toplumsal kaynaktır. Bireysel 

başarıda, toplumsal düzenin uygun şekilde 

işlemesi de sağlığa dayanmaktadır. Hastalık, 

normalden sapma durumudur. 

Çünkü hastalık durumunda birey, 

normalde (sağlıklıyken) yerine getirmesi 

gereken rolleri yerine getiremez. İnsanlar, 

toplumsal rollerin yarattığı baskıdan ve 

rollerinden kaçmak istediklerinde, gönüllü 

olarak hasta rolüne bürünebilirler. 

Buna göre hastalık fiziksel bir varlık değil, 

toplumsal bir olgudur. Bireyler, gündelik 

yaşamda uymaları beklenen normlara uymak 

istemedikleri ya da genel kültürel ölçütlere 

ulaşamadıkları zaman, ‘hasta’ rolüne girerek 

bu rollerden ve beklentilerden kaçarlar. 

Hasta rolü, bu role giren kişiye, toplum 

tarafından verilen tepki üzerinden tanımlanır. 

Yani kişi, ancak, toplum onu meşru olarak 

hasta kabul ederse hasta sayılır. 

 YORUMLAYICI YAKLAŞIM 

 Yorumlayıcı Yaklaşım içinde, Sağlık ve 

Hastalık Sosyolojisi’ne en önemli katkı, 

köklerini fenomenolojiden alan toplumsal 

inşacılık yaklaşımından gelmiştir. Toplumsal 

inşacılık yaklaşımı, tıbbi bilginin toplumsal 

inşası üzerinde durmuş, tıbbın pozitivist 

paradigma içinde doğa bilimi olmasından 

kaynaklanan ayrıcalıklı pozisyonunu, 

eleştirmiş, tıbbın sosyolojinin inceleme 

konusu olmasına büyük bir katkı sağlamıştır. 

Yorumlayıcı yaklaşım, tıbbi bilginin, bilimin 

rasyonel ilerleme sürecinden çok, toplumsal 

ilişkiler tarafından üretildiğini ileri sürer ve bu 

süreci, tıbbi kozmolojiler kavramıyla açıklar. 

Tıbbi kozmoloji (bir bütün olarak tıbbı ele 

alan bilim dalı), tıbbi bilginin üretilmesindeki 

toplumsal ilişkilere gömülü, Beş tip tıbbi 

kozmoloji vardır. 

Beş tip tıbbi kozmoloji vardır. 

1. Yatak Yanı Tıbbı 

1770’lerden 1800’lere kadar süren bu 

dönemde hasta, doktorun patronu 

konumundadır. Doktorun yaptıklarını 

değerlendiren hastanın kendisidir. Bu 

nedenle, müşterinin doktor üzerinde önemli 

bir etkisi vardır. Doktor, rekabet ortamı 

içinde diğer doktorlara yönelmemesi için 

müşterisinin kişisel isteklerini dikkate 

almaktadır.  

Bu dönemde tıbbi uygulamalar, 

doktorların ücretlerini ödeyebilecek 

derecede zengin olan, küçük bir azınlık 

tarafından kontrol edilmektedir. Bu dönemde 

hasta, tüm yönleriyle bir bütün olarak 

görülür. Hastalık da sadece bedene değil, 

bütün olarak insana olan bir şey olarak, “hem 

fiziksel hem de manevi öğeleri içeren insan 

dengesindeki bir eksiklik” ya da bozulma 

olarak kabul edilir. 

2. Hastane Tıbbı (Hospital Medicine) 

1800’lerde hastanelerin doğuşuyla 

başlayan ve 1840’lara dek devam eder. Bu 

dönemde, hastanelerin doğuşuna bağlı 

olarak hasta doktora bağımlı hale gelmiş, 
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Nasıl şehd-i şehadet o mu'cize-i kudretin lisânından 

akıyor! Veyahut şu kitabın bir noktası 

olan hurdebini bir huveynat ki, çok defa büyülttükten 

sonra görünür. Dikkat et: Nasıl mu'ciznümâ, hayret-

fezâ bir misâl-i musağğar-ı kâinattır! Sûre-i Yâsin, sûret-

i lâfz-ı "Yâsin" de yazıldığı 

gibi, cezâletli, mûciz bir nokta-i câmiadır. Onu yazan, 

bütün kâinatı da o yazmıştır.  

Nokta Risalesi  
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doktorlar kendi tasarruflarında bulunan fakir 

bir hasta kitlesine sahip olmuşlardır. Tıbbi 

bilginin kontrolü artık, hastadan doktora 

geçmiştir, hasta doktora itaat etmezse tedavi 

hakkını kaybedecektir. Bu dönemde hastalık, 

bireyin bir bütün olarak var oluşundan ayrılır, 

belirli bir organın patolojisi olarak, organik 

yaralar ve işlev bozuklukları olarak görülür. 

Yatak yanı tıbbı, doktor bireye bir bütün 

olarak yöneldiği için özne yönelimli bir 

kozmoloji olarak; hastane tıbbı ise doktor 

hasta bireyin sadece belirli bir fiziksel 

bölgesine yöneldiği için, nesne yönelimli bir 

kozmoloji olarak tanımlanabilir. 

 3. Laboratuvar Tıbbı (Laboratory 

Medicine) Dönemi 

 Bu dönem, 1840’lardan 1870’lere kadar 

sürer. Bu dönemde tıbbi bilgiyi artık bilim 

insanları, yani ‘laboratuvardakiler’ kontrol 

etmektedir. Doktorun da hastanın da yerini, 

bilimsel testler almıştır. Bu dönemde artık 

hastanın duygusal varlığı tamamen kapsam 

dışındadır. Hasta, analiz edilecek maddi bir 

‘şey’ haline gelmiş, hastalık da doktorlardan 

çok, biyolog ve kimyacıların alanına giren ve 

laboratuvarda saptanabilecek biyolojik ve 

kimyasal bir süreç olarak görülmeye 

başlanmıştır. 

 4. Gözetim Tıbbı (Surveillance 

Medicine) 

 20. yüzyılda gelişmiştir. Bu dönemde 

nüfusun sağlıkla ilgili bilgileri, anket gibi 

tekniklerle toplanmaktadır. Tıbbi bilgi büyük 

ölçüde sağlığa yönelik risklere odaklanmakta 

ve bu risklerden korunmak adına, doğumdan 

ölüme kadar insan yaşamının tamamı, 

medikalize edilmektedir. Bu dönemde 

hastalık, henüz gerçekleşmemiş ama her an 

gerçekleşebilecek bir potansiyel, bir risk 

olarak görülmektedir. Bu risklerden 

korunmak için, nüfusa ait bilgiler toplanarak 

nüfus gözetim, denetim ve kontrol altında 

tutulmaktadır. 

 5. İnternet Tıbbı 

 Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin algı 

ve yorumlarımızı değiştirdiği kozmolojidir. 

Tıbbi bilgiye artık internet üzerinden 

ulaşılması, bir yandan bilginin farklı biçim ve 

yorumları nedeniyle tıbba olan güveni 

azaltmakta, bir yandan da hastalarla 

doktorlar arasındaki ilişkinin niteliğini 

değiştirmektedir. Bu dönemde, kendi sağlığı 

için tıbbi bilgi arayan, önceki kozmolojilere 

kıyasla kendi bedeni ve sağlığı hakkında çok 

daha fazla bilgiye sahip olan ‘Uzman Hasta’lar 

söz konusudur. Toplumsal ilişkilerle hastalık 

arasında, iki yönlü bir ilişki vardır. Bir yandan 

toplumsal ilişkiler hastalıkların yaratılmasına 

katkıda bulunur, diğer yandan da yansız 

olduğu kabul edilen hastalık dili, toplumsal 

ilişkilerin doğasını gizlemeye hizmet eder. 

Böylece tıp, bir toplumsal kontrol 

mekanizması olarak işler. Tıbbın, neyin 

hastalık kabul edilip neyin kabul edilmediğini 

belirlemesini, bir toplumsal kontrol 

mekanizması olarak işlemesini sağlayan ise 

medikalizasyon sürecidir. 

***  

 Medikalizasyon (Tıplaştırma) 

 Tıbbın modern toplumda sahip olduğu 

toplumsal kontrol mekanizması işlevini 

yürütmesini sağlayan bir araçtır. Sağlık 

sosyolojisinin en önemli kavramlarından biri, 

medikalizasyondur, Medikalizasyon 

(tıplaştırma), tıbbın önceden tıbbi sayılmayan 

alanlarını tıplaştırması ve önceden tıbbi 

olduğu düşünülmeyen konularda uzman 

olduğunu iddia ederek tıbbın kapsamını bu 

alanları da içine alacak şekilde genişletmesi 

olarak tanımlanabilir.  

 Medikalizasyon tezine göre tıp 

profesyonelleri, günlük yaşamın ya da 

toplumsal sorunların ‘normal’ olan yönlerini, 

tıbbi sorunlar olarak kavramsallaştırarak 

bunlara tıbbi ya da teknik çözümler 

önermeye eğilimlidirler. Medikalizasyon, 

tıbbın modern toplumda sahip olduğu 

toplumsal kontrol mekanizması işlevini 

yürütmesini sağlayan bir araçtır. Neyin 

hastalık olarak tanımlanacağına karar verme 

konusunda doktorlar, sıradan insanlardan çok 

daha fazla güce sahiptir. Bu durum, sıradan 

insanları tıp profesyonellerine bağımlı 

kılmakta, kendi sorunlarını çözme becerilerini 

ellerinden almaktadır.  

 Tıp, bir sorunu ‘hastalık’ olarak 

etiketlediği andan itibaren kişi, sağlık 

profesyonellerinin denetimine girecek ve tıp 



14 

Meyve Dergisi 

uzmanları bireyi izleme, müdahale etme ve 

yargılama otoriteleri olacaktır. Böylece tıp, 

normal ya da düzgün davranışın ne olması 

gerektiği konusunda politik değerlendirmeler 

yapmakta ama bunları, bilimsel gerçekler gibi 

sunmaktadır. Kendi belirlediği normlara 

uymayan bireyleri, ‘hasta’ olarak gösteren tıp, 

bireyleri klinik müdahalelerle ‘tedavi’ ederek 

bu normlara uymaya zorlamaktadır. 

 ÖRNEK 

 Drapetomania hastalığı 19. yüzyılda 

A.B.D.’de görülen bir ‘hastalık’tır (White, 

2002:41). Bu hastalığa sadece tarlalarda 

çalışan siyah köleler yakalanıyordu. Hastalığın 

belirtisi ise kölenin tarladan kaçmaya 

çalışmasıydı. Diğer bir deyişle, eğer bir köle 

sahibinden, çalışmak zorunda olduğu 

tarladan kaçmaya çalışırsa ona 

drapetomania teşhisi konuyor ve 

tedavi ediliyordu. Bu 

hastalığın tedavisi ise hasta 

kölenin her iki ayağının 

başparmaklarının 

kesilmesiydi. 

 Parmakları 

kesilen köle artık 

koşamadığı için 

tarladan kaçmaya 

çalışmıyordu. Bu sayede, 

iyileşmiş sayılıyordu. Bu 

örnekte görüldüğü gibi 

beyazların hâkim olduğu ve 

siyahlara boyun eğdirdiği, ekonomik sistemi 

kölelik olan ırkçı bir toplumda, belirli 

toplumsal ve politik koşullardan ötürü, 

kölelerin çiftlik sahibinden ya da tarladan 

kaçması, profesyonel tedavi gerektiren 

gerçek bir hastalık olarak kabul edilmiş, tıp 

kitaplarında bu hastalığın, sadece doktorlar 

tarafından teşhis ve tedavi edilebileceği 

belirtilmiştir (Cartwright, 1851’den aktaran.) 

Drapetomania hastalığı hem içinde oluştuğu 

toplumun ürünüdür, hem de bu toplumdaki 

güç ilişkilerini sağlamlaştırmaktadır. 

 … 

 Örneğin yüzyıllarca, doğal bir kadın 

deneyimi olarak kabul edilen doğumun 

modern tıp tarafından “tıbbi bir sorun” olarak 

tanımlanması, doğumun medikalize edilmesi, 

yani tıplaştırılmasıdır. Bu medikalizasyon, 

hamileliğin ve doğumun kontrolünün, 

erkeklerin baskın olduğu tıp 

profesyonellerinin elinde toplanmasına ve 

kadınların doğumlarını hastanede yapmaya 

teşvik edilmelerine neden olmuştur. Oysa 

yapılan çalışmalar, kadınların doğumu evde 

yapmalarının enfeksiyon ve teknolojik 

müdahale riskini azalttığı için, daha güvenli 

olduğunu göstermektedir. 

***  

Hastalıktan neden korkarız… 

Sonunda ölüm olabileceği için… 

Hâlbuki hastalanan değil… Eceli gelen ölür… 

Hastalıktan neden korkarız… Yaşam 

kalitemizi düşürür… Günlük hayatımızı 

etkiler… Kısıtlar… Lüzumsuz merak hastalığı 

artırır… Bu bağlamda merakın 

kendisi de bazen hastalıktır… 

… 

Ivan Illich 1970’ler de 

insanın halis erdem 

sahibi olabilmesi için 

şu üç temel gerçekle 

cesurca yüzleşmesi 

gerektiğini söylerdi: 

1.  Acıyı asla ortadan 

kaldıramayacağız,  

2. Bütün hastalıkları tedavi 

edemeyeceğiz,  

3. Mutlaka öleceğiz. 

SONUÇ 

İnsanoğlu var olduğu günden beri bir şekilde 

hasta ve hastalıklarla uğraşmaktadır. Sağlık 

sektörü en çok yatırım yapılan ve en çok para 

kazanılan alanlardan birisidir. Ölümsüz olmak 

her asırda ve her yerde insanoğlunun 

hayallerini süslemiştir. Ölüme çare yoktur. 

Bizler sağlık çalışanları olarak belki ölüme 

çare bulamayacağız, Lokman hekimin 

formülünde ne yazıyordu hala bilmiyoruz. 

Ancak elimizdeki imkânlarla belki ölüme 

geçici bir hayat rengi verebiliriz. 

*** 

Yaklaşık 4000 yıllık Bir Hitit duası ile bitirelim: 
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Ey Rabbim… 

Beni yavaşlat.  

Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir...  

Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı 

hızımı dengele... 

Günün karmaşası içinde bana sonsuza kadar 

yaşayacak tepelerin sükûnetini ver.  

Sinirlerim ve kaşlarımdaki gerginliği, 

belleğimde yaşayan akarsuların melodisiyle 

yıka, götür. 

Uykunun o büyüleyici ve iyileştirici gücünü 

duymama yardımcı ol...  

Anlık zevkleri yaşayabilme sanatını öğret; 

Bir çiçeğe bakmak için yavaşlamayı, 

Güzel bir köpek ya da kediyi okşamak için 

durmayı, 

Güzel bir kitaptan birkaç satır okumayı, 

Balık avlayabilmeyi, Hülyalara dalabilmeyi 

öğret...  

Her gün bana kaplumbağa ve tavşanın 

masalını hatırlat.  

Hatırlat ki yarışı her zaman hızlı koşanın 

bitirmediğini, yaşamda hızı arttırmaktan çok 

daha önemli şeyler olduğunu bileyim...  

Heybetli meşe ağacının dallarından yukarıya 

doğru bakmamı sağla. 

Bakıp göreyim ki, onun böyle güçlü ve büyük 

olması yavaş ve iyi büyümesine bağlıdır… 

Beni yavaşlat Tanrım ve köklerimi yaşam 

toprağının kalıcı değerlerine doğru 

göndermeme yardım et.  

Yardım et ki, kaderimin yıldızlarına doğru 

daha olgun ve daha sağlıklı olarak 

yükseleyim. 

Rabbim; 

Bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek 

için Cesaret, 

Değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için 

Sabır, 

İkisi arasındaki farkı bilmek için Akıl ver.  
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Prof. Dr. Ersan ÖZ  

Bİ ZE Bİ RAZ SABİR ve BOL DUA LAZİM  

 "Bir şey ya bizzat güzeldir, ya neticeleri 

itibariyle güzeldir,.." diyor bir büyük. Bu 

cümle başımıza her ne gelirse tek merciden 

geldiğini ve sabretmeyi telkin ediyor bize. 

Verdiğine de şükür vermediğine de diyor. 

Vermediysen, bizim için iyi olmadığı için, daha 

iyisini vereceğin için, yada ahirette vereceğin 

için şükür yarab dedirtiyor bize. Bu sonuçları 

herkes kendi konumuna uyarlayabilir. 

Düşünün. Bir şeyi çok istiyorsunuz ama ne 

kadar isterseniz isteyin olmuyor, demek ki 

sizin için ya hayırlı bir şey değil ki Allah sizi 

koruyor, yada istediğiniz o an vermiyor, 

zamanı bekleniyor, yada daha güzeli ahirette 

verilecek size.  

 Merak etmeyin, dua edin, ihlasla 

samimiyetle edilen her dua kabul olunuyor, 

ama sizin istediğiniz an değil, kimden 

istiyorsanız onun istediği zaman. Siz sadece 

Allahtan isteyin. Çünkü veren de o, Alan da o. 

Kullardan isteyip izzetinizi zedelemeyin, 

çünkü vermek de almak da onların elinde 

değil. 

 İbrahim Ethem Hz, tacı tahtı terk ediyor, 

Seneler sonra Kendi YAPTIRDIĞI camide yatsı 

Namazı kılıyor, Dışarıda kar hava çok soğuk, 

"Şurada kıvrılayım da sabah olunca giderim” 

diye düşünüyor, Caminin bekçisi geliyor. 

“Ne yapıyorsun” diyor 

“Müsaade et şurada yatayım, Sabah 

Namazından sonra gideceğim” diyor, 

Görevli bacağından tutuyor onu ve “İBRAHİM 

ETHEM SENİN GİBİ ÇULSUZLAR İÇİN 

YAPTIRMADI BU CAMİYİ” diyor ve 

bacağından sürükleye sürükleye, kafasını 

merdivenlere vura vura atıyor onu dışarıya. 

İbrahim Ethem “Ben bu camiyi yaptırdım” 

diyemiyor KİBİR olur diye, Çaresiz şehre 

gidiyor, Her taraf kapalı, sadece bir yer açık, 

Bir fırın. Kapıyı çalıyor ve sabaha kadar 

oturma müsaadesi istiyor, Orada çalışan işçi 

“Geç otur” diyor, Aradan bir-iki saat geçiyor, 

Sabah ezanı okunmaya başlıyor, Okunduktan 

sonra işçi dönüyor 

“Hoş geldiniz nereden gelip nereye 

gidiyorsunuz isminiz ne"? Diyor 

İbrahim Ethem de 

“Ben iki saattir burada oturuyorum şimdi mi 

geldi aklına sormak” diyor. 

Fırıncı “Ben bu fırında işçiyim, İki çocuğum 

var, iki de yetime bakıyorum, Ben onlara 

şimdiye kadar HARAM LOKMA YEDİRMEDİM, 

Senin geldiğin vakit benim mesai saatim 

dahilindeydi, Ezan okundu mesaim bitti, 

Seninle istediğin kadar konuşabiliriz, şimdi 

KAZANCIMA HARAM karışmaz” diyor. 
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 İbrahim Ethem “Sen ne güzel adammışsın, 

Sen ALLAH’tan bir şey isteyip de olmadığı 

vaki oldu mu” diye soruyor,  

“Ben ALLAH’tan ne istediysem verdi, Fakat 

ALLAH’tan bir şey istedim, Onu bana 

vermedi, ALLAH’a yalvardım, bana İbrahim 

Ethem Hz göster diye, bana onu göstermedi” 

diyor. 

“O'ALLAH ÖYLE BİR ALLAH Kİ" diyor İbrahim 

Ethem Hz “İBRAHİM ETHEMİN BACAĞINDAN 

SÜRÜKLEYE SÜRÜKLEYE, KAFASINA VURA 

VURA GETİRİR SANA GÖSTERİR, SEN YETERKİ 

YÜREKTEN İSTE" diyor. 

Sevenin sevdiğinden istediği tek şeydir DUA, 

Ayrı bedenleri bir muhabbet'te birleştirendir 

DUA, Çaresizken sığındığımız tek limandır 

DUA, Kulun RABBİY'le teke tek buluştuğu 

andır DUA "YOKSULUN EKMEK KAPISI, 

DERTLİNİN DERMAN KAPISIDIR DUA" 

Neden Dua Ederiz? 

"Neden dua ederiz?" sorusuna kısa kısa 

maddeler halinde cevap vermeye çalışalım. 

Evvela, “Dua bir sırr-ı azîm-i ubudiyettir. 

Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir.” Yani 

dua ibadettir, insan ise ibadet etmek için 

yaratılmıştır. 

İkincisi, bir çok ayet ve hadis duayı emrettiği 

için dua ediyoruz. 

"Eğer duanız olmasa ne ehemmiyetiniz 

var?" (Furkan, 25/77) ayetinde olduğu gibi. 

Üçüncüsü, 

“  ُقْل َما يَْعبَُؤا بُِكْم َربِِّى لَْوالَ ُدَعۤاُؤُكمْ    Yani, 

"Eğer duanız olmasa ne ehemmiyetiniz 

var?" Âyetin sırrıyla, insanın hikmet-i hilkati 

ve sebeb-i kıymeti olan samimî dua ve 

niyaz...”1 

Yani insan Allah katında kıymet ve fazileti dua 

ile kazanır. 

Dördüncüsü, dua insanın Allah karşısında 

acizliğini ve fakirliğini anlayıp ona müracaat 

ederek, ihtiyaçlarını ondan talep etmesidir ki, 

bu, Allah’ın hoşnutluğuna ve rızasına kapı 

açar. Bu yüzden Allah duada çok ileri giden 

kullarını çok sevmiş ve taltif etmiştir. Bizler 

de Allah tarafından sevilip taltif edilmek 

istiyorsak dua ile ona halimizi arz etmeliyiz.  

Beşincisi. 

“Dua eden adam anlar ki, Birisi var, onun 

hâtırât-ı kalbini işitir, her şeye eli yetişir, 

her bir arzusunu yerine getirebilir, aczine 

merhamet eder, fakrına medet eder. İşte, 

ey âciz insan ve ey fakir beşer! Dua gibi 

hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir 

kuvvetin medârı olan bir vesileyi elden 

bırakma. Ona yapış, âlâ-yı illiyyîn-i 

insaniyete çık, bir sultan gibi bütün 

kâinatın dualarını kendi duan içine al, bir 

abd-i küllî ve bir vekil-i umumî gibi   اِيَّاَك

 de, kâinatın güzel bir takvimi ol."2نَْسَتِعين    

1. Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a  

2. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz. 
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"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılabı içinde en 
yüksek gür sada İslamiyet'in olacaktır." 

Bediüzzaman 
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Doç. Dr. Cihat YAŞAROĞLU 

KARAKTER Dİ Lİ  OLARAK “MU SBET HAREKET” 

 Çözüm arayışının olduğu yerlerde bir 

problemin / problemlerin varlığı aşikârdır. 

Her problem, öğrenme için bir fırsat olarak 

görülebilir. Zaten bilimsel araştırma süreci, 

öncelikle problem durumunun tespiti ile 

başlamaktadır. Toplumsal hayatın dinamikleri 

olan esasların, değerlerin yıpranması, ortadan 

kalkması demek o toplumda çeşitli 

problemlerin baş göstermesi anlamına 

gelmektedir. Mesela Bediüzzaman, hayat-ı 

içtimaiyeyi idâre eden en mühim esas olan 

hürmet ve merhametin sarsılamasının, bazı 

yerlerde, gayet elîm ve biçare ihtiyarlar, 

peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler 

verdiğini ifade etmektedir. Değer temelli 

esasların zaafiyeti, beraberinde o değerin 

yoksunluğunu davranışa döken uygulamalarla 

kendisini göstermektedir. Bu açıdan ferdî ve 

ictimaî problemlerin çözümü için ortaya çıkan 

değerler eğitimini, hem fert hem de toplum 

açısından değerli görmekteyiz.  

“Lütfen “beyaz bir tavşan” düşünmeyin.”  

 Günlük hayatta, eğitim dünyasında 

çocuklarımıza, gençlerimize ya da 

öğrencilerimize “yapma” “etme” dememiz mi 

yoksa “şunu yap” “bunu yap” dememiz mi 

daha etkilidir. Bilhassa, menfi manalar 

üzerinden verdiğimiz öğütler, kazandırmaya 

çalıştığımız olumlu davranışlar konusunda ne 

kadar başarılı olabiliriz? Özellikle son 

dönemde iyice dikkatleri üzerine toplayan ve 

içtimaî problemlerin çözümünde etkili olması 

beklenen değerler eğitimi bu açıdan nasıl bir 

yaklaşım sunmaktadır.   

 Bir şemsiye kavram olarak ortaya atılan 

değerler eğitimi, bu şemsiyenin altında ahlak 

eğitim (karakter eğitimi) , dinî eğitim, çevre 

eğitimi, vatandaşlık eğitimi vb. eğitim 

türlerini içinde barındırmaktadır. Temele 

hangi tür değerlerin alındığı, aynı zamanda o 

eğitimin türünü de belirlemektedir. Örneğin 

ahlaki değerlerin temel alındığı bir “değerler 

eğitimi” yaklaşımı “karakter eğitimi” olarak 

nitelendirilir. Cumhuriyetten günümüze 

eğitim programları incelendiğinde, genel 

anlamda karakter eğitimi yaklaşımının 

benimsendiği söylenebilir. 

 Kişilik yapısı açısından en önemli 

değerler eğitimi akımlarından birisi de 

karakter eğitimidir. Lickona’ya göre karakter 

eğitimi, kişilerde sorumluluk değerini temel 

alarak, sağlam bir karakter geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. Bu akımın toplamda on bir 

ilkesi var ve “karakter dili” de bu ilkelerden 

birisidir. Karakter dili, temelde kişilerle olan 

etkileşimde “olumlu bir dil” kullanılmasını 

tavsiye eder. Yani fertlerle, fertlerin 

kazanmalarını istediğimiz özelliklere ait 

“müspet” ifadeler, talimatlar, etkinliklerle 

iletişim kurmalıyız.    

 İşte, bir türlü düzeltemediğimiz davranış 

problemlerinin halli için muhtemelen 

“dilimizi” gözden geçirmemiz gerekecektir. 

Onca projeler, eğitim programları, kitle 

iletişim araçları etkinlikleri olmasına rağmen, 

maalesef problemler halen devam 

etmektedir. Özellikle bu tür etkinliklerin dili 

ve içeriği büyük önem kazanmaktadır.  

 Hutbe-i Şâmiye eserinde Bediüzzaman, 

müsbet mananın, kâinatta temel maksat 

olduğunu ifade etmektedir. “Kâinatın 

nizamında galib-i mutlak ve maksud-u bizzat 

ve Sâni-i Zülcelâlin hakikî maksatları, hayır ve 

hüsün ve güzellik ve mükemmeliyet” 

olduğunu beyan eder. Kâinata dikkat edilse 

bu kural görülecektir. Esas maksat, doğrunun, 

güzelliğin, hayrın inşası ve tesbitidir. 

Kâinattan bizim de almamız gerek ders, yine 

müsbet manada olan, hayra, hüsne ait 

derslerdir. 

 Peki, kâinatta var olan olumsuzlukları 

nasıl yorumlamalıyız? Yine devamında 

Bediüzzaman, “Şer, kubh, çirkinlik, bâtıl, 

fenalık, hilkat-i kâinatta cüz’î” olduğunu ve bu 

şekilde yorumlamamız gerektiği 

anlaşılmaktadır. Çünkü bunlar “Maksut değil, 

tebeîdir ve dolayısıyladır. Yani, meselâ 

çirkinlik, çirkinlik için kâinata girmemis; belki 

güzelliğin bir hakikati çok hakikatlere inkılâp 

etmek için, çirkinlik bir vâhid-i kıyasî olarak 

hilkate girmis.” Doğrunun doğruluğunu 

anlamamız, için çirkinin çirkinliği de olmalıdır.  
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Kitle iletişim araçlarında, medyada 

gençlerin sorunlarını dramatik bir şekilde 

ifade etmeyi amaçlayan programların 

aksülamel ile karşılık bulduğu ifade 

edilmektedir. Zararlı alışkanlıkların “zararına” 

dikkat çekmeye çalışan programlar, muhatap 

kitlenin “safi zihinleri bulandırarak” doğruya 

ulaşamadan yanlışta boğulduklarını 

göstermektedir. Adeta, reklamın iyisi, kötüsü 

olmaz mantığıyla, kaş yapmaya çalışılırken 

göz çıkarılmakta.  

Değerler, en kısa tabirle “tercih” olarak 

nitelendirilebilir. Karşılaştığımız herhangi bir 

durumda tercih yapmamız gerektiğinde, 

değerlerimizi ölçüt olarak alırız. 

Karşılaştığımız bir şeyin “doğru” ya da “yanlış” 

bilgisi de değerler eğitimimin bir parçasıdır. 

Tercih ettiğimiz, yakınlaştığımız şeyler 

“doğru” kaçındığımız şeyler ise “yanlış”tır. 

Zira neyin doğru, neyin yanlış olduğunu 

bilmeden önce, doğruluğun kriteri 

bilinmelidir ki, doğru karar verilebilsin. 

Öyleyse önce doğruyu yerleştirmeli, meleke 

haline getirilmeli, kişiliğin temel yapısı haline 

gelmelidir. Daha sonra karşılaşılan bir 

durumda doğru karar vermek kolaylaşsın. 

Önce yanlış ile karşılaşan bireylerin, yanlışta 

boğulmaları maalesef bu yüzdendir.  

Bediüzzaman yine bu konuyu da şu 

şekilde veciz olarak ifade etmektedir: İşte, 

tahmin ederim ki, nâsihlerin nasihatleri şu 

zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki: 

Ahlâksız insanlara derler, "Haset etme, hırs 

gösterme, adâvet etme, inat etme, dünyayı 

sevme." Yani, "Fıtratını değiştir" gibi, zâhiren 

onlarca mâlâyutak bir teklifte bulunurlar. Eğer 

deseler ki, "Bunların yüzlerini hayırlı şeylere 

çeviriniz, mecrâlarını değiştiriniz"; hem nasihat 

tesir eder, hem daire-i ihtiyarlarında bir emr-i 

teklif olur.  

Öyleyse olumsuzu çağrıştıran, menfi 

manalar çağrıştıran ifadeler, ibareler yerine, 

hedef tayin ettiğimiz müsbet manaların tesis 

edilmesi daha muvafık olacaktır. Nitekim bu 

konuda yapılan bazı araştırmalar, insanların 

farkında olmadan, kelimelerden 

etkilendiklerini göstermektedir. İki gruba 

ayrılan gençlerden bir gruba “bilge, yaşlı, 

emekli” kelimeleri ile ilgili cümleler kurmaları 

istenmiş ve bu gençlerin yürüyüşlerine dikkat 

edildiğinde, diğer gruba göre daha yavaş 

yürüdükleri tespit edilmiştir. Yani yaşlılıkla 

ilgili kavramlar farkında olmadan yavaş 

yürümelerini “tetiklemiştir”.  

Öyleyse yapabileceklerimiz aslında 
bellidir. Yetiştirmekle sorumlu olduğumuz 
fertlerin zihinlerini müsbet mana ile 
doldurmamız gerekiyor ki, yanlışa zamanları 
ve fırsatları olmasın. Yanlış manaları 
çağrıştıracak ifadeler dahi kullanılmamalıdır 
ki, zihinde çağrışım yaparak yanlış olan şeyleri 
tetiklemesin. 
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“ ”Zümer 
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Prof. Dr. Orhan BATMAN 

TURİ ZMİ  MEŞRU DAİ REDE YAPMAK MU MKU N MU DU R? 

 Öncelikle şu veciz söz ile başlamak 

isterim “ meşru daire geniştir, her türlü keyfe 

kâfidir”. Meşru daire ve diğer ifade ile helal 

daire özetle “Allah’ın kullarına müsaade ettiği 

her türlü davranış kalıplarını ifade eder”. Yani 

Allah’ın yasakladığı her türlü davranış 

kalıpları haram; müsaade ettiği her şey helal 

anlamına gelir.  

 Allah’ın helalleri çok, haramları az… 

Binlerce meşru-bat (içecek) helal, alkol 

haram. Binlerce yiyecek helal, domuz haram. 

Nikâh helal, zina haram. Meşru eğlence helal, 

diğeri haram…. Bu misalleri çoğaltmak 

mümkündür. Ancak imtihan var, nefis var ve 

şeytan var. Ve nefis, şeytandan aldığı ilhamla 

insanın nazarına sürekli haramları göstererek 

onu yoldan çıkarmaya, imtihanı kaybetmeye 

zorluyor. 

 Peki, turizm denilen hadise nedir? 

Turizm kavramını batılılar ortaya attığı için ve 

meşruluk ile işleri olmadığı için bizde de 

“turizm meşru dairede yapılamaz” algısı 

oluşmuş olabilir.  Turizmin tanımına 

bakıldığında “insanların sürekli yaşadıkları 

yerlerin dışına yapmış oldukları 

seyahatlerden ve gittikleri yerlerdeki 

konaklamalardan doğan olay ve ilişkilerin 

bütünüdür” denmektedir.  Eğer turizmdeki 

bu olay ve ilişkiler “helal” çerçevede yapılırsa 

işte o zaman “helal turizm ”den 

bahsedebiliriz.  

 Her ne kadar helal ve turizm kavramları 

ilk etapta birbirine zıtmış gibi algılansa da bu 

doğru değildir. Çünkü, nazlı ve niyazdar 

kulları olan insanoğluna dünyayı bir hane, 

eserleriyle dolu bir galeri, güneşi bir lamba, 

ayı ve yıldızları bir kandil, bütün bitkileri ve 

hayvanları emrine veren Rabbi Rahîm, helal 

çerçevede seyahati, tefekkürü, ve çeşitli 

faaliyetleri neden haram kılsın?.. 

 Aslında turizm olayının insan için hem 

bir nimet tarafı, hem de zararlı yönü vardır. 

Buna ateşi örnek verebiliriz. Ateşin varlığı 

büyük bir nimettir; insanı ısıtır, aydınlatır, 

yemeğini pişirir, fabrikanın çarklarını 

döndürür vs. insana hizmet eder. Ancak ateş 

bilinçsiz kullanılır ya da kontrolden çıkarsa, 

hizmet edecek yerde insanı da yakar ve hatta 

Roma’yı da yakar… 

 Turizmin birçok çeşidi vardır. Kültür 

turizmi, inanç turizmi, sağlık turizmi, spor 

turizmi, kış turizmi, kongre ve fuar turizmi, 

hobi turizmi, deniz-kum-güneş turizmi 

bunların en bilinenleri arasındadır. Turizmin 

bütün çeşitlerini “helal turizm” çerçevesinde 

yapmak mümkündür.  
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 Turizmde helal-haram ayırımı açısından 

bazı tedbirlerin alınması gereklidir: 

 Gıdanın Helal Olması: Yenilecek 

yiyecek ve içeceklerin helal olması gerekir.  

Yüzlerce çeşit helal içecekler vardır; sınırlı 

sayıda da, başta alkol olmak üzere haram 

içecekler vardır. Sınırsız diyebileceğimiz 

çeşitte de helal yiyecek vardır; başta domuz 

olmak üzere sınırlı sayıda haram yiyecekler 

vardır. Demek ki, helal dairesi keyfe kâfidir, 

harama girmeye hiç lüzum yoktur. Bizler de 

helal şeyleri yeme ve içme konusunda hassas 

olalım ve bunları talep edelim. 

 Ortamın Helal Olması:  Ortam derken 

aslında mahremiyet ve tesettürden 

bahsediyoruz. İnançlı insanların ölçüleri ve 

sınırları olur; bizler de madem inançlı 

insanlarız, dinimizin prensiplerine göre 

hareket etmeliyiz. Denize ya da havuza 

gireceksek, hanımlar ve beyler ayrı 

ortamlarda ve tesettür şartlarına riayet 

ederek girmeliyiz. Böylece yüzme gibi bir 

nimetten harama bulaşmadan istifade etmiş 

oluruz. 

 Eğlencenin Helal Olması: Aslında bu 

konu da ortam ile ilgilidir. Malayani (dünyaya 

da ahirete de faydası olmayan işler) 

aktivitelerden uzak durmalı, faydalı ve güzel 

şeyler yapmalıdır. Boş zaman yönetimini 

ifade eden “rekreasyon” kavramının kökeni 

de “faydalı aktiviteler ile yenilenmek” 

anlamına gelmektedir. Eğlencede müzik 

konusu da önemlidir. Bazı sesler haram, bazı 

sesler de helal kılınmıştır. Bu konu İşarat’ül-

İcaz’da veciz bir şekilde şöyle ifade ediliyor;   

 “Şeriatça (İslâmiyet’te) bazı savtlar 

(sesler) helâl, bazıları da haram kılınmıştır. 

Evet ulvî hüzünleri, Rabbanî aşkları îras eden 

(hatırlatan, hissettiren) sesler, helâldir. 

Yetimane hüzünleri, nefsanî şehevatı tahrik 

eden sesler, haramdır. Şeriatın tayin etmediği 

kısım ise, senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire 

göre hüküm alır.” 

 Turist merak duygusunu gidermek için 

yollara revan olur. Adeta yeni doğmuş bir 

bebeğin, merakını giderme ihtiyacıyla 

hareket eder. Gördüğü, yaşadığı her şeyi ciddi 

araştırır. Her manzarayı ve olayı 

derinlemesine tefekkür ederek, merak 

açlığını gidermeye çalışır. Farklılığı görmek ve 

yaşamak ister. Ve hatta kanıksayıp merak 

duygularını kaybetmiş yerli insanların, 

çevrelerini fark etmelerini ve aslında ülfet 

ettikleri şeylerin ne kadar değerli olduğunu 

anlamalarını da sağlar. 

 Zaten tefekkür etmek, insanın yaratılış 

gayesi değil midir? Niçin bu dünyaya geldiğini 

sorgulamak… Kendisine bu kadar güzellikler 

ve nimetler bahşeden yaratıcısını tanımaya 

çalışmak… O’nu elçisiyle tanımak ve O’nun 

işlerine karşı hayretini ve hayranlığını 

artırmak değil midir? 

 Aslında her insan bir turisttir. Turist 

olmak demek, kısa bir süre için geldiği 

kâinata ülfetsiz, terütaze, duru bir bakışla, bir 

bebek merakıyla bakmak demektir. 

Gördüğünü fark etmek, tefekkür etmek ve 

nihayetinde hayret ve hayranlıkla Âlemlerin 

Rabbine muhatap olmaktır. Madem O’ndan 

geldik ve yine O’na döneceğiz, gittiğimiz 

yerde iyi şeyler anlatabilmemiz için 

gözümüzü hak ve hakikate açalım. 

 Evet, madem helaller sınırsızdır, 

haramlar ise belli ve sınırlıdır; her işimizi, 

hatta tatilimizi de helal şeylerle yapabiliriz. 

Hem helalinden yapmaya, yani Allah’ın 

emirlerine uymaya niyet ettiğimizde, bu 

işlerimizden ibadet sevabı da alabiliriz… 
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Bir zaman, dü nyaca seha vetle meşhür Ha tem-i Ta î , mü him bir 

ziyafet veriyor. Misafirlerine gayet fazla hediyeler verdig i vakit, 

ço lde gezmeye çîkîyor. Bakar ki, bir ihtiyar fakir adam, bir yü k 

dikenli çalî ve gevenleri beline yü klemiş, cesedine batîyor, 

kanatîyor. Ha tem ona dedi: 

"Ha tem-i Ta î , hediyelerle beraber mü him bir ziyafet veriyor. Sen 

de oraya git; beş kürüşlük çalî yü kü ne bedel beş yü z kürüş 

alîrsîn." 

O müktesit ihtiyar demiş ki: "Ben bü dikenli yü kü mü  izzetimle 

çekerim, kaldîrîrîm; Ha tem-i Ta î 'nin minnetini almam." 

Sonra Ha tem-i Ta î 'den sormüşlar: "Sen kendinden daha 

civanmert, aziz kimi bülmüşsün?" 

Demiş: "İ şte o sahra da rast geldig im o müktesit ihtiyarî benden 

daha aziz, daha yü ksek, daha civanmert go rdü m."* 
 

*Büha rî , Mü sa ka t 13, Zekat 50, Bü yü' 15; İ bniMa ce, Zekat 25; Mü sned 1:167. 
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Dr. Nadir ÇOMAK  

YİLLARDİR SORUYORUM BU SORUYU KENDİ ME  

 “Yıllardır Soruyorum, Bu Soruyu 

Kendime, Bilmem ki Bu Dünya’ya, Ben Niye 

Geldim?” Bir Şarkıcı ve Bir Hukuk Fakültesi 

Öğrencisine Risale-i Nur Nasıl Tanıtıldı? 

İhtiyar delikanlı, boğaz manzarasını 

seyrederek yolculuk yapmak niyetiyle 

Üsküdar-Karaköy vapuruna bindi. Cam 

kenarında boş bir koltuğa oturdu ve 

manzarayı göz ucuyla şöyle bir seyretti. Daha 

sonra çantasından çıkardığı küçük bir cep 

kitabını okumaya başladı. Vapur hareket 

emişti ve ortalık sakindi.  

 Bir taraftan da kafasını çevirip ara sıra 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü seyrediyor 

ve gözlerini dinlendiriyordu. Bahar 

mevsimi olduğu için haşir 

risalesini zevkle okuyor ve 

boğaz kenarındaki 

erguvanları ibretle 

izliyordu. Karşısındaki 

koltuğa genç bir 

delikanlı oturdu. 

İhtiyar delikanlı, genç 

delikanlıya selam 

verdi ve gence şakayla 

karışık dedi ki “sizdeki 

gençlik katiyen 

gidecek”. Böyle bir 

diyaloğa alışık olmadığı 

şaşırmasından anlaşılan 

genç delikanlı “neden” diye 

sordu. İhtiyar delikanlı ilginç bir 

şekilde cevapladı, “benim de bir 

zamanlar rüzgârda ahenkle dalgalanan 

saçlarım vardı fakat şimdi yok dedi”.  

 Genç iyice meraklanmıştı ve böylece 

tanıştılar. Genç delikanlı Sakarya Sosyal 

Bilimler Lisesi mezunu olan başarılı bir gençti. 

Şimdi özel bir üniversitenin Hukuk 

Fakültesinde okuyordu. İhtiyar delikanlı, 

çantasından çıkardığı Gençlik Rehberini 

açarak genç delikanlıya bu kitaptan pasajlar 

okumak için izin istedi. Genç, “memnuniyetle” 

diyerek izin verdi ve okunanları dikkatle 

dinledi. Aralarında çok güzel bir sohbet 

başladı.  

 Genç adam kitapta anlatılanlarla çok 

ilgilendi ve kitabın yazarını ve yazılış amacını 

sordu. İhtiyar delikanlı genç adamın 

sorularını; “Bediüzzaman’ın yazdığı Risale-i 

Nur külliyatından bir kitap, bu kitaplar insanın 

hayatını Kur’an ve Sünnet çizgisine doğru 

değiştiren kitaplardır” diye cevaplarken karşı 

sahile ne zaman vardıklarını bile fark 

edemediler. Yolculuk bittiğinde genç 

delikanlı kitabı merak etti ve okumak için 

istedi. İhtiyar delikanlı da bu kitabı hediye 

olarak ve en az on kez okumak kaydıyla 

verebileceğini çünkü bu kitapların altından 

bile daha kıymetli olduğunu söyledi.  

 Genç adam kitabı okumayı kabul 

ederek aldı ve cebine koydu. 

Genç ve ihtiyar delikanlılar 

karşı sahile vardılar ve 

inmek için ayağa kalktılar. 

Vapurda yolculuğun 

başından beri şarkı 

söyleyen bir genç 

vardı. Şarkıcının 

söylediği son şarkı; 

gençlik ve ihtiyarlık 

arasındaki farkı 

anlatan ilginç bir 

şarkıydı. Şarkının 

sözlerini dikkatle 

dinlediler, “neden saçların 

beyazlamış arkadaş, sana da 

benim gibi çektiren mi var… 

Yıllardır soruyorum bu soruyu kendine 

bilmem ki bu dünya ya ben niye geldim? …”  

 Vapur iskeleye yanaşırken genç şarkıcı 

nakaratı tekrar ediyor ve bir taraftan da 

yolculara attıkları paralar için teşekkür 

ediyordu. Nakarat şöyleydi, “yıllardır 

soruyorum bu soruyu kendime, bilmem ki bu 

dünyaya ben niye geldim?” İhtiyar delikanlı, 

gençliğinin şarkısını dinlerken çok 

efkârlanmıştı. Sanki şarkı O’nu alıp yıllar 

öncesine götürmüştü. Vapur iskeleye yanaştı 

ve yolcular inmek için hazırlık yapıp köprüye 

doğru yürümeye başladılar. Şarkıcı, şarkı 

söylemeye ve nakaratı tekrar etmeye devam 

ediyordu. 
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  İhtiyar delikanlı tam vapurdan 

inecekken şarkıcının, “yıllardır soruyorum bu 

soruyu kendime, bilmem ki bu dünyaya ben 

niye geldim?” sorusuna cevap verecek 

kitaplar benim elimde var diye düşündü ve 

ani bir kararla şarkıcının yanına varmak için 

yanındaki gençle birlikte geri döndü. 

Şarkıcıya selam verdi, teşekkür etti ve şöyle 

dedi; “senin bu şarkıda sorduğun sorunun 

cevabını merak ediyor musun?”.  

 Genç şarkıcı “evet” cevabını verdi. 

İhtiyar delikanlı, çantasından çıkardığı küçük 

kitabı ona uzattı ve “bu kitap insanın yaratılış 

gayesini anlatan ve ben kimim, nereden gelip 

nereye gidiyorum suallerinin cevaplarını 

veren bir kitaptır, şayet en az on kez okuma 

sözü verirseniz bu kitabı size hediye 

edebilirim” dedi. Genç şarkıcı kitap okumayı 

sevdiğini ve memnuniyetle okuyacağını 

söyleyerek kitabı aldı. İhtiyar delikanlı kitabın 

üzerine iletişim bilgilerini yazmayı ihmal 

etmedi ve “şayet devamını isterseniz beni 

arayabilirsiniz” diye ekledi ve genç şarkıcıyla 

vedalaşıp ayrıldılar. 

 Hukukçu genç yaşadıklarından çok 

etkilenmişti, “bu dünyaya neden geldiğimi 

ben de gerçekten çok merak ediyorum, 

verdiğiniz bu kitabı okuyarak ben de yaratılış 

gayemi öğreneceğim” dedi. Vedalaşıp 

ayrıldılar. Her tanışma fırsatını insanlara iman 

hakikatlerini ulaştırmak için bir hizmet 

vesilesi olarak kabul eden ihtiyar delikanlı, 

şarkının nakaratını “yıllardır soruyorum bu 

soruyu kendime, bilmem ki bu dünyaya ben 

niye geldim?” diye mırıldanarak vapurdan 

inerken, şarkıcı genç, kitabı incelemeye 

başlamıştı bile. İhtiyar delikanlı “biz vesileyiz 

ve bir santralcilik görevimiz var, neticeyi 

yaratan ise Allah (cc)” dedi ve yoluna huzur-u 

kalp ile devam etti.  

“Yıllardır soruyorum bu 
soruyu kendime, bilmem ki 

bu dünyaya ben niye 
geldim?” 
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Prof. Dr. Metin Bülbül 

YAŞLANMA O NLENEBİ Lİ R Mİ ? 

 Canlılar, evrende geçerli olan kanunların 

gereği olarak doğar, büyür-gelişir ve ölürler. 

Bu, kâinatta geçerli olan tekâmül kanununun 

bir gereğidir ve insanın da bu kanundan 

kurtulma şansı yoktur. Hâlbuki biz insanlara 

yaşlanma ve ölüm kavramları çok sıcak 

gelmemekte ve korkunç görülmektedir. 

Acaba bu kaçınılmaz sondan bir nebze de olsa 

kurtulmak mümkün müdür? 

 Bu soruya cevap verebilmek için 

öncelikle yaşlanmanın sebeplerini tek tek 

incelememiz gerekir. Şimdiye kadar yapılan 

çalışmalarda yaşlanmanın birçok sebebi 

bulunmakla birlikte, bilim insanlarının 

üzerinde birleştiği ağırlıklı olarak iki görüş 

vardır.  

 Birincisi: İnsan hücrelerindeki 

mitokondrilerde besinlerden gelen 

Hidrojenin oksidasyonu ve enerji üretiminin 

yapıldığı oksidatif fosforilasyon olayı ile 

açıklanmaktadır. Çünkü bu olayda 

besinlerden gelen H2 ile O2 birleştirilerek bir 

tür yanma gerçekleştirilirken, diğer yandan 

bir enerji çeşidi olan ATP üretilmektedir. 

Oksidatif  fosforilasyon sırasında NAD+, FMN, 

FeS proteinleri, Koenzim Q ve Sitokromlar 

gibi birçok molekül görev yapmaktadır. Bu 

moleküllerin görevi, besinlerden gelen 

Hidrojeni,  Oksijene eksiksiz ulaştırmak ve 

Oksijenin yeterli indirgenmesini sağlamak ve 

sonuçta H2O oluşturmaktır.  

 Eğer Hidrojen molekülleri, oksijen 

moleküllerini tam indirgeyemezse; peroksit 

ve süperoksit radikalleri açığa çıkar. Bu 

radikaller de insan vücudunu içten içe 

kemirir. Yani bu radikaller, hücre zarı ve hücre 

çekirdeğindeki DNA moleküllerine zarar verir. 

Hücre hasarı da tümör oluşumu, kanser ve 

doku yaşlanmasına sebep olur. 

 Aslında bu radikalleri zararsız hale 

getirecek peroksidaz, katalaz ve süper oksit 

dismutaz enzimleri normal hücrelerde yeteri 

kadar bulunur. Ama dengesiz beslenme, 

işlenmiş gıdaların tüketimi, radyasyon ve 

stres gibi birçok sebepten dolayı hücrede çok 

miktarda radikal oluştuğundan,  hücrede 

bulunan enzimler bu işlem için yeterli gelmez 

ve bu radikallerin tahribi sonucu yaşlanma 

hızlanır. Yaş ilerledikçe büyüme hormonu 

sentezinin azalmasının da etkisiyle 

hücrelerde yapım hızı daha yavaş, yıkım hızı 

daha fazla olmaya başlar ve yaşlanma 

kaçınılmaz olur. 

 İkincisi: İnsan neslinin devamı ve 

karakterlerinin yavrulara aktarımı için, hücre 

çekirdeğine DNA molekülleri yerleştirilmiştir. 

Hücrelerde bu DNA moleküllerinin yanısıra 

enerji üretim merkezleri olan 

mitokondrilerde, çok yönlü kullanıma açık 

olan ekstra DNA molekülleri yerleştirilmiştir. 

Bu moleküllerin görevlerinden biri de, 

mitokondrideki oksidatif fosforilasyon  
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olayının düzenli gerçekleşmesini sağlamaktır. 

Mitokondrideki bu DNA molekülleri; yaş 

ilerledikçe telemorler oluşturmaya ve 

yaşlanmaya başlar. Bu DNA moleküllerinin 

yaşlanması ile de oksidatif fosforilasyon 

düzeni bozulur ve insanın yaşlanması 

kaçınılmaz olur. 

 Bu yaşlanma olayı insanın cisminde olan 

bir olaydır ve kaçınılmazdır. Ama insan Cenab-

ı Hak’kın emrettiği gibi yaşarsa; cismen 

yaşlanırken, ruhen gençleşmesi mümkündür. 

Bu kazandığı gençlik ile nurani âlemlere layık 

olur. İnsan bedeninin ölümü ile ruh bu nurani 

âlemlere çıkar. Bunun için Bediüzzaman 

‘’Nurani âlemlere giden yol, kabirden geçer’’ 

demektedir. Ayrıca ölümün yokluk ve hiçlik 

olmadığını ve yeni bir hayatın başlangıcı 

olduğunu ‘’ Sizlere müjde! Ölüm idam değil, 

hiçlik değil, fenâ değil, inkıraz değil, sönmek 

değil, firak-ı ebedî (sonsuz ayrılık) değil, âdem 

(yokluk) değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in’idam 

değil (sebepsiz bir son değil). Belki, bir Fâil-i 

Hakîm-i Rahîm (her şeyi hikmetle yapan bir 

Rab) tarafından bir terhistir, bir tebdil-i 

mekândır (yer değişikliğidir). Saadet-i ebediye 

tarafına, vatan-ı aslîlerine (asıl vatanları olan 

Cennete) bir sevkiyattır. Yüzde doksan dokuz 

ahbabın mecmaı olan (yüzde doksan dokuz 

sevdiklerin toplandığı yer olan) âlem-i berzaha 

(kabir hayatına) bir visal (kavuşma) kapısıdır.‘’  

Yine öldükten sonra dirilmeyi insanı bir 

çekirdeğe benzeterek açıklayıp  ‘’Nasıl ki 

hayatın dünyaya gelmesi bir halk (yaratma) ve 

takdirledir. 

 Öyle de, dünyadan gitmesi de bir halk 

ve takdirle, bir hikmet ve tedbirledir. Çünkü 

en basit tabaka-i hayat olan (bitkisel hayatta 

olan) hayat-ı nebâtiyenin mevti (bitkilerin 

ölümü), hayattan daha muntazam bir eser-i 

san’at olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, 

çekirdeklerin, tohumların mevti (ölümü) 

tefessühle, çürümek ve dağılmakla 

göründüğü halde, gayet muntazam bir 

muamele-i kimyeviye (kimyasal değişmeyle) 

ve mizanlı bir imtizâcât-ı unsuriye (ölçülü bir 

birleşmeyle) ve hikmetli bir teşekkülât-ı 

zerreviyeden (yeni bileşiklerin oluşmasından) 

ibaret olan bir yoğurmaktır ki, bu 

görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü, 

sümbülün (fidanın) hayatıyla tezahür ediyor 

(ortaya çıkıyor). 

Demek çekirdeğin mevti (ölümü), sümbülün 

mebde-i hayatıdır (fidanın hayatının 

başlangıcıdır); belki ayn-ı hayatı hükmünde 

olduğu için, şu ölüm dahi hayat kadar mahlûk 

(yaratılmış) ve muntazamdır. 

 İşte, en ednâ tabaka-i hayat (en aşağı 

hayat tabakasında) olan hayat-ı nebâtiyenin 

mevti (bitkilerin ölümü) böyle mahlûk 

(yaratılmış), hikmetli ve intizamlı olsa, tabaka-

i hayatın en ulvîsi (en yüksek hayat 

tabakasında) olan hayat-ı insaniyenin 

(insanın) başına gelen mevt (ölüm), elbette, 

yeraltına girmiş bir çekirdeğin hava âleminde 

bir ağaç olması gibi, yeraltına giren bir insan 

da âlem-i berzahta (kabir hayatıyla) elbette 

bir hayat-ı bâkiye sümbülü verecektir (ebedi 

bir hayat meyvesi verecektir).’’diyerek ölümle 

birlikte yeni bir hayatın başlayacağını Kur’an 

Ayetlerini tefsirle bize müjdelemektedir. 

Bize düşen Yaşlanma ve Ölüm kavramlarına 

takılıp kalmak değil, Ölümden sonrası için 

hazırlanmak ve Ölüme başka bir hayat rengi 

vermek ve Ölümle yeni bir Hayata başlamanın 

sevincini yaşayabilmektir. 

Bunu başarabilenlere ne mutlu… 
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Ali Said TEFEKKÜR 

PAYİ TAHT ABDULHAMİ T 

 “Payitaht Abdulhamit” filminin yayına 

girmesi birlikte bazı kimselerin bilmeyerek 

veya asılsız propagandalara alet olarak 

Bediüzzaman’ın sanki İttihâdcıları 

destekleyerek Sultân Abdülhamid'e muhalif 

olduğu iddialarını yaymaya başladıklarını 

gözlemlediğimizden konunun aslına vakıf 

olabilmek adına Prof. Dr. Ahmet 

Akgündüzün Bilinmeyen Osmanlı 

adlı eserinden konuyla ilgili 

bilgileri aynen aktarıyoruz.  

 Soru: Bediüzzaman 

Said Nursi gibi İslâm 

âlimlerinin de Sultân 

Abdülhamid'e 

muhalif olduğu ve 

hatta hal' fetvasını 

hazırladıkları iddia 

edilmektedir. Bu 

konuda neler 

söyleyebilirsiniz? 

Abdülhamid'in hal' 

fetvasını kim 

vermiştir? 

 Elcevap: Bu iddia 

sahipleri, Bediüzzaman ve 

Mehmed Akif gibi İslâm 

âlimlerinin meşru dairedeki 

hürriyet ve meşrutiyeti istemeleri ile 

Abdülhamid düşmanlığını birbirine 

karıştırmışlardır. Elbette ki o dönemin çok 

mühim simaları, özellikle Hafiyye Teşkilâtının 

son zamanlardaki baskı idaresini tenkid 

etmişler ve Abdülhamid'in kurduğu 

hükümetlerin, bazan istibdâd denebilecek 

faaliyetlerini tenkid eylemişlerdir. Ancak 

Abdülhamid'in de devletin devamını 

sağlamak için yürüttüğü şahsî idare sistemini, 

her yönüyle meclis-i şûra esaslarına uygundur 

demek mümkün değildir. 

 Özellikle Bediüzzaman ile ilgili iddialara 

gelince, Bediüzzaman-Abdülhamid 

münasebetlerini kısaca özetlemekte yarar 

vardır: 

 1907'de İstanbul'a gelen Bediüzzaman, 

Meşrutiyetin ilanından evvel söylediği bir 

nutkunda, Sultân Abdülhamid'i, "Yaşasın 

yaraları tedavi etmek fikrinde olan halife-i 

Peygamberi" diye vasıflandırmaktadır. 1909 

Mart'ında kaleme aldığı bir makalede ise, ona 

şu tavsiyelerde bulunmaktadır:  

"Ömrünün zekâtını Ömer bin Abdülaziz gibi 

sarf et. Ta ki, bi'atın manası gerçekleşsin. 

Meşrutiyeti kansız kabul ettiğin gibi, Yıldız'ı 

da mahbûb-ı kulûb eyle. Zebaniler 

gibi hafiyeler yerine rahmet 

melekleri olan âlimlerle 

doldur; Yıldız'ı Dârül-

Fünûn gibi yap". 

 Bediüzzaman'a 

göre, Abdülhamid 

zamanında yapılan 

bütün istibdâdlar 

onun şahsına 

verilmemelidir. 

Maalesef 

İttihâdcılar bunu 

yapmıştır. Zira o 

şefkatli bir sultândır. 

Başka bir eserinde de, 

Abdülhamid'in şahsî 

idaresini anlatırken, 

"Abdülhamid'in mecbur 

olduğu istibdâd" ifadesini 

kullanmaktadır. Namık Kemal'in 

Abdülhamid'i tenkit ettiği Hürriyet 

kasidesini değerlendiren Bediüzzaman, 

1930'lu yılların idaresini kasdederek, 

meseleyi bütün yönleriyle gözler önüne 

sermektedir: "Şu hürriyet perdesi altında 

müthiş bir istibdadı taşıyan şu asrın gaddar 

yüzüne çarpılmaya layık iken, o tokada 

müstehak olmayan, gayet mühim bir zatın 

yani Abdülhamid'in yanlış olarak yüzüne 

savrulan kâmilâne şu sözün; 

 “Ne mümkün zulm ile bîdâd ile imhây-ı 

hürriyet. Çalış, idrâki kaldır, muktedirsen 

âdemiyyetten." 

 1952 yılında bazı kimseler, 

Bediüzzaman'ın sanki İttihâdcıları 

destekleyerek Sultân Abdülhamid'e muhalif 

olduğu iddialarını yaymaya başlayınca, 

talebelerine kaleme aldırdığı Lahika 

Mektubunda aynen şunları ifade etmektedir: 
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1952 yılında bazı kimseler, 

Bediüzzaman'ın sanki İttihâdcıları 

destekleyerek Sultân Abdülhamid'e muhalif 

olduğu iddialarını yaymaya başlayınca, 

talebelerine kaleme aldırdığı Lahika 

Mektubunda aynen şunları ifade etmektedir: 

 1. Bir adamın kusuru ile başkası mes'ul 

olamaz. Dolayısıyla Abdülhamid'in 

hükümetlerinin hataları ona verilemez. 

 2. Bediüzzaman, II. Meşrutiyetin 

başında, hürriyet-i şer'iyyeyi teşvik etmiş, bazı 

siyasi muhaliflerinin istibdâd adını verdikleri, 

Abdülhamid idaresi için de, "mecburî, cüz'î ve 

hafif istibdâd", İttihâdcıların zulmü için ise, 

"pek şiddetli külli istibdâd" tabirlerini 

kullanmıştır. Şu cümlesi meşhurdur: "Eğer 

meşrûtiyet, İttihâdcıların istibdadından ibaret 

ise ve şerî'ata muhalif hareket demek ise, 

bütün dünya şahid olsun ki, ben mürteciyim."  

 3. Hürriyet, İslâmi terbiye ile terbiye 

olunmazsa, çok şiddetli bir istibdada 

dönüşeceğini haykırmıştır ve maalesef öyle 

de olmuştur.  

 4. Abdülhamid'in yabancı düşmanlara 

karşı gösterdiği dehası, İslâm âleminin tam bir 

halifesi olması, Şark Vilâyetlerini Hamidiye 

Alayları ve İslâm Kardeşliği ile Ermenilere 

karşı koruması; İslâm'ın bütün hükümlerini 

hayatında yaşaması ve Yıldız Sarayında 

manevi şeyhini eksik etmemesi sebepleriyle 

bir veli olduğunu açıkça ifade etmiştir.  

 5. Ancak insan hatasız olmayacağından, 

onun da bazı hataları olduğunu ve ancak bu 

hataların mecburiyet altında işlenen hatalar 

bulunduğunu açıkça beyan eylemiştir. 

O halde başta Bediüzzaman ve 

Mehmed Akif olmak üzere, büyük İslâm 

âlimlerinin Abdülhamid'e muhalif oldukları ve 

hatta aleyhindeki hal' fetvasını hazırladıkları 

şeklindeki iddialar doğru değildir. Fetvayı 

zamanın Fetva Emini Hacı Nuri Efendi 

imzalamamıştır; ancak maalesef İttihatçıların 

kuklası haline gelen Şeyhülislâm Mehmed 

Zıyâaddin Efendi imzalamıştır. Bu fetvadaki 

hal' gerekçeleri tamamen iftiradır.  

Zira Sultân Abdülhamid'in 31 Mart 

Vak'asına sebep olduğu zikredilmiştir ki, 

tamamen yalan olduğu ortaya çıkmıştır. Dini 

kitapları yaktırdığı iddia edilmiştir ki, tam bir 

iftiradır; zira en çok dini kitap onun 

zamanında basılmıştır. Devlet hazinesini israf 

ettiği söylenmektedir ki, Abdülhamid gibi 

dindar bir Padişaha bunu isnad etmeye 

şeytan bile yaklaşmaz. Zâlim olduğu ileri 

sürülmüştür ki, iktidarı boyunca idam cezasını 

uygulamadığı herkesin malumudur. 
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Bİ LGECE Bİ R VASİ YET 

  

O lmek ü zere olan yaşlî bir baba, yatag înîn başîna ü ç og lünü çag îrarak, onlara vasiyette 

bülünür:  

“Og üllarîm, ben o lü nce, birbirinize dü şmemeniz için, size sahibi oldüg üm 17 deveyi 

paylaştîrmak istiyorüm. Miras olarak develerin yarîsînî bü yü k og lüma, ü çte birini 

ortancaya, doküzda birini ise kü çü k og lüma bîrakîyorüm.” 

Babalarînîn o lü mü nden sonra, mirasî babalarînîn vasiyeti üyarînca paylaşmak ü zere 

kardeşler bir araya gelirler. Fakat bir tü rlü  işin içinden çîkamazlar. Mirasî babalarînîn 

istedig i gibi pay edemezler. Çü nkü  17 sayîsî ne 2′ ye, ne 3′ e, ne de 9′ a bo lü nebilir.  

“Bü işin ü stesinden ancak ko yü n tecrü be ehli, yaşlî bilgesi gelir!” diye dü şü nü p, ona 

giderek, danîşîrlar. Bilge kişi -“Benim bir devem var, onü da alîp yeniden hesap yapîn!” 

der. 

Bü co mertlig e çok şaşîran og üllar, 18 deveyi pay etmeye girişirler. O nce ikiye bo lerler, 

bü yü k og ül 9 develik payînî alîr. Sonra ü çe bo lerler, çîkan 6 deveyi de ortanca og ül alîr. 

Daha sonra doküza bo ldü klerinde 2 deveyi de kü çü k og ül alîr. Ama, bü tü n develeri 

paylaştîktan sonra ortada fazladan bir deve kalîr, yine.  

Og üllar bü dürüma da bir ço zü m getirmesi için yaşlî bilgeye başvürürlar. Bilge kişi 

gü ler ve: -“İ yi o yleyse!” der. “Sorününüz ço zü mlendig ine go re, ben de devemi geri 

alayîm.  

Bilge kişi tîpkî bilgi gibi katalizo r olarak olaya girer, ço zü mü  sag ladîktan sonra olaydan 

çîkar. Sorünü ço zmede insanlara yardîmcî olür, ama kendinden de bir şey eksilmez. 

O zellikle sevgi ve bilgi verdikçe azalmayan, daha da çok artan, tü kenmez bir o zellig e ve 

gü zellig e sahiptir. 

İ şte bilgelik ve bilge kişi büdür. 
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