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Dost arayan herkese olur hakiki bir yârân 

Cevabın bulur yaratılış sebebini her arayan 

Anlar gerçek vazifesini dünyada merakla soran 

Bildirir bunları yüz on dört suresiyle KUR’AN 

 

Dört temel maksadın anlatır üstad Bediüzzaman 

Tevhid ilk duraktır onsuz olmaz makbul bir iman 

Nübüvvet ikinci bir gaye Allah’ı bize doğru anlatan 

Haşir ve ibadetle tam olur temel maksad-ı KUR’AN 

 

Âdem hem peygamber oldu hem de ilk insan 

On sahife indirdi insanlığı terbiye için Yezdân 

Müminler kafilesine dâhil oldu emirlerine uyan 

Haber verdi bunları Mekke’de nâzil olan KUR’AN 

 

Şeref aldı içinde nâzil olmasıyla şehr-i Ramazan 

Oku Kur’an’ı sanki yeni nâzil oluyor âyeti her an 

Dağıttı nuruyla zulmetleri asırlarca âlemi saran 

Uzun cümleleri kısalttı veciz yaptı îcazlı KUR’AN 

 

Hakkında şüphesi olanlara okudu meydan 

Bitmez bu daveti daim tekrarlanır her zaman 

Bedevi secde etti belağatına bir âyeti duyan 

Âciz bıraktı beşeri beyanı mu’ciz olan KUR’AN 

 

İmanı artar onu gece gündüz ihlâsla daim okuyan 

Mübarek bir hattat sayılır harflerini dikkatle yazan 

Ona uymayanın kıyamette payına düşen ancak hüsran 

Mihenk taşı olur kâfiri müminden ayıran KUR’AN 

 

Her harfine on sevap yazılır bilmiş ol en azından 

Hatimdir okuyunca sureleri Nâs’a kadar başından 

Namaz kabul olmaz noksan olduğunda Fâtiha’dan 

Okunur her fırsatta Yasin suresi kalbi sayılan KUR’AN 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Dilek  

KUR’AN 
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 Kur'an, arının yaptıklarını anlatırken, fii-

lin dişi formunu kullanmaktadır. Arapça'da 

fiiller dişiye ve erkeğe göre farklı çekilirler 

(Başka birçok dünya dilinde de bu böyledir). 

Arının yaptıkları anlatılırken fiilin dişi formu-

nun kullanılması Kur'an'ın saydığı eylemleri 

dişi bal arısının yaptığını göstermektedir. Bu 

yüzden ayeti "dişi bal arısı" diye çevirmek da-

ha doğrudur. Dişi bal arısının yaptıkları 

Kur'an'da şöyle tarif edilmektedir: (Arapça'da 

arının erkeği ve dişisi aynı şekilde yazılır, bu 

kelimenin ayrıca dişisi yoktur.) 

 1. Evini (kovanını) inşa etmesi (68. ayet) 

 2. Bal özünü toplamak için doğadaki fa-

aliyeti (69. ayet) 

 3. Bal yapması (69. ayet, bir sonraki bö-

lümde inceledik) 

 Kur'an'ın saydığı bu üç faaliyeti de dişi 

arı olan işçi arılar gerçekleştirmektedir. Bu 

yüzden Kur'an'da arıdan sonra gelen fiile dişi-

lik takısı eklenmiştir. Kur'an'ın saydığı bu faa-

liyetler ile erkek arıların hiçbir ilişkisi yoktur. 

Dişi olan işçi arılardan daha iri yapılı ve koca-

man gözlü olan erkek arıların tek görevi genç 

ana arıyı döllemektir. Yaz sonunda bu görevi-

ni yerine getiren erkek arılar dişi arılar tara-

fından kovandan atılır ve dişi arıların bakımıy-

la yaşamaya alışkın oldukları için çok geçme-

den açlıktan ölür. 

 Kur'an'ın indiği dönemde insanların ko-

van içindeki iş bölümünün detaylarından, işçi 

arıların dişi olduğundan, kovanı inşa etmenin, 

bal yapmanın, bal yapmak için meyvaların 

özünü toplamanın dişi işçi arıların görevi ol-

duğundan haberleri yoktu. Bu yüzden 

Kur'an'ın dişi arının görevlerini sayarken fiili 

dişiye göre çekmesi ve erkek arıları bu görev-

lerden dışlaması mucizevi bir ifadedir.  

 Arı bir matematik profesörü müdür? 

 Kur'an'da dikkat çekilen dişi bal arısının 

yaptıklarını iyice incelediğimizde arının kabili-

yetlerine şaşmamak elde değildir. Arının ya-

şayacağı evini (kovanını) oluşturması, bu evin 

içindeki petekleri inşa etmesi matematiksel 

bir deha gerektirmektedir. 

 Bal arıları milyonlarca yıldır peteklerini 

altıgen yapmaktadır (On milyonlarca yıl önce-

sine ait arı fosillerinden bu anlaşılmaktadır). 

Acaba neden bu şekil dikdörtgen, beşgen, 

sekizgen değil de altıgendir? 

 Bunu araştıran matematikçiler birim 

alanın tamamen kullanılması ve en az malze-

meyle petek yapılabilmesi için en ideal şeklin 

altıgen olduğunu ortaya koydular. Petekler 

üçgen ya da dörtgen olsaydı, boşluksuz kulla-

nılabilecekti. Fakat altıgen hücreler için kulla-

nılan malzeme üçgen ya da dörtgen için kul-

lanılan malzemeden daha azdır. Diğer birçok 

geometrik şekilde ise kullanılmayan bölgeler 

ortaya çıkacaktı. Sonuç olarak altıgen hüc-

re, en çok miktarda bal depolarken, yapılması 

için en az balmumu gereken şekildir. 

 Dişi (işçi) arıların bu çalışmalarında en 

çok ilgi çeken durumlardan biri on binlerce 

işçi arının her birinin, birer tuğlacığını bıraktı-

ğı bu yapının, geometrik ölçülere bütünüyle 

uyabilmesidir.  Matematikçiler verilen belirli 

miktardaki balmumuyla yumurtadan çıkacak 

kurtçukları içine alabilecek daha geniş bir yer 

yapılamayacağını ispatlamışlardır.  

Sorularla İslamiyet  

Nahl Sû resi 68. Ayette Dişi Bal Arısına İ şaret 

Nahl sûresi 68. ayette dişi bal arısına işaret var mı; 
varsa balı sadece dişi mi yapar, erkek arı bal yapmaz 
mı?  

-Bunun mucize olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur?  

- Arapça'da bazı kelimeler ğayri lafzi mecazi müen-
nes diğer ismi ile semai müennestir. Şems (güneş), yed 
(el) kelimeleri gibi. Bu ayette geçen "ennahl=balarısı" 
kelimesi de semai müennes bir kelimedir.  

- Şu anki bilgilerime göre semai müennes kelimenin 
fiilinin müennes sigası ile çekilmesi zaten olması gere-
kendir. Dolayısıyla bu ayetteki bal arısının dişi mi er-
kek mi olduğu ayete bakarak çıkarılamaz ve buradan 
hareketle bu ayet bilimsel bir mucizeye işaret ediliyor 
denemez. Yanılıyor muyum?  
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Böylece işçi arılar belirli miktardaki gereçle, 

gereken büyüklükteki bir yapının en ekono-

mik biçimde nasıl yapılabileceğini göster-

mektedirler. 

 Antoine Ferchault adındaki bir Fransız 

böcek bilgini, bunu "Arılar problemi" diye ta-

nınan bir geometri problemi olarak ortaya 

koymuştur. Bu problem şudur: "Tabanı birbir-

lerine göre eğimi aynı olan üç çeşit eşkenar 

dörtgen ile kapanmış düzgün altıgen bir dik 

prizma verilsin. Bu prizmanın toplam yüzey 

alanının en küçük değerde olması için eşke-

nar dörtgenler arasındaki açılar ne olmalı-

dır?" 

 Biri Alman, biri İsviçreli, biri de İngiliz 

olan üç tanınmış matematikçi bu problemin 

çözümüyle uğraştılar ve şu sonuca vardılar: 

70° 32' (70 derece ve 32 dakika). Gerçekten 

de bu, dişi bal arılarının yaptığı petek göze-

neklerinin açısının tamı tamına aynısıdır. 

İşçi arılarımız peteğin yapımına birkaç farklı 

noktadan başlarlar. İş ilerledikçe peteğin gö-

zenekleri orta yerde birleşir. Bu durumda 

kaynaşma noktasındaki peteklerin açıları yine 

kusursuzdur. Bu işçi arıların peteğin yapımına 

rastgele koyulmadıklarını, başlangıç ve bitiş 

noktaları arasındaki uzaklıkları, arkadaşları 

olan diğer işçi arılarının pozisyonlarını önce-

den çok ince bir şekilde hesapladıklarını orta-

ya koyar. En usta matematikçiler bile arının 

hesabının kusursuzluğunu 70° 32' (70 derece 

ve 32 dakika)'yı hesaplayarak ortaya koymak-

tadırlar. Fakat bu matematik profesörlerine 

elinize bir cetvel alın, bu açıları tam tuttura-

rak bir altıgen çizin desek, hele hele bu he-

sapları yapan üç profesöre üçünüz ayrı yer-

den başlayarak altıgenler çizin, ortadaki altı-

genler de tam düzgün, kusursuz olsun desek 

hiç şüphesiz bu kadar ince bir çizimi becere-

mezlerdi. Görülüyor ki arı, hem büyük bir teo-

risyendir, hem de müthiş bir pratisyendir. Te-

oride hesaplanması çok zor olanı hesaplamış, 

pratikte ise bizim el ve gözlerimizle tayin 

edemeyeceğimiz hassaslıktaki ölçüleri tut-

turmuştur. 

 - Altı hafta yaşayabilen arılar tüm bu he-

sapları ve uygulamaları nasıl gerçekleştir-

mektedir? 

 Arıların bu yaptıklarını "içgüdü" diye ni-

teleyip, tüm bu harikalıkları tesadüfen oluş-

muş gibi göstermek Yusuf suresinin 40. ayeti-

nin işaret ettiği gibi isimlendirmelerin arkası-

na sığınmaktır. İçgüdü kelimesi, sadece bir 

isimlendirmeden ibaret olup aslında hiçbir 

açıklama ortaya koymayan bir terimdir. 

Kur'an arıya vahyedildiğini söyleyerek, arının 

tüm bu yaptıklarının, Allah'ın proglamlaması 

ve düzenlemesinin sonucunda olduğu ortaya 

koymaktadır. Altı haftada en zeki canlı olan 

insan "1, 2, 3" diyerek, üçe kadar saymayı bile 

beceremez...  

 Arının tüm bu yaptıklarının ne arı tara-

fından öğrenildiğini, ne de tesadüfen oluştu-

ğunu söylemek mümkündür. Açıkça bellidir ki 

arıyı Yaratan, arıyı bütün özellikleriyle bera-

ber yaratmış, tüm bu matematiksel problem-

leri halletmiş ve arıya en mükemmel uygula-

maları yaptırmıştır. Yine bu Yaratıcı, arıya 

kendi ihtiyaçlarından fazla bal yaptırtarak, 

insanlara nimetlerini göstermektedir. 
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 - Yanılıyorsunuz, hem de fazlasıyla yanı-

lıyorsunuz. Çünkü, semai müennesler camid, 

gerçek müennes olmayan şems/güneş, yed/

el gibi kelimeler için söz konusudur. Yoksa 

gerçekte dişilik ve erlik özelliğine sahip olan 

varlıklarda semai/lafzi/mecazi değil, hakiki 

erlik ve dişilik söz konusudur. 

 Arı canlı, hayat sahibi bir varlıktır, mü-

zekker ve müennes kısımlarına ayrılır. Bir de-

venin erkeği ve dişisi hakiki olduğu gibi, 

ARI’nın da erkeği ve dişisi hakikidir. 

 - Bazı alimlere göre, “nahl” kelimesinin 

müennesliği mecazi denilmiş olsa da bu keli-

menin hem müzekker hem müennes için kul-

lanıldığı yaygın bir kanaattir. 

 - Şayet, "nahl" kelimesi, her iki cins için 

kullanılan bir kelime olsa bile, Kur’an’da bu-

nun için müennes zamirlerinin kullanılma-

sı, vahye mazhar olan arının müennes/dişi, 

olduğuna açık bir işarettir. 

Sonsuz ilim sahibi Allah’ın kelamında, "arı"nın 

dişiliğine vurgu yapılması, ister hakiki ister 

mecazi olsun, her halükârda bir mucizedir. 

Çünkü, bu kelime için müzekker zamir kulla-

nılsaydı, yine gramer bakımından bir sakınca-

sı olmazdı. Allah’ın bu tercihini tesadüfe ha-

vale etmek iman şuuruyla bağdaşmaz. 

 - Hakiki müennes, mukabilinde kendi 

cinsinden müzekker bulunan, Bair (deve) 

Recül (erkek) gibi varlıklardır. Nitekim, Kadı 

Beydavi, "nahl" kelimesinin lafzı müzekker 

manası müennes olduğunu, zamirlerin de bu 

manaya göre müennes olarak kullanıldığını 

belirtmiştir. (bk. Beydavi Tefsiri, ilgili yer) 

 Hicaz ehline gö-

re, “nahl” kelimesi, “nahletün” şeklindeki mü-

ennes kelimenin çoğuludur. (Ebu’s-Suud, 

Şevkani, ilgili ayetin tefsiri) 

 Kur’an-ı Kerim Hicaz Lehçesiyle olduğu-

na göre, denilebilir ki ayette bu kelime kesin-

likle müennes olarak kullanılmıştır. 

 - Bazı alimlerin tespitine göre ARILAR 

müzekker (erkek), müennes (dişi) 

ve hünsa (eşelcins/iki cinsiyetli) olmak üzere 

üç kısma ayrılır. (İbn Aşur, ilgili yer) 

 - Eskiden farklı değerlendirilmiş olsa 

bile, bugün arıların erkek ve dişi olmak üzere 

iki kısma ayrıldığı artık gündüz gibi ortada 

olan bir hakikattir. Bu konu bilimsel olarak 

ortaya konulmuştur. Erkek arıların görevi, 

ömrü, dişi arıların görevi ve ömrü ile ilgili 

önemli araştırmalar ve tespitler bilinmekte-

dir. 

 Bu tespitlere göre, bir kovanda bazen 

yaklaşık 50.000 arı bulunur. Arıların kraliçesi 

(dişi arı) olan "yasub"un içinde bulunduğu 

yuvada/petekte az sayıda erkek arı vardır. 

Çoğunluğu ise çalışan dişi arılardır. Erkelerin 

görevi, dişi olan kraliçelere telkih yapmak-

tır. (bk. el-Meraği, ilgili ayetin tefsiri) 

 - Bütün bu açıklamalardan açıkça anlaşı-

lıyor ki, ARILAR hakiki dişi ve erkek-

tir. Erkeklerin tek görevi, dişi kraliçeleri/ana 

arıları -deyiş yerindeyse- gebe bırakmaktır. 

Geri kalan bütün arılar dişidir, bunlar hem 

erkeklerin hem de kraliçe arıların hizmetin-

dedir. Bu hizmetin başında çiçeklerden öz 

toplayıp bal yapmaktır. (el-Meraği, a.y) 

 Demek ki, ayette dişi arıların bal yaptı-

ğına vurgu yapan ilahî ifade bilimsel bir muci-

zedir. 

www.sorularlaislamiyet.com 

https://sorularlaislamiyet.com/nahl-suresi-68

-ayette-disi-bal-arisina-isaret-var-mi-varsa-

bali-sadece-disi-mi-yapar-erkek-ari-bal 

"Rabbin bal arısına şöyle 
vahyetti: “Dağlardan, 
ağaçlardan ve insanların 
kurdukları çardaklardan kendine 
göz göz ev (kovan) edin. Sonra da 
her türlü meyveden ye de 
Rabbinin sana yayılman için 
belirlediği yolları tut!”  Onların 
karınlarından renkleri çeşit çeşit 
bir şerbet çıkar ki onda insanlara 
şifa vardır. Elbette düşünen 
kimseler için bunda alacak ibret 
vardır." (Nahl, 16/68, 69)  
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Prof. Dr. Alaaddin BAŞAR 

Yaratma ve Klonlama (İ nşa ve Kopyalama) 

  İnsan hakkında Mesnevî-i Nuriye’de 

şöyle bir ifade geçer:  

“… Öyle bir fiilin mahsulüdür ki, istidadı irade 

ettiği şeyi kendisine veriyor.” 

 Başka hiçbir canlıda bu özelliği göremi-

yoruz. İnsan istidadının zenginliği ve külliyeti 

bu cümlede çok veciz bir şekilde ifade edil-

miş bulunuyor. 

 Bir hayvan düşününüz, isterse bülbül 

gibi şakıyabilsin,  isterse aslan gibi kükreye-

bilsin. Dilerse süt verebilsin, dilerse yumurta. 

Yahut bir ağaç düşünüz, hangi meyveyi istese 

onu verebilsin. 

 Cebrail gibi büyük bir melek dahi dilerse 

Azrail, isterse Mikail olamıyor. Ama insan 

nev’ine böyle bir imkân tanınmış. Maneviyat 

sahasında birbirinden farklı nice mürşitler 

yetiştiği gibi, fen ve tekniğin çeşitli dallarında 

da birçok  bilim adamı yetişmiş ve bunlar bir-

birinden farklı çok sayıda buluş gerçekleştir-

mişler. 

 Konuya meslekler bazında yaklaştığı-

mızda da birbirine benzemeyen, hatta birbiri-

ne zıt, nice iş sahaları ve bunları icra eden in-

sanlar görürüz; işçisinden işverenine, çiftçi-

sinden öğretmenine, manavından kuyumcu-

suna kadar. 

 Bütün bunları yapanlar insandırlar. Ve 

bunların tümü insan istidadının birer ürünü-

dür. Şu var ki, her bir insan bu külli ve geniş 

istidadının tümünü sümbüllendirme gücüne 

ve imkânına sahip değil; bütün ilim dallarında 

mütehassıs olamıyor. Onun için, insanlar gü-

zel bir iş bölümü yaparak,  değişik konularda 

ihtisas yapıyor ve derinleşiyorlar. Bilim adam-

larının her biri, kâinat kitabının bir harfini, ya-

hut bir kelimesini bütün incelikleriyle kavra-

maya çalışıyor. 

 Bu büyük gayretler neticesiz kalmıyor 

ve Allah’ın lütfuyla bir takım keşifler yapabili-

yorlar. 

 Bunları birer İlâhî ihsan ve ikram olarak 

değerlendirmek ve böyle harika bir mahlûk 

yarattığı için de O’nu hamd ve sena etmek 

durumundayız. 

 Gerçek bu iken, bazı konularda ölçünün 

kaçırıldığını, kazanılan başarılara “yaratma” 

denilerek haddi tecavüzün en aşırısına sapıl-

dığını müşahede ediyoruz. Bunlardan birisi 

de “klonlama” denilen “genetik kopyalama” 

hadisesi. 

 Bu da fennin ulaştığı ayrı bir zirvedir. 

Faydaları ve zararları ilgili bilim adamlarınca 

tahlil edilir, konunun fıkıh yönü de yine bu 

sahanın alimlerince hükme bağlanır. Ben iki-

sine de girecek değilim. Sadece yapılan bu 

işin “yaratma” kelimesiyle ifade edilmesinin 

son derece yanlış olduğu üzerinde biraz dur-

mak istiyorum. Bu konuda büyük tefsir alimi 

Elmalılı Hamdi Yazır’ın şu güzel tespitlerini 

aktarmak isterim. 

“...  Bu esbaba mebni, tayyareleri yaparız, fa-

kat bir çimeni, bir böceği, serçenin bir tüyünü 

yapamayız. Acaba mümkin değil midir? 

Mümkin olmasa idi vücuda gelmezdi. 

Allah tealâ onları evvelen ve bizzat, sonra 

maddeleri, tohumları vasıtasıyle yarattığı gibi 

bizim elimizle de yaratabilir. Nitekim, peygam-

berlerin ellerinde yapabileceğine dair numune-

ler de gösterdiğini Kur’an haber de  veriyor.   

… 

Bunun için ulum ve fünun-u tabiiye, bizim kud-

retullah hakkındaki yakinimizi … yıkacak de-

ğil, takviye edip tevsi edecek (genişlendirecek) 

delail (deliller) telakki edilmek lazım  gelir.  

… 

Sudan ateş, ölüden diri çıkar mı, biiznillah 

(Allah’ın izniyle) çıkar. Hayat yapılır mı, biiznil-

lah yapılır. Göklere çıkılır mı, biiznillah çıkılır. 

….Lakin iki kere iki tek olur mu, olmaz. Cüz 

küllünden (parça bütünden) büyük olur mu, 

olmaz. ….İnsan bizzat halık (yaratıcı) ve bizzat 

mabud olabilir mi olmaz. O Allah’ın izniyle kuş 

da yapsa, ölüleri de diriltse yine kuldur, yine 

kuldur.”  

Genomu yaratan ve onda ait olduğu cismin 

bütün özelliklerini yazan kim ise, insana onu 

kopyalama kabiliyeti veren ve onun eliyle o 

kopya varlığı yaratan da yine O’dur.  
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“İnsan şu kâinat ağacının en son ve en cemi-

yetli meyvesi...” Şualar  

 Kâinatı yaratan kim ise insanı ve insanın 

işlerini de yaratan yine O’dur. Çünkü yaratma 

ancak ona mahsustur. Güneşi yaratan O oldu-

ğu gibi güneş ışığını yaratan da yine ancak 

O’dur. Ağacı O yarattığı gibi meyveyi de yine 

O yaratmıştır. 

 Işık vermek güneşin, meyve vermek 

ağacın bir fiili olarak görüldüğü gibi, görme, 

işitme, yürüme, düşünme, sevme, inanma da 

insanın fiillerindendir. Bütün bu fiilleri yara-

tan Allah’tır. Şu var ki, insan yapacağı işe ka-

rar vermede, onu yapıp yapmamada, serbest 

bırakılmıştır. Bu yönüyle farklı bir mahluktur.  

 Bir işe karar verdi mi Allah’ın ihsan etti-

ği akılla, yine Onun yarattığı bedenle ve bu 

alemde yaratılmış bulunan birçok varlığı kul-

lanarak çalışmakta, sonunda o işi  başardığın-

da ortaya yeni bir eser koyabilmektedir.  

 Bunun “yoktan var etme” manasındaki 

“yaratma” ile bir ilgisi yoktur. Şu var ki, günü-

müzde yeni bir şey ortaya koymaya da, yanlış 

olarak, “yaratma” denilmektedir.  

 Bizim muhatabımız bu yanlışı yapanlar 

değil, fennî buluşlara bilerek “yaratma” di-

yen, bununla da kalmayıp, bu başarıları ate-

izm hesabına kazanılmış birer zafer olarak 

takdim etmeye çalışan kesimdir. 

 Nur Külliyatı’nda, peygamber mucizele-

rinin bir hikmetinin de insanları o harikaların 

taklitlerini yapmağa teşvik olduğu şu cümle-

lerle ders verilir:  

“Kuran-ı Hakim, enbiyaları, insanın cemaatleri-

ne terakkiyat-ı maneviye cihetinde birer pişdar 

ve imam gönderdiği gibi, yine insanların terak-

kiyat-ı maddiye suretinde dahi o enbiyanın her 

birisinin eline bâzı harikalar verip yine o insan-

lara birer ustabaşı ve üstad etmiştir. Onlara 

mutlak olarak ittibaa emrediyor. İşte enbiyala-

rın mânevî kemalâtını bahsetmekle insanları 

onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi, mu’cizat-

larından bahis dahi, onların nazirelerine yetiş-

meye ve taklitlerini yapmaya bir teşviki işmam 

ediyor.”  Sözler, Yirminci Söz 

 Yine Nur Külliyatı’nda kâinatta hüküm 

süren kanunlar için şeriat-ı fıtriye tabiri kulla-

nılır. Kur’an-ı Kerim gibi bu kâinatın da Al-

lah’ın bir kitabı olduğu nazara verilir. Kâinat-

taki kanunların “irade” sıfatından, Kur’andaki 

hükümlerin ise “kelam” sıfatından geldiği 

ders verilir. 

 Buna göre, bütün fenler kâinat kitabı-

nın tefsiri hükmündedirler. Nur Külliya-

tı’ndan Dokuzuncu Şua’da ise, insan nevinin 

“… kâinatın hikmet-i hilkatı ve büyük neticesi 

ve kıymetli meyvesi ve arzın halifesi olduğunu 

fenleriyle, san’atlariyle gösterdiği ve sâni-i âle-

min mu’cizeli san’atlarını gayet güzelce teşhir 

ve tanzim ettiği için, isyan ve küfriyle beraber 

dünyada bırakılıp azabının tehir edildiği”  ifa-

de edilir. 

 Gerçek bu iken, fennin bazı buluşlarını 

dine karşı kazanılmış bir başarı gibi görmek 

ve göstermek hem İslam’dan gafil olmanın 

hem de haddini bilmemenin alametidir.  

İlim  ve Teknikteki Harika Buluşlara Bakış 

Açımız . 

 Klonlama ve benzeri bazı konulardaki 

bir takım yersiz itirazlara, yahut yanlış değer-

lendirmelere cevap olmak üzere, Elmalılı  

Hamdi Yazır’ın tefsirinden bir bölümü aşağı-

da naklediyoruz (202 ve 203. sayfalar).  

(Dipnotları tefsir profesörü Şadi Eren Bey’e 

aittir.)  

“…Biyoloji, Tıb ve benzeri bilimler henüz 

yakînî değildir. Bu sebeplerden dolayı uçakları 

yaparız, fakat bir çimeni, bir böceği, serçenin 

bir tüyünü yapamayız. Acaba mümkün değil 

midir? Mümkün olmasaydı vücuda gelmezdi. 

Allah Teâlâ onları evvelen ve bizzat; ve daha 

sonra maddeleri ve tohumları aracılığıyla ya-

rattığı gibi, bizim elimizle de yaratabilir. Nite-

kim peygamberlerin ellerinde yapabileceğine 

dair örnekler de gösterdiğini Kur’ân haber ve-

riyor:  

“Hani benim iznimle 

çamurdan kuş şeklinde bir 

şey yapıyor, içine üflüyordun, 

benim iznimle kuş 

oluyordu.”Maide, 5/110.  
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 Bunun için ve tabiat ilimleri ve fenleri, 

bizim, Allah’ın kudreti hakkındaki yakînimizi ve 

imkân-ı zâtî  hususundaki imanımızın genişliği-

ni yıkacak değil, kuvvetlendirip genişletecek 

deliller kabul edilmek lâzım gelir.  

 Fenleri kendi sınırları içinde takip etmeli 

ve geliştirmeliyiz. Fakat onlara inanırken, hiç-

bir zaman “Allah’ın kudretini tükettik, dünya 

ve ahireti bitirdik” zannetmemeliyiz. Yakîniyat

-ı âdiyyeye, yakîniyat-ı zarurîyeyi feda eyleme-

meliyiz.  

 Biz var isek, bizim ilmimiz varsa, Allah 

Teâlâ ve O’nun ilim ve kudreti daha önce var.  

 Bugünkü görülen âlem varsa, yarınki 

gayb âlemi de tabiatıyla vardır.  

 Bugün olmayanlar, yarın olur. Bugün 

inanmadıklarımıza yarın inanmak mecburiye-

tinde kalırız. Hiç yanılmamak, hiç şaşmamak, 

bütün bütün ümitsizliğe düşmemek istiyorsak 

hiçbir hâdisenin yıkamayacağı, hiçbir şüphecili-

ğin ortadan kaldıramayacağı en hak ve en küllî 

esaslara iman etmeliyiz ki, yakîn dairemiz da-

ralmasın; ilim ve fenni boğmayalım; imkân sa-

hasını kısıtlamayalım; mümküne, imkânsız de-

meyelim; hayır yerine şerre koşmayalım. Yoksa 

imkânsız zannettiklerimizin imkânını, hatta 

vukuunu gördüğümüz zaman perişan oluruz. 

Sudan ateş, ölüden diri çıkar mı? Biiznillah çı-

kar.  

Hayat yapılır mı? Biiznillah yapılır.  

Göklere çıkılır mı? Biiznillah çıkılır.  

Kabirde soru sorulur mu? Biiznillah sorulur.  

Ölen dirilir mi? Biiznillah dirilir.  

Fakat “İki kere iki, tek olur mu?” Olmaz.  

Bir şeyin parçası kendisinden büyük olur mu? 

Olmaz.  

Malûl illetini geçer mi? Geçmez.  

İnsan bizzat yaratıcı ve bizzat mabud olabilir 

mi? Olamaz.  

 O, Allah’ın izniyle, kuş da yapsa, ölüleri 

de diriltse yine kuldur, yine kuldur.  

 Bütün imkânlar, Allah’ın kudreti dâhilin-

dedir. Ve istikbal (gelecek) dediğimiz zaman 

sonsuzdur ve o sonsuzda bizim nice macerala-

rımız ve sorumluluklarımız olacaktır.  

 Ve işte Hazreti Muhammed (s.a.v.), bize 

mutlak olan bu küllî imanı, bu tevhid inancını 

ve buna göre salih ameli öğretmek için gönde-

rilmiştir. Ona iman edenler hiçbir zaman al-

danmazlar, her zaman yakîn sahibi olurlar.” 
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Prof. Dr. Metin BÜLBÜL 

Biraz Sessizlik!  

  Evinize birkaç aile misafir gelmişse ve 

bu aileler bir de çok çocuklu aileler iseler; bu 

çocuklardan birinin su, diğerinin ekmek ve 

diğerlerinin başka istekleri için sesleri ve ağ-

lamaları karşısında, içinizden ‘’biraz sessizlik’’ 

diye haykırmak gelir. 

 Hâlbuki çevrenizde mikro âlemden, 

makro âleme kadar birçok faaliyet varken ve 

birçok ses ve çok fazla gürültü çıkarmaları 

mümkünken ‘’biraz sessizlik’’ uyarısı yapma 

ihtiyacı duymuyorsunuz. 

 Evvela: Elinizde olup ta görmediğiniz 

yüzlerce mikrop hücresinin her birinde; be-

sinlerin sindirimi, DNA’nın yenilenmesi, pro-

teinlerinin sentezi, sinyallerin iletimi ve atık 

maddelerin atılması gibi yüzlerce kimyasal 

reaksiyon gerçekleştirildiği halde ‘’bu gürültü 

niye’’ diye bir müdahaleniz olmuyor. 

 Ve Saniyen: Odanızdaki bir karanfil, bir 

orkide ve bir aslanağzı çiçeğinin her birinde; 

her an topraktan alınan besinler gövde, yap-

rak ve çiçeğe taşınırken ve her an kök, gövde 

ve çiçeklerde binlerce dönüşüm gerçekleşir-

ken; bir kamyon, bir değirmen ve bir çark sesi 

duymuyor ve sessizlik için bir uyarıda bulun-

muyorsunuz. 

 Ve Salisen: Yine çevrenizde bulunan el-

ma, armut, şeftali, fındık ve çam gibi ağaçlar-

da; her bir dal, her bir yaprak, her bir çiçek ve 

her bir meyve bir fabrika gibi çalışmakta ve 

kimyasal olayların milyonlarcası dal, yaprak, 

çiçek ve meyvede bir anda gerçekleştirilmek-

tedir. Bir çam ağacındaki kimyasal olayları 

Bediüzzaman Hazretleri ‘’Bir köy kadar yüz 

fabrika ve tezgâh lazımdır ki gerçekleşsin’’ di-

yerek ifade etmektedir. Bu da demektir ki, 

bir ağaçtaki kimyasal olayların gerçekleşebil-

mesi için bir Büyükşehir büyüklüğünde bir 

alanı olan bir fabrika lazımdır. Bu fabrikanın 

çalışması sırasında çıkaracağı sesleri ve gürül-

tü kirliliğini hayal etmeniz dahi mümkün de-

ğil. Ama çevrenizde ne kadar çok ağaç bulu-

nursa bulunsun, ‘’aman susuun’’ deme ihtiya-

cı hissetmiyorsunuz. Aksine dinlenmek için 

bol çiçekli ve bol meyve ağaçlı mesire alanla-

rını tercih ediyorsunuz ki, kafanız biraz din-

lensin. 

 Ve Rabian: Dünya, kendi ekseni etrafın-

da atmosfer ile birlikte döndüğü için bu dö-

nüş hissedilmez. Dünya’nın kendi ekseni etra-

fındaki hızı en fazla Ekvator üzerindedir. Bu 

hız saatte 1670 km. dir. Dünya'nın dönüş hızı 

her yerde aynı değildir. Bu hız ekvatorda 27 

kilometre/dakika, kutuplarda ise 10 kilomet-

re/dakikadır Dönüş hızı kutuplara doğru aza-

lıyordur. Orta enlemlerde ise 20 kilometre/

dakika dır. 

 Bu örnekleri çevrenizdeki hayvanlar, 

insanlar, dağlar, denizler, yıldızlar ve geze-

genler gibi çoğaltabilirsiniz.  

 Demek, bu olayları Cenab-ı Hak yapıyor 

ki bize hiçbir gürültü işittirmiyor. Öyle ise bi-

ze verdiği sayısız nimetlerden bir tanesi olan 

sessizlik ve gürültüsüz bir hayat için dahi ne 

kadar şükretsek azdır. Aksini düşündüğünüz 

takdirde hayat çekilmez olacak ve gürültü-

den insan çıldıracaktı. Gerçek şükredenler-

den olmanız dileklerimle… 
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Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- 
Efendimiz, atası İsmâîl -aleyhisselâm-’ın ve 
babası Abdullâh’ın kurbân edilmek için 
seçildiklerine işâretle: 

“Ben iki kurbanlığın 
oğluyum.”  
buyurmuşlardır.  

(Hâkim, II, 609/4048) 

Yine bu sebeple Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi 
ve sellem-, “İbn-i Zebîhayn: İki kurbanlığın 
oğlu”  diye de anılırdı.( Hâkim, II, 604/4036) 



14 

Meyve Dergisi 

Prof. Dr. Fatih SATIL 

Macûnû İ çinde Doğ al Bir Diş Macûnû: Misvak 

 Hepimiz dişlerimizin sağlıklı olmasın is-

teriz fakat diş macunlarının kimyasal içerikle-

ri ve zararları hakkında yazılanlar da morali-

mizi bozar. Peki, size macunu içinde doğal bir 

diş fırçası var desem! 

 Bu öyle bir fırça ki, tamamen doğal bir 

ağaç dalından yapılmış. Ayrıca diş macunuyla 

kullanılmıyor, çünkü ağacın içinde macundan 

daha sağlıklı ve etkili doğal bir öz var. Bu aynı 

zamanda çevre dostu bir diş fırçası: Ne plas-

tikten yapılmış, ne kimyasal katkı maddeleri 

içeriyor, ne de alüminyum macun tüpleri var. 

Aynı zamanda ekonomik yani bütün diş fırça-

larından daha ucuz. En önemlisi de çok sağ-

lıklı. Bu mucizevi diş fırçasının adı: MİSVAK. 

 Bilimsel adı Salvadora persica olan ve 

halk arasında "Erak (Arak) ağacı" olarak bili-

nen ağacın kalem biçiminde kesilip yontulan 

dalları misvak adıyla insanlar tarafından diş 

temizlemek amacıyla kullanılır. Doğu Afri-

ka'dan Hindistan'a kadar uzanan bölgelerde 

yetişen bu step bitkisi; kokusu güzel, meyve-

si yenebilen bir bitkidir. İçeriğinde Neler Var? 

Uzmanlar, taze ve yas olan misvakların 20'nin 

üzerinde faydalı kimyasal bileşik içerdiğini 

soyluyor. Misvakta diş sağlığında önemli rol-

leri olan; p-sitosterol, m-anisic acid, thiocya-

nate (SCN), organik bileşikler, glikozitler, fla-

vonoidler, yüksek oranda salvadorin ve tri-

methylamin gibi alkaloidler, sodyum chlorid 

ve potasyum prizmatik bitki kristallerinin ol-

duğu anlaşılmıştır. Bu kristaller sayesinde 

dişlerde mekanik temizliğe katkı sağlar. 

 Misvakın Faydalan: Misvak ağacı üzerin-

de yapılan araştırmalarda; misvakın dişleri 

güçlendiren ve çürümeyi önleyici, lekelere 

karsı etkili, antiseptik özellikli, diş etlerini sı-

kılaştıran, ağız içi asit salgısını dengeleyen, 

kanamayı durdurucu ve beyazlatıcı özelliğe 

sahip olduğu belirtiliyor. 

 Misvakta, piyasadaki diş parlatıcılarının 

içinde de bulunan 'silica' vardır ki bu madde 

dişlerde tas oluşumunu önler. 

 Misvak diş eti iltihabında da oldukça te-

sirlidir. Misvakın mikrop öldürme ve iltihap 

önleyici özelliği k5k ve dallarındaki 'beta si-

tosterol', maddelerine bağlı olduğu düşünül-

mektedir. Aynı şekilde misvaktaki 

'thiocyanate (SCN) maddesi diş çürümesine 

yol açan bakterileri ortadan kaldırır. 

 Sevgili Peygamberimiz (SAV) Misvak 

Kullanımını Tavsiye Etmişlerdir: Bundan yak-

laşık 1400 yıl önce alemlere rahmet olarak 

gönderilen Kainatın Efendisi Peygamberimiz 

(s.a.v.), beden ve bu arada ağız ve diş sağlığı-

na da dikkat çekerek: "Misvak kullanınız. Çün-

kü o ağzı temizler ve Allah'ın (c.c.) rızasına ve-

sile olur" buyurmuşlardır. 
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Nuri NURULLAH 

Kişisel Gelişimden İ nsa n-ı Ka mil’e Yolcûlûk 

 Kişisel gelişime olan merakım dolayısıy-

la eğitimlerine katıldım. Bu konuda NLP Baş-

langıç, Pratisyener ve Master Pratisyener ser-

tifikalarını aldım. Eğitimler sırasında anlatılan 

konuların, verilmeye çalışılan düşüncelerin 

çoğunun, Kuran’dan ve Hadis-i Şeriflerden 

beslenen İslâm âlimlerinin düşünceleri ile 

uyumlu olduğunu gördüm. Bu durumu eğit-

menimize söylediğimim de, o da kendi eğitim 

döneminden bir hatıra ile cevap verdi.  

 Şöyle ki, eğitmenimin kendi katıldığı 

kursa Amerika’dan NLP’nin ünlü eğitmenle-

rindenDr.WyattWoodsmallkatılıyor. Kursiyer-

lerden birisi “hocam bu anlattıklarınızın çoğu 

bizim İslam kültür ve geleneğimizde var” di-

yor. Dr. WyattWoodsmall, “Evet biliyoruz ve 

biz o kaynaklardan çok faydalanıyoruz. Fakat 

sizlerin çoğunluğu bilmediği için size tekrar 

satıyoruz” şeklinde cevap veriyor.  

 Daha sonraki bir araştır-

mamda Dr. WyattWoodsmall’ un 

Müslüman olduğuna ilişkin inter-

nette bir habere rastladım. Bu 

haberi kısaca aktarıyorum: 

 Türkiye’de çok yakından ta-

nınan dünyaca ünlü kişisel geli-

şim uzmanı Dr. Wyatt Woodsmall 

İslam’ı seçti. Uluslararası Nöro-

Linguistik Programlama Eğit-

menleri Derneği (INLPTA)’nin kurucusu, baş-

kanı ve dünyanın ilk NLP uzmanı Dr. Wyatt 

Woodsmall Müslüman oldu. Dünyaca ünlü 

kişisel gelişim uzmanı Amerikalı Dr. Woods-

mall, Bahreyn’de katıldığı bir seminerde İs-

lam’ı seçtiğini ilan etti.  

 Bahreyn’de düzenlenen kişisel gelişim 

seminerinde sunumunu yapmak için kürsüye 

çıkan Woodsmall, “Uzun yıllardır yaptığım 

araştırmalar ve gözlemler sonunda beni İs-

lam’ı seçmeye ulaştırdı” dedi. Woodsmall ar-

dından herkesin huzurunda, “Bende sizdenim 

yani Müslümanın; Eşhedü en lâ ilâhe illallah 

ve Eşhedüenne Muhammeden Resûlullah” 

diyerek kelime-i Şahadet getirdi. Woods-

mall açıklamasının ardından körfez ülkelerin-

den programa katılan tüm kişisel gelişim uz-

manları tarafından tebrik edildi. 

 Yapmış olduğum bazı inceleme ve araş-

tırmalardan sonra; Batı medeniyeti veya Av-

rupa’nın insanların dünya hayatında ve birey-

sel mutluluk idealinden yola çıkarak “Kişisel 

Gelişim” kavramını ortaya çıkardıkları kanaa-

tine ulaştım. Oysa İslam âlimleri, İslam’ın in-

sanların hem dünya hem de ahirette mutlu 

olmalarını sağlayacak bir din olmasından yola 

çıkarak “İnsan-ı Kamil” kavramına ulaştıkları-

na kanaat getirdim.  

 Bu nedenle kişisel gelişim bilgilerinin 

olduğu gibi reddedilmesini doğru bir yakla-

şım olarak görmüyorum. Netice itibariyle kişi-

sel gelişim konusundaki öğretilenlerin çoğu 

diğer bilimlerden faydalanılarak üretilen bi-

rer tekniktir. Teknik tek başına ne iyi ne de 

kötü olarak nitelendirilemez. Tıpkı dinamitin 

demiryolu yapımında çalışan işçilerin kayaları 

parçalarken yorulmamaları, zor-

lanmamaları için iyi niyetli kulla-

nımı gibi. Bunun aksine Ameri-

ka’da yıllarca dinamit tiren soy-

gunu yapmak için demir yollarını 

tahrip etmede kullanılmıştır.  

 Bu örnekte de olduğu gibi 

teknikte iyi/kötü ayrımının ölçü-

tünü büyük oranda kullanış gaye-

si belirlemektedir. Bu nedenle 

kişisel gelişim bilgileri de “İslam inanç ve ah-

lak esasları”nın süzgecinden geçirilerek kulla-

nılmasında fayda vardır. Neticede insanların 

bazı sorunlarına çözüm üreterek mutlu olma-

larını sağlamak bir faydadır. Bu durum, Pey-

gamberimiz (sav); “İnsanların en hayırlısı in-

sanlara faydalı olandır” sözü ile uygun düş-

mektedir.  

 Gençlerimize kişisel gelişim bilgileri ak-

tarılırken Amerika ve Avrupa’dan olduğu gibi 

alınıp tercüme edilerek aktarılmamalıdır. Eği-

ticilerimiz tıpkı merada yayılıp, çok farklı ye-

şillik çeşitlerini yiyen, ama kuzusuna bunu 

hazmedilmiş bir süt olarak veren bir koyun 

gibi olmalıdır. Bu anlayış çerçevesine uygun, 

internete konan bir kişisel gelişim videosu 

dikkatimi çekti. 
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 Bu videonun (https://

www.youtube.com/watch?v=tIZKfnLfhDE) 

anlatımını yazılı bir örnek olarak paylaşmayı 

faydalı görmekteyim. 

 “Zinciri kırma!” bu ünlü bir metodun is-

mi. Bu metotta kendinize günlük veya hafta-

lık hedefler belirliyorsunuz. Hedefinize ulaş-

tığınız günlere çarpı atmaya başlıyorsunuz. 

Bu çarpılarla bir zincir yapıyorsunuz ve pes 

etmiyorsunuz! O zinciri kırmıyorsunuz. Ama 

bir problemimiz var!  

 Kişisel gelişim uzmanları sürekli he-

deflerimiz olması gerektiğini söylerler. Şu-

nun gibi hani:  

 “6 saatten fazla uyumayın”, 

 “Bir dil öğrenin”, 

 “Haftada bir kitap bitirin”, 

 “Durmayın, sürekli koşun!”, 

 “Hayallerinizden vazgeçmeyin!”, 

 “Zinciri kırmayın!”. 

 Tamam. Onlara itiraz etmiyorum! Benim 

de bir tablom var ve her gün ona çarpılar atı-

yorum. Ben de pek çok hedefin peşinden ko-

şuyorum. Sorun yok! Ama sorun ne biliyor 

musunuz? İşin en önemli kısmından bahset-

miyorlar!  

 Şimdi size basit matematiksel bir örnek 

vereceğim. Düşünün ki sayılar topluyorsu-

nuz. Mesela bu seneye kadar topladığınız sa-

yılar, 35 olmuş olsun ve bu seneden başlıyor-

sunuz. Mesela bu sene 4 ekliyorsunuz. Sene-

ye 8 ekliyorsunuz ve böyle gidiyor. Ve bilme-

diğiniz bir süre (kronometre) geriye doğru 

sayıyor. Süre bittiğinde yeni sayı toplamaya-

caksınız. Peki, toplamaya başlıyorsunuz! Hırs-

la topluyorsunuz. Ard arda sayılar ekliyorsu-

nuz! Artı 6, artı 5 ve tamam “süre doldu!’’ di-

yorlar. Ve fark ediyorsunuz ki aslında sayıları 

koca bir parantezin içinde toplamışsınız ve 

sonunda sıfır ile çarpım var. 

 Yıllarca topladığınız o kadar sayıyı yutu-

yor ve sonuç SIFIR oluyor. Tabi ki hayal kırıklı-

ğına uğrarsınız… Tüm çabalarınız sıfır tara-

fından yutulmuştur. İçinizde bir pişmanlık do-

ğar ve dersiniz ki: “Keşke en başta, resmin 

bütününü görseydim, oradaki sıfırı fark et-

seydim ve toplamaya başlamadan önce onu 1 

ile değiştirseydim.’’ Sanırım meseleyi anladı-

nız!  

 Tamam. Arkadaşlar! Bu yıl ve sonrası 

için tabi ki hedefleriniz olabilir. Bir dil öğren-

mek, her hafta bir kitap bitirmek, aylık geliri-

nizi 15 bin dolara çıkarmak, 6 saatten fazla 

uyumamak vesaire… Tamam, ama neden? Ne 

için? Hedefleri tam olarak ne için koyuyoruz? 

Zinciri ne uğrunda kırmıyoruz? Eğer daha ra-

hat veya saygın bir hayat falan içinse, unut-

mayın ki bütün bunlar ölüm ile sıfırlanacak. 

Ölüm hepsini yutup sıfırlayacak!  

 İngilizce bilen ile bilmeyen aynı 

seviyeye dönecek!  

 Çok kazanan ile az kazanan aynı 

seviyeye dönecek! 

 Hedeflerine ulaşan ile ulaşamayan 

aynı seviyeye dönecek! 

(35+4+8+6+5+… … … … ) x 0 = 0 



17 

Meyve Dergisi 

 Eğer sonunda ölüm her şeyi sıfırlaya-

caksa, hırsla daha fazla sayı toplamanın ne 

anlamı var? Sonunda yaşayacağın hayal kırık-

lığını artırır sadece! O zaman mantıklı olan, 

resmin bütününü en başta görmektir. Ne za-

man biteceği bilinmeyen bu hayat yolculu-

ğunda ilk işim ‘’ölümü sıfır olmaktan çıkart-

mak’’ olmalı!  

 Peki… Ölümü sıfır olmaktan çıkartabilir 

miyim gerçekten? Yani madem her şey elim-

den çıkacak ve kaybolacak… Bunları sonsuza 

dönüştürmenin bir yolu yok mu? Yani yok mu 

bir sonsuzluk mührü, topladığım her şeye ba-

sayım ve diyeyim ki: “Bak bunda mühür var 

adamım!’’, ‘’Bunu yok edemezsin tamam 

mı?’’, ‘’Bunlar sonsuza kadar yaşayacak!’’ Böy-

le bir şeyi ancak her şeyin sahibi söyleyebilir! 

Ve O diyor ki: Her şey… Helak olur. Her 

şey… Öğrendiğiniz diller, kazandığınız para-

lar, okuduğunuz kitaplar… Her şey helak 

olup gidicidir, O’na bakan yönü hariç! Yani 

hayatlarımızın Yaratıcısı diyor ki: Niyetiniz 

Allah’a dönükse, yaptığınız iş O’nun rızası 

içinse o yok olmayacak cennette sonsuz hale 

dönüştürülecek! 

 Yani, dil öğrenmek, her hafta bir kitap 

bitirmek, zengin olmak… Her şey! Eğer O’na 

bakıyor ve O’nun rızası içinse, üzerine son-

suzluk mührü vuruluyor! Mesela; “Bu yıl, gün-

de 10 dakika İngilizce çalışacağım!” Ne için? 

Çünkü“İslam’a İngilizce alanında hizmet et-

mek çok önemli ve bununla Rabbimin rızasını 

kazanmak istiyorum!” O sıfır şimdi bire dö-

nüştü! “Bu sene her hafta bir kitap bitirece-

ğim!”, Neden? “Çünkü daha kültürlü biri ol-

manın ve İslam’a daha iyi hizmet etmenin yo-

lu budur ve ebedi olan Rabbim bundan razı 

olur!” Tebrikler! O sıfır 1’e döndü! Çünkü ar-

tık şimdi senin niyetin, O’nu razı etmek! 

“Şirketimin cirosunu 150 bin dolara çıkarmayı 

hedefliyorum.” Niçin? “Çünkü bu parayı, 

Kur’an’ın mesajının, tüm dünyaya ulaşması 

için harcayacağım!” Ve Rabbimin razı olduğu 

yayınlar için harcayacağım. Sıfır çarpanını yok 

ettin! Çünkü artık, senin hedefin O’na bakı-

yor! Bu şekilde hayat boyu toplarız, toplarız 

ve ölümle son bulmaz!  

 Amellerinde Allah rızası olanlar, “ölümü 

öldürmüş” olurlar! Ölüm, topladıklarını sıfır-

layamaz! Eğer yaptığımız iş O’nun rızası için-

se, o şey fani olmaz! Belki diyebilirsiniz: “Ben 

O’nu o kadar çok sevmiyorum, hem O’na pek 

inanmıyorum da! O zaman nasıl her şeyi 

O’nun rızası için yapabilirim ki? O’nun kim ol-

duğunu bile bilmiyorum! Değerli kardeşim! 

İşte problem tam da bu! O’nun kim olduğunu 

bile bilmiyorum!  

 Aslında bizim hayattaki ilk işimiz: “O’nu 

tanımak!” İlk adım bu… O’nu ne kadar çok 

tanırsan o kadar çok seversin ve ne kadar çok 

seversen, o kadar amellerinde O’nun rızasını 

amaçlarsın. O zaman tanı O’nu! Seni kim ya-

rattı? Senden ne istiyor? Neden her gün sana 

milyonlarca nimet veriyor? Oku! Keşfet! Sıfırı 

1’e döndürmek, hayat boyu bir süreçtir. Eksik 

olduğun yerden başla ve düzeltmeye çalış. 

Uzmanların dediği gibi; Zinciri kırma. Ama 

zinciri O’nun rızası için koru! Koş! Ama ebedi-

yeti kazanmak için koş. O bilinmez süre azalı-

yor! ve toplamaya başlamadan önce ilk yap-

man gereken, o sıfırı yok etmek! Yoksa topla-

dığın her şey, yutulacak! “Allah, mü’minlerden 

canlarını ve mallarını, karşılığında Cenneti ver-

mek üzere satın almıştır.” (K.Kerim, Tevbe Su-

resi: 111). 

(35 + 4 + 8 + 6 + 5 + … … …  ) x 1 = ∞  
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… gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz 

güze ve kışa yer vermesi ve gündüz 

akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, 

gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme 

değişecek.  

Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle 

hayrata istikamet dairesinde sarf etse, 

onunla ebedî, bâki bir gençliği 

kazanacağını bütün semâvî fermanlar 

müjde veriyorlar.   

Asa-yı Musa 
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Doç. Dr. Mehmet Emin ULUDAĞ 

Ben Tûrşûyûm Sen Yeme Kardeşim! 

 Toprağın bağrından 

çok farklı gayelerle yüze-

ye çıktık. Sadece tadımız 

değil, hem rengimiz, hem 

de biçimimizle de farklı 

şeylerdik. Faydamızın an-

laşılması için uzun zaman 

bekledik. Böylece varlık 

içinde biz de bir sıraya 

geldik.  

 Çok mutluyduk bu 

doğal halimizle. Ateşte 

yandırılsak veya soğukta 

dondurulsak hatta en kes-

kin bıçağın altına yatırıl-

sak bile hiç üzülmezdik. 

Çünkü bu muameleler ile 

hayat mertebemiz daha 

da yükseliyordu. Canlılığı-

mız artıyor, sentezdeki 

anlamımız yukarılara çıkı-

yordu. Sır oluyorduk sanki 

bu hallerimizle. 

 Çok şanslıydık! Ne 

değişirken, ne de değişti-

rirken acı hissetmiyor ve hissettirmiyorduk 

bizim dışımızdakilerine. Hatta gittiğimiz yeri 

değiştirmek yerine uyum sağlıyorduk oralara. 

 Çok etkiliydik aynı zamanda gittiğimiz 

yerlerde. İhtiyaca göre adil bir şekilde dağıtı-

lıyorduk o vücut denen garip memlekete. Ba-

zen direkt temas ediliyorduk, bazen de çok 

perdelerden geçerek yerimizi  buluyorduk. 

 Biz hep neşe doluyduk saydığımız bu 

hallere girerken ve dahi vücudu beslerken. 

 Bir gün beklenmedik, bir hal oldu hepi-

mize. Önce hırsla toplatıldık bir ortamda. 

Sonra bir el bizi yatırdı bıçağın altına. İhtiyacı-

na göre değil, isteğine göre bizi doğradı. Her 

tarafımızı kesti, bir kapta topladı. Bizler doğ-

ranmış bir halde iken birbirimize garip garip 

baktık. Daha neler başımıza gelecek diye et-

rafı seyre daldık. Tam da durumu anladık der-

ken. Birden bir zelzele oluyor gibi karıştırıldık 

bizi doğrayan ellerin her biri bilen. Daha önce 

tanıdığımız beyaz madde bolca döküldü üstü-

müze. Bir güzelce ka-

rıştırıldık böylece. Bu 

aşamadan sonra artık 

biz, biz olmaktan çık-

maya başladık. Bu du-

ruma alışamadan bolca 

suyun içine daldırıldık. 

Tam da bu beyazlıktan 

kurtarıyor o el bizi bu 

suyla derken bir kokuş-

muş su dahi boca edildi 

o elden. 

 Ekşiyim ben kusu-

ra bakmayın doğran-

mışlar dedi. Hepinizin 

aslını değiştireceğim 

belki. Hiç tanımadığı-

mız bir koku ve doku-

nuştu bu. Bir an önce 

gitmeliydi bu koku. Biz 

bunu beklerken birden 

havayla temasımız ke-

sildi. Bilmem hangi ka-

palı kapılar ardına giz-

lendik. Dışarıdan bize 

bakanlar bizi yiyecekmiş gibi daldılar o vakti 

beklemeye. Adımızı turşu koydular ve etiket-

lediler her yere. Günler geçti artık biz eski biz 

değildik. Sofralara gelince burunları dahi kı-

vırtı verdik. Bir heyecanla bizi bekleyenlere 

artık tuzlu suda ve sirkeli ortamda, aslından 

uzak bir tatla yürekleri yakan bir feryatla sof-

ralara konduk. Tek tipleştirilmiştik.  

 Artık sadece haz denen o zevk bataklığı-

na konulduk. Estetik bakışlar yerine hep işta-

hın suyu aktı. Tuzu bol olunca onun da zevki 

yarıda kaldı. Bütün bu zevk için bir araya geti-

rilmeler, aklı iptal etti. Bizleri aslından etti, 

hakiki hava ve temiz suyla kesilince irtibatı-

mız. Adımız turşu oldu, ister yiyin ister atın . 

Biz ki kendimizken her bedene bir ilaçtık. 

Turşu olunca sadece görünüşte bir şeyler an-

lattık. Ama bizi bunca zaman mahrum eder-

seniz temiz hava ve doğal sudan. Sonra deriz 

sizlere ben turşuyum, sen yeme kardeşim çe-

kil oradan. 

‘Ben turşuyum, yeme kardeşim' 
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 “Ben turşuyum, sen yeme kardeşim.” 

Çünkü sen benim kendim gibi kalmamı iste-

medin. Önce saf görünüp bizi toplattın bir 

araya. Ardında dönüştürdün maskaraya. Her 

tarafımızı bıçakla kestin. Veya iğneledin bizi 

farklı şekillere dönderdin. Adımızı da beğen-

medin, yeni bir etiket koydun. “Sen turşu ol” 

diyerek bizi hapse koydun. Hapis bizi fazla 

olgunlaştırdı. Birlikteliğimize özgü yeni bir 

kimlik bıraktı. Bizi bütün herkese zevkin için 

pazarladın. Bu artık son adımındı lakin yalnız 

başına kaldın. 

 Beni öyle sevdin ki, kendin de benimle 

piyasaya çıkmaya başladın. Benliğinin derin-

liklerindeki kokuşmuşluğu ve havasızlığı etra-

fa yaydın. Artık bir başına olmayı ve etrafı 

kokutmayı serbestçe yapmaya başladın. Bü-

tün bu hayasızlığını etrafa sunarken ben de 

turşuyum sen yeme kardeşim dedin. Bazen 

bedenin değişti bizim gibi sen, sen olmaktan 

çıktın. Bazen de cevherin değişti sanki tuzlu 

suda ve sirkeli ortamda kalmış gibi herkesi 

kendinden nefret ettirdin. Havasızlığın ve 

temiz sudan uzaklaşman modan oldu. Doğra-

narak bütün bedenini teşhirin de benim gibi 

raflara konman oldu. 

 Şimdi kokuşmuş turşu oldun! 

 Bu defa ben turşuyum, sen yeme karde-

şim diyerek kimlikler çözüldü. Ekranların 

önünde nice benler öldü. Bizim gibi seni de 

bağladılar bir ekranın başına. Ne zaman ol-

gunlaşacak diye bütün zamanını aldılar hayrı-

na. Temas ediyorsun sen de benim gibi dış 

görünüşle. Vakit geçince sen de kokuşursun 

benim gibi dar bir yerde. Sakın öyle ben iste-

diğim her şeyi yaparım diyerek girme kılıftan 

kılıfa. Bak geçmiş haline, bir de şimdiki duru-

muna. Bir taraftan iştah açıyordun, diğer ta-

raftan gönül. Şimdi sadece kokuşmuş bir tur-

şu oldun, ne iştah alıyor seni, ne de bakıyor 

gönül. 

 Bugün “ben turşuyum sen yeme karde-

şim” diyenler var ya, bütün beşeriyeti topla-

dılar bir araya. Adını sen koy dediler bir de 

hayasızca bu akına. Her türlü kokuşmuşluğu 

ve hayasızlığı ekrana koymanın seyrine daldı 

beşeriyet bir iştahla o anın. Turşuda kaldı bu 

havasız ve susuz ortamda. Lakin iradesi elin-

den gitti bu turşumuş ekran karşısında. Bü-

tün özler bir arada doğrandı. Face-chat-

tweet-whatsap-instegram-messenger-

skayp... adında karma bir turşu peydahlandı. 

Sanki insanlık namınaymış ne bulunduysa içi-

ne atıldı. Güzel kaplara kondu. Bütün insanlı-

ğa sunuldu. İnsanlığın aklı gitti bu turşuyu 

seyrederken.  

 Zaman geçtikçe kendini alamadı bu se-

yirden. Turşunun içindekiler mizaçlarındaki 

bütün çirkinlikleri de ortama döktüler. Ne 

yazık ki sadece turşunun tadını değil, aynı za-

manda dışarının havasını da bozuverdiler. İn-

sanlık bu kokudan nefret eder oldu. Ancak 

bir kere içine düşmüştü çaresi yoktu. Başladı 

bu kokuşmuşluğu etrafta meşrulaştırmaya. 

Ben özgürüm diyerek nara atmaya. Halbuki 

bu bir çaresizliğin feryadıydı. İstediğimi yapa-

rım kumanda sende derken haklıydı. Çünkü 

turşumuştu artık ekranın önünde. “Sen yeme 

kardeşim” derken haklıydı bin kere. Lakin iş 

işten geçmişti. Herkes o turşunun ekşimiş 

kokusuyla temas etmişti. Sadece mideler ek-

şimemiş, burunların direkleri de bu kokudan 

cidden etkilenmişti. 

 Çağın en kokuşmuş turşusu! 

 İnsan bu ya, kendi yapar sonra döner 

kendi yaptığına tapar. Hayranlığı bir müddet 

sonra döner nefrete. Taptığını yıkar gider 

başka semte. Bir de bakar ki yıllar geçmiş 

aradan. Bilmezmiş gibi yapar ayılmaz daldığı 

uykudan. Bu çağın en kokuşmuş turşusudur 

önünde kilitlendiğimiz ekranlar.  Hatta ma-

betler bile bu durumdan mustarip cidden ko-

parır feryatlar. Aileler dahi parçalanır oldu bu 

turşunun kokuşmuşluğundan. Lakin herkes 

bu turşunun farkındaymış gibi yapıyor şika-

yet dil ucundan. Dışından bakınca hayran 

hayran etrafında dolaşıyor. Ne zaman bu tur-

şu sofraya gelecek diye triptler atıyor. Hatta 

bazen gecikince turşu, naraları etrafı inleti-

yor. Turşu sofraya inince  birden sesi kesili-

yor. Başlıyor büyük bir iştahla turşuyu yeme-

ye. Doyunca etrafa bakıyor ne yazık ki kalma-

mış sofrada kimse. O turşunun kokuşmuş ta-

dından dolayı etrafını fark etmedi. Yalnız ba-

şına kaldı kimse yanına gitmedi. Başladı turşu 

hakkında söylenmeye. Turşu haklı bir şekilde 

karşılık verdi: “BEN TURŞUYUM SEN YEME 

KARDEŞİM” dedi. 
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İhlas ile bir dirhem amel, 
ihlassız batmanlar ile 
amellere racih olduğunu 
bilmekle kilo ile kurban 
kesme tehlikesine 
düşmeyelim! 
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Ramazan CİNGÖR 

Osmanlı Devletinde Verğileme Modeli: İ ltizam 

 İltizam, vergilerin ayni olarak alındığı dö-

nemlerde Devlete ait bir gelirin ihale yolu ile şa-

hıslara devredilmesidir. Bir başka değişle devlet 

bir bölge toprağının vergi toplama işini ihaleye 

çıkararak en fazla vergi toplarım diyen kişiye gö-

revi devretmesidir. 

 16. Yüzyılda ticaret yollarının değişmesi, 

uzun süren savaşlar ve devletin artan masrafları-
nı karşılamak üzere mevcut ayni gelirleri hızla 

nakde dönüştürme zorunluluğu sonrası Osmanlı 

devletin de uygulanmaya başlayan bu sistem, 

vergiler bölgelere göre açık artırmaya çıkarılır ve 

en yüksek teklifi veren kişi “Mültezim” unvanı adı 

altında o bölgenin vergilerini yardımcıları ile bir-

likte toplamaya başlardı. Osmanlı’nın gerileme ve 

duraklama dönemlerinde başvurulan bu toplama 

metodu sayesinde Mültezim, iltizam vergilerini 3 

yıllık olarak peşin ödeyerek devletin ihtiyacı olan 

parayı karşılamış olurdu. 

 İltizam sistemine İslâm’ın başlangıç yılların-

da “kabâle” usulü adı verilmekteydi. İltizam mü-

essesesi Arapça’da kabâle ve dımân kelimeleri ile 

karşılanmaktadır. İltizam sistemi, vergi olayının 

ortaya çıkıp “cebrî” bir karakter kazanmasından 
sonra çeşitli devletlerde geniş ölçüde uygulan-

mıştır. 

 Ulaşım ve haberleşme ile diğer teknolojik 

imkânsızlıklar nedeniyle, merkeziyetçiliğin tam 

anlamıyla uygulanmasının mümkün olmadığı bir-

çok devlette bunlardan biri olarak da Osmanlı 

İmparatorluğu’nda iltizam sistemi faydalı bir tah-

sil usulü olarak görülmektedir. ! Bu usulde mülte-

zimler vergiyi devletten daha çabuk ve daha ucuz 

bir şekilde tahsil edebilmektedirler. 

 İltizam sistemi ortaçağ Avrupa’sın da ki 

Fransa ve Almanya’da uygulanan Malikâne Siste-

mine benzetilmektedir. Mültezimler devlete öde-

dikleri parayı çıkarmak ve ayrıca kazançta sağla-

yabilmek için bölgedeki halkı çok sıkıştırdılar. 

Devletin gücü zayıfladıkça, halka yapılan baskı 
daha da arttı. İltizam sistemi zamanla daha da 

bozulunca modern vergi toplama yöntemlerine 

geçilmiştir. İltizam sistemi Tanzimat’a kadar yü-

rürlükte kalmış, 1839 tarihte II. Mahmud tarafın-

dan kaldırılmıştır. 

 İltizam sistemini yaşanmış bir hikâye ile pe-

kiştirerek bitirelim.  

 Manevi büyüklerimizden Hacı Bayram-ı Veli, 

Ankara’ya Sultan Murad Hanın verdiği fermanla 

gelir ve yerleşir. Fermanda, Hacı Bayram-ı Veli 

hazretlerinin talebelerinin, yalnız ilim ile meşgul 

olmaları karşılığında, onların vergi ve askerlikten 

muaf tutulacağını bildirmiştir. Bunu duyan pek 

çok kişi, vergi ve askerlikten muaf olmak için Hacı 

Bayram-ı Veli’nin talebesi olduklarını söylemeye 

başlamışlar. Bunları söyleyen o kadar çoğalmış ki, 

Ankara’nın mali ve askeri düzeni bozulmuş. Sul-

tan Murad Han, Hacı Bayram-ı Veli’den talebeleri-
nin bir listesini istemek zorunda kalmış. 

 Hacı Bayram-ı Veli, Ankara’nın Kanlıgöl 

mevkiinde iki çadır kurup; “Bize intisap edenler, 

talebe olanlar burada toplansın.” diye ilan verir. 

Hacı Bayram-ı Veli’nin talebesi olduğunu söyle-

yen herkes, akın akın gelip meydanı doldurur. Ha-

cı Bayram-ı Veli; “Dervişlerim, müritlerim! Bana 

intisap eden talebelerimi bugün burada kurban 

etmem için emrolundum. 

Canını, malını benim yolumda feda eden, çadıra 

girsin.” buyurdu. Bütün talebelerini bir korku sar-

dı. Bir uğultu yükseldi. Vergi ve Askerlikten muaf 

olmak için talebe görünenler; “Bu ne biçim mür-

şit; bu nasıl müritlik.” diye söylenip duruyorlardı. 

Hacı Bayram-ı Veli, eline keskin bir bıçak alıp çadı-

rın kapısın da beklemeye başladı.  

 Topluluktan, biri erkek ile bir kadın kalabalı-

ğı yararak doğruca kendilerine ayrılan çadırlara 

girdiler. Arkasından Hacı Bayrım-ı Veli girerek da-

ha önceden çadıra koymuş olduğu koyunu hemen 

kesti. Kırmızı bir kan, çadırın dışına aktı. Kanı gö-

ren herkes hemen kaçtı. Meydanda kimse kalma-

dı. Daha sonra dışarı çıkan Hacı Bayram-ı Veli; 

“Anladık ki, bu kadar talebemiz varmış. Bunlar-

dan başka herkes, vergi vermek ve askerlik yap-

mak suretiyle, devlete olan borcunu ödemelidir.” 

buyurmuş. 
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