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Sual: Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal 
sahibi olan Allah c.c. ne fiyat istiyor? 

Elcevap: Evet, o Mün'im-i Hakikî, bizden o kıymettar nimetlere, mallara bedel 
istediği fiyat ise üç şeydir: Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. 

Başta "Bismillâh" zikirdir. Âhirde "Elhamdü lillâh" şükürdür. Ortada, 
bu kıymettar harika-i san'at olan nimetler Ehad, Samed'in mucize-i kudreti 

ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. 

Bir padişahın kıymettar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını 
öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belâhet ise, öyle 

de, zahirî mün'imleri medih ve muhabbet edip Mün'im-i Hakikîyi unutmak, 
ondan bin derece daha belâhettir. 

Ey nefis! Böyle ebleh olmamak istersen, Allah namına 
ver, Allah namına al, Allah namına başla, 

Allah namına işle, vesselâm. 
Sözler 
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Prof. Dr. Alaaddin BAŞAR 

İ şimize Bakalım 

 Zengin olmak meşru ve bunun yolu her 

Müslümana açık. Ama, umulan netice elde 

edilemediğinde, hırs ile yahut servet 

düşmanlığıyla ruha azap çektirmenin de bir 

mânâsı yok. Rahatın yolu "kısmete rıza"dan 

geçer. Servetin huzur getireceği şüphelidir, 

ama servet düşmanlığının insanı rahatsız 

ettiği açıktır. 

 Böyle bir duruma düşmemek 

için, serveti Müslümanca 

değerlendirmek, ona İslâm’a 

göre bakmak gerekir. 

 İslâm’da ferdî mülkiyet 

hakkı, meşru yoldan 

kazanılması şartıyla kabul 

edilmiş, ihtikâr, hileli satış, 

kumar, hırsızlık, zorbalık, 

kısacası kul hakkının her 

nevi gasbı haram 

kılınmış. 

 Zaten zarurî ihtiyaç 

maddeleri, su, ateş, boş 

otlakiye ferdî 

mülkiyetten hariç 

tutulmuş. 

 Zekât İslâm’ın beş 

şartından birisi olmuş; 

sadaka ve ihsan daima 

teşvik edilmiş. 

“...Uhud dağı kadar mala 

sahip olsaydım, Allah yolunda 

sarfederdim. Ölürken iki kiret 

(dirhemin onikide biri) dahi 

bırakmama gönlüm razı değil.” 

Hadis-i Şerif Meali 

Ve en önemlisi: "İsraf haram kılınmış". 

 Bir zengin, bütün bu esaslara tam 

tamına riayet ediyorsa, hayırlı bir insandır ve 

cemiyete hizmet yolundadır; etmiyorsa 

kendini aldatmakta, ebedî saadetiyle 

oynamaktadır. 

 Servet ya meşrudur, alınterinin, gayretin 

mahsulüdür, "Doğru ve dürüst tacir, kıyamet 

gününde sıddıklar ve şehitlerle beraber 

haşredilecektir." Hadis-i Şerifindeki müjdeye 

dahildir. 

 Veya, gayr-i meşrudur, haksızdır, 

üzerinde zulüm damgası vardır. Hz. 

Mevlânâ’nın, "Zalimlerin malları uzaktan 

güzel görünür, ama hakikatte mazlum kanıdır, 

vebalidir" dediği türdendir. 

 Kazanç meşru ise sahibine 

düşman olunmaz, gayr-i meşru ise 

ona heveslenilmez. Her iki halde 

de bizim başkalarıyla fazla 

işimiz yok demektir. Kendi 

işimize bakmak, hem 

dünyevî, hem uhrevî 

saadetimiz için büyük bir 

gayretin içinde bulunmak 

durumundayız. 

Bir hikmet ehli şöyle 

diyor: 

“Sadece kendi işine 

dalmış birisi, haset 

edecek birşey bulamaz. 

Çünkü, haset insanı 

avare eden bir ihtirastır. 

Evde tutacağına sokak 

sokak gezdirir.” 

Âdem’e Secde ve Haset 

Şu koca kâinat şu âciz 

Âdemoğlunun hizmetine 

verilmiş. Ve insan, büyük bir 

İlâhî ihsan olarak arza halife 

kılınmış. 

Âdem’e secde hâdisesi bu İlâhî 

takdirin meleklere ilân 

edilmesidir. 

Bazı büyük velîler, keşiflerine dayanarak, 

Âdem’e secde etmeleri emredilen meleklerin,  

"insanın hizmetine verilen varlıkların müekkel 

melekleri" olduğunu söylerler. Ve, meselâ, 

arşa müekkel meleklerin Âdem’e secde 

teklifine muhatap olmadıklarını beyan 

ederler. Buna göre, bir mahlûk insanın emrine 

verilmişse, ona müekkel olan melekler, bir 

bakıma, Âdem’e secde hâlindedirler. 

“Kıskançlık ve hasedin 
sebebi: Bir tek şeye çok 
eller uzanmasından ve 
bir tek makama çok 

gözler dikilmesinden ve 
bir tek ekmeği çok 

mideler istemesinden 
müzaheme, münakaşa, 
müsabaka sebebiyle 

gıptaya, sonra 
kıskançlığa düşerler.”  

Lemalar 
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Malûmdur ki, Âdem’e secde bir İlâhî emirdir; 

Âdemoğlunun melekler ve cinler üzerindeki 

üstünlüğünün ilânı yanında melekler için de 

bir ibadet teklifidir. Allah kime ve neye secde 

edilmesini emretse O’nun kulları ona secde 

etmekle mükelleftirler. Bu secde gerçekte 

Allah’a yapılmıştır. Biz de namaz kılarken 

kıbleye döneriz. Eğer Kâbe’nin yanında isek, 

yüzümüzü ona çevirerek ibadetimizi yapar, 

secdeye kapanırız. Bu secdemiz görünüşte 

Kâbe’ye, hakikatta Allahadır. 

Şeytan, Âdem babamıza üstünlük tasladı; ona 

haset etti ve kibirlenerek secde emrini yerine 

getirmedi. Sonunda lânetlendi ve huzurdan 

kovuldu. 

Demek ki, Âdemoğluna haset etmek ve ona 

karşı kibirlenmek şeytanî bir sıfattır. Böyle 

yanlış bir yola girersek, şeytana arkadaş 

olmamızdan korkulur. 

Bu mesele üzerinde ne kadar hassasiyet 

gösterilse yeridir. 
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 Yaprakların, ilkbahar ve yaz boyunca 

yaptığı onca hizmetten sonra, düşüp 

çürümesi, ağaçlar için bir zorunluluktur ve 

birçok hikmet ve gayelerle yüklüdür. 

Bitkilerin, özellikle de geniş yapraklı bitkilerin 

sonbaharda yaprak dökmesi, bir nevi "kışa 

hazırlık" faaliyetidir aslında. 

Yapraklarda Kışa Hazırlık 

Yaprak dökümü öyle basit bir hadise değildir. 

Yaprak dökümünden önce her yaprak içinde 

oldukça karmaşık bir dizi biyokimyasal işlem 

gerçekleşir: “Maksimum iktisat prensibi” 

çerçevesinde yapraktaki protein ve 

karbonhidrat gibi kullanılabilir maddeler 

bitkinin gövdesine tekrar geri gönderilerek 

depolanır. Böylece dökülecek olan yaprakla 

birlikte bu maddeler boş yere harcanmamış 

ve ilkbaharda yeni filizlenecek yaprak ve 

sürgünlere gıda kaynağı temin edilmiş olur. 

Yapraklardaki su ve besinler gövdeye 

çekildikten sonra yapraklar kurumaya ve 

dökülmeye başlar. Eğer bu ön hazırlıklar 

yapılmamış olsaydı, soğuk kış şartlarında 

yaprakların içerisinde kalan su ve glikoz gibi 

besinler donarak bitkilerde ölümcül zarara 

neden olabilirdi. Yaprakların dökülmesiyle 

kışın sert rüzgârları karşısında bitkinin zarar 

görmesi engellenmiş, ayrıca karlı dönemlerde 

dalların kar yükü ile kırılmasının da önüne 

geçilmiş olur. 

Bu hakikat Risale-i Nur’da şu şekilde izah 

edilmektedir: “Evet rahmetin erzak 

hazinelerinden olan bir şecerenin (ağaçların) 

uçlarında ve dallarının başlarındaki meyveler, 

çiçekler, yapraklar ihtiyar olup, vazifelerinin 

hitama ermesiyle gitmelidirler. Tâ, 

arkalarından akıp gelenlere kapı kapanmasın. 

Yoksa rahmetin vüs'atına (genişliğine) ve sair 

ihvanlarının (kardeşlerinin) hizmetine  

sed çekilir. Hem kendileri, gençlik zevaliyle hem 

zelil, hem perişan olurlar” 

Yaprak Dökülmesi Nasıl Gerçekleşir? 

Yaprak dökümü, her yaprağın sapı ile dal 

arasındaki bölgede meydana gelen son 

derece karmaşık olaylar sonucunda ortaya 

çıkar: 

Yapraklardaki yaşlanmanın ilk işaretlerinden 

biri, yapraklarda Absisik asit (ABA) ile Etilen 

hormonunu üretiminin başlamasıdır. Bir süre 

sonra, bu hormonlar yaprak sapının dala 

bağlandıkları bölgedeki hücrelerde bir 

değişime neden olur ve bu bölgede küçük 

hücreler oluşmaya başlar. Aynı zamanda bu 

hücrelerde parçalayıcı enzimler üretilmeye 

başlar. İlk olarak selüloz enzimleri hücre 

çeperlerini parçalar. Daha sonra pektinaz 

enzimleri hücreleri birbirine bağlayan pektin 

tabakasını parçalar. 

Prof. Dr. Fatih SATIL 

Kışın Bitkiler Yapraklarını Neden Dö ker? 

Resim 1. Yaprağın Gövdeden Ayrılması 
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 Tüm bu olaylar sonucunda yaprak 

sapının dala bağlandığı yerde bir ayırma 

bölgesi meydana gelir. Sonunda, yalnız orta 

damar sayesinde dala bağlı olan yaprak hafif 

bir rüzgar ya da titreşim sonucu kopar. 

Sonsuz ilim ve hikmet sahibi yaratıcının izni 

ile yaprak sapı ile gövdenin ayrılma noktası 

etrafındaki hücrelerde; su kaybını ve 

mikroorganizma salgınını önlemek amacıyla 

hemen mantar tabakası gelişir ve açılan yara 

kapatılır (Resim 1). 

 Görüldüğü gibi bir yaprağın dökülmesi 

tesadüfen meydana gelen basit bir olay 

değil, planlı gerçekleşen ve hala tam olarak 

açıklanamayan bir seri fizyolojik ve 

biyokimyasal olaylar zinciridir. Tüm bu 

olaylar, dökülen tek bir yaprağın bile boşuna 

yaratılmadığını göstermekte ve bizlere 

Kur’anı Kerim’deki “Onun ilmi dışında bir 

yaprak dahi düşmez” (En’am 59) ayetini 

hatırlatmaktadır. 

 Her sonbaharda şahit olduğumuz 

yaprak dökümü, bizlere ihtiyarlığı ve ölümü 

hatırlattığı gibi, yeryüzündeki hayatın 

devamlılığı açısından da ekolojik ve biyolojik 

hikmetler taşımakta ve hiçbir şeyin gayesiz 

olmadığını düşündürmektedir.  

KAYNAKLAR 

Kocaçalışkan, İ. Bitki Fizyolojisi, Nobel Yayınevi, 2008. 



Evet, gözleri açan, yalnız nücûm-

u Kur'âniyedir. Öyle nücum-u sâkıbedirler ki, cehlin 

zulmünü ve nazar-ı 

sathînin zulümatını def ettikleri gibi; âyât-ı 

beyyinat, yed-i 

beyzâ ile, ülfet ve sathiyetin hicaplarını 

ve zahirperestliğin perdesini parça parça 

ederek, ukulü, âfâk ve enfüsün hakaikine 

tevcih edip irşad etmişlerdir. 

Muhâkemat 
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Prof. Dr. Cuma YILDIRIM 

Her Hasta Bir Hikayedir 

…. 

En iyi hikâyeleri ölüler anlatır. 

Ölülerin anlattığı hikâyeler. 

İnşirah suresi gibi insanı ayartır. 

… 

(Didem Madak) 

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1948 yılında 

sağlık kavramını “fiziksel, zihinsel ve sosyal 

açılardan tam bir iyilik hali” olarak 

tanımlamıştır. 

… 

Hastalık, normalden sapma durumudur. 

Çünkü hastalık durumunda birey, normalde 

(sağlıklıyken) yerine getirmesi gereken rolleri 

yerine getiremez. İnsanlar bazen toplumsal 

rollerin yarattığı baskıdan ve rollerinden 

kaçmak istediklerinde de gönüllü olarak 

hasta rolüne bürünebilirler.  

Buna göre hastalık sadece 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 kaçabilirler. Hasta Rolü, bu 

role giren kişiye toplum tarafından verilen 

tepki üzerinden tanımlanır. Yani kişi, ancak, 

toplum onu meşru olarak hasta kabul ederse 

hasta sayılır. 

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.  

Ivan Illich 1970’lerde insanın halis erdem 

sahibi olabilmesi için şu üç temel gerçekle 

cesurca yüzleşmesi gerektiğini söyledi: 1) 

Acıyı asla ortadan kaldıramayacağız, 2) Bütün 

hastalıkları tedavi edemeyeceğiz,  3) Mutlaka 

öleceğiz.  

Öte yandan insanoğlu 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. Ancak 

elimizdeki imkânlarla belki ölüme geçici bir 

hayat rengi verebiliriz. 

Tarih boyunca sağlık ve hastalık hep 

insanlığın en önemli gündemlerinden birisi 

olmuştur. Hele de ölümle sonuçlanabilecek 

bir hastalık ya da yaralanma durumunda iş 

daha da popüler hale gelmiştir.  

Evet… Büyücüler, din adamları ve 

doktorlar... Her üç meslek grubunun da yolları 

tarih boyunca sık sık kesişir. Bazen büyücüler 

doktorluk yapmış, bazen din adamları 

doktorluk. Bazen da doktorlar din adamı ya 

da büyücü olmaya yeltenmişler. Çoğu defa da 

büyücüler ve din adamlarının bu tür 

müdahaleleri bir otorite ve güç gösterisi 

olarak kullandıklarını söylesek yalan olmaz.  

Bunun izlerini günümüzde de görmek 

mümkündür aslında. İnsanlar bazen din 

adamlarından şifa talep ederken bazen da 

doktorlardan daha doğrusu sağlık 

sisteminden ‘İmkansızı başarma, olmayanı var 

etme’yi talep etmektedirler. Sağlık 

sağlayıcılara özellikle de doktorlara bazı 

mistik güçler yüklemekte ya da 

istemektedirler. 

Geldiğimiz noktada sağlık sistemi ile hasta ya 

da hasta yakınlarının anlaşamadığı bir nokta 

da bu aslında... Hali hazırda doktorlardan 

istenen biraz büyücülük... Biraz da din 

adamlığı... Yani imkansızı başarmak... Ya da 

şapkadan tavşan çıkarmak... Aslına bakarsanız 

bu bile büyü değil. Bir nevi ilüzyon… Yani algı 

yanılgısı… 
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Hastalıkların düzelmesi ya da şifa elde etmek 

için doktorlardan istenen din adamı ya da 

büyücü olma talebinin altında aslında asıl şifa 

kaynağı olan yüce yaratıcıdan bir nevi torpil 

isteme talebi… Halihazırda günümüzde de bir 

çok afsuncu üfürükçü ya da cinci hocaların 

şifacı olarak çalışmalarının bir nedeni de bu 

değil midir sonuçta... Ya da belki de bizim 

işimizi tam olarak yap-a-mamamız (!) ya da 

kendimizi belki de iyi anlatamamızdır… Kim 

bilir… 

HİKAYE-HİKAYELEŞTİRME VE ACİL SERVİS 

ÖYKÜLERİ 

Tarih boyunca öyküleştirme toplumda önemli 

bir öğreti aracı olarak kullanılmıştır. Bu 

sayededir ki sözlü kültür dilden dile, nesilden 

nesile devredilmiştir. Halk hikayeleri önceki 

devirlerde bilgi, görgü, zevk, eğlence, eğitim, 

düşmanlık, nefret, dostluk, yardımlaşma, 

tecrübe ve davranış gibi faktörler 

bakımından, insanların hayatlarında önemli 

bir paya sahiptir, yani Türk sosyal hayatında, 

inançtan günlük pratiklere kadar vazgeçilmez 

önemi haizdir. 

Bizler aşklarımızı, dostluklarımızı, 

düşmanlıklarımızı, hastalıklarımızı hasılı her 

şeyimizi hikayeleştirerek anlatırız. Halk 

arasında öğretilerin çoğu öykü tarzında 

olmaktadır. Bizler davranış kalıplarımızı ve 

sözel kültürümüzü birçok konuda olduğu gibi 

sağlıkta da hikayelerle anlatırız. Nitekim 

hikayeleştirmek önemli bir öğreti şeklidir. 

Dolayısıyla hastalıklar hayata, hayat öykülere 

dönüşür. Bu hikayeler dilden dile diyardan 

diyara dolaşır. 

*** 

Milattan önce 3000’li yıllarda Mayan 

hiyeroglifları ve Perulu İnkaların ölen 

insanlara makattan sıcak hava vererek tekrar 

canlandırmaya çalıştıklarını bilmekteyiz.  

Öte yandan her türlü dini kaynak hastalık ve 

ölüm hakkında öğretiler barındırmıştır. 

Nitekim acil serviste yaptığımız yeniden 

canlandırma işlemlerine ilk referansa İncil’de 

rastlamaktayız.   

Bir Shunemite çiftin bir çocuk bir baş ağrısı 

şikayeti 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, iv, 34).  

Kur’an-ı Kerimde de bu konuda ayetlere 

rastlamaktayız. 

Kıyame suresi 26-30: 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. 

*** 

Hastalıktan neden korkarız? Hayat kalitemizi 

düşürür. Günlük hayatımızı etkiler, engeller. 

Sonunda ölüm olabilir. Ya da insana ölümü 

hatırlatır. Ancak günlük hekimlik pratiğimiz 

bizlere göstermiştir ki hastalanan değil eceli 

gelen ölür. Lüzumsuz merak hastalığı artırır. 

Merakın kendisi de bazen hastalıktır.  

Bizler hayatımızın bir kader çizgisi ile tayin 

edildiğine inanırız. Bu noktadan bakıldığında 

kaderimizde olan bir hastalığı ya da 

yaralanmayı yaşamamamız için herhangi bir 

engel yoktur. Kaderde olan bir olayı 

yaşadığımızda bu artık “Kaza” olmuş olur. 

Ancak bu kaza günlük hayatta kullandığımız 

anlamda değildir. Kaza, kaderde yazılı olan bir 

olayın şahadet aleminde yaşanması, vuku 

bulmasıdır.  

Kaderde olan bir olay bazen herhangi bir 

nedenle ertelenir ya da iptal olabilir. Buna 

“Ata” denir.  Aslında sağlık sistemi ve 

hekimlik bu noktada devreye girer. Kaderde 

yazılı bir olay şehadet alemine çıkarken 

herhangi bir nedenle ertelenir ya da iptal 

edilir. Örneğin siz yolda giderken bir taş 

ayağınıza çarpacak ve yaralanacaksınız.  

Sizden 10 dakika önce bir hayır sahibi o taşı 

kaldırıp kenara koydu ve siz yaralanmadınız. 

Ya da kalp krizi geçiriyorsunuz. Kaderinizde o 

gün ölmek var. Ancak ambulans zamanında 

geliyor. Hastanede iyi bir müdahale 

geçiriyorsunuz ve hayatınıza devam 

ediyorsunuz. İşte bu noktada doktor ya 

hikayenin bir parçası olur ya da başkahramanı. 
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İşte hayatların hikayelerine bizler bu 

noktalarda dokunmaya başlarız. Doğru 

hikayeye doğru yerde dokunabilirsek kader 

kudret alemine çıkmadan hayatın gidişatını 

değiştirebiliriz. 

Belki de doğru zamanda doğru yerde olmak 

demek bu demektir.  

ACİLDE HASTALIK ÖYKÜLERİ 

Aslına bakarsanız herkesin yolu acilden geçer. 

Zamanı ve mekanı siz ayarlayamazsınız. Acil 

doktorunuzu ve acilinizi seçemezsiniz. Her 

hastalık bir hayattır. Her hayat bir hikayedir. 

Her hikaye bir dramdır. Ya da komedi, korku, 

aksiyon, festival, kısa metrajlı film… Hasılı her 

şey vardır acilde... Bizler için bir işyeri değildir 

orası. Esaslı bir yaşam alanıdır aslında… 

Bizler acil serviste bu hayatlara küçük 

dokunuşlarla gerçekleri daha çekilir ve kabul 

edilebilir hale getiririz aslında. 

Hastalıklar bizlere neyi anlatır? Hayatın 

kıymetini… Yaşadığımızı... Yaşlandığımızı... 

Ölümü... Yaşadığın hayatının bir an 

olduğunu... Taşdan demirden olmadığını... 

Etten kemikten ibaret olduğunu...  

Belki de sağlık erkine verilen misyon yanlış. 

Ölümsüzlük iksiri ya da ölüme çare bulma ya 

da… ya da… ya da... 

İnsanlar hastaneye ya da doktora 

geldiklerinde özel olmak/özel hissetmek 

isterler. Duymak istediklerini söylememizi 

isterler. Ancak her zaman biz onlara duymak 

istediklerini söyleyemeyiz. Çünkü gerçekler 

farklıdır. İşte bu noktada hasta/hekim 

arasında iletişim problemleri başlar.  

Hastalık insanları korkutur. Çünkü bazen 

hastalık ölümle sonuçlanır. Bizim kendilerini 

anlamamızı isterler. Buna ‘Empati’ denir. 

Ancak gerek çalışma şartlarının 

yoğunluğundan gerekse sağlık çalışanlarının 

da hemcins olmasından dolayı bazen bu 

olmaz. Bizler bazen olaylara ‘Apatik’ kalırız. 

Hastanın halinden hiç anlamayız. Ya da 

‘Sempati’ yaparız. Hasta ve hasta yakınları ile 

aynı duygu durumu yaşarız. Bu da mesleğimizi 

yapmaya engel olur. Özel hayatımızı etkiler.  

Bir olayın yaşanma ihtimali kaç olursa olsun 

sizin başınıza geliyorsa bu oran % 100 olur. 

Bir hastalığın tıp literatüründe görülme oranı 

milyonda bir olabilir. Ancak hasta siz iseniz bu 

oran % 100 dür… Dolayısıyla hayat istatistik 

değildir…  

HİKAYE 1: KARISINI HATIRLAMAYAN HALI 

SAHA OYUNCUSU 

37 Yaşında Erkek Hasta. Aylardan Ramazan 

ayıdır. İftar sonrası halı sahada maç yapmaya 

gider. Skor 4-0’dır. Yenilmektedirler. Son 10 

dakikada yüklenirler. 56. dakikada halı 

sahanın ortasında yığılır kalır. 112 çağrılır. 

Hastaneye getirilir. Kalbi durmuştur. Gerekli 

müdahaleler yapılır. Kalbi çalışır. Anjiyografi 

laboratuarına alınır. Müdahale sonrası 

unutkanlık gelişir. Üç yıl sonra hafızası tekrar 

gelmeye başlar. Her şeyi hatırlamaktadır. Bir 

şey hariç… 

Karısı… 
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HİKAYE 2: RÜYA GÖREN DİŞ HEKİMİ 

32 yaşında erkek hasta. Diş hekimi sabah saat 

09.00 da acile eşi ve bir yakını ile gelir.  

“Bugün kötü kötü rüyalar gördüm. Mutlaka 

kötü bir şeyler olacak. Bu nedenle bu günümü 

acilde geçireceğim” 

 Her türlü ikna çalışmasına rağmen acilde 

kalır. Öğleden sonra saat 14.30 civarı ani 

başlayan bir göğüs ağrısı olur. Hemen 

müdahale odasına alınır. İlk değerlendirme 

sırasında kalbi durur. Tekrar çalıştırılır. 

Kardiyoloji servisine yatırılır. Bir süre sonra 

taburcu olur. 

Acile ziyarete gelir. Der ki: “Ben size 

demedim mi? İyi ki Gitmemişim” 

HİKAYE 3: TAŞINDIĞI EVİ BEĞENMEYEN EV 

HANIMI 

45 yaşlarında bayan hasta sabah 10.00 

sıralarında acile gelir. Yanında 4 yaşlarında bir 

erkek çocuğu vardır. Doktor odasına girer. 

“Ben eşimi çok ısrar ederek evimi satmaya ve 

yeni bir ev almaya ikna ettim. Ancak şimdi 

pişmanım. Eski evime gitmek istiyorum. 

Ancak bunu söylemeye korkuyorum. Ben 

öğleden sonra acile bayılarak gelsem sonra 

eşimi çağırsanız. Bunun bayılmasının nedeni 

evinin değişmesi. Eski evini tekrar alırsanız 

düzelir” deseniz olmaz mı?  

Talebi reddedip kadını acilden gönderdik. 

Öğleden sonra 16.00 acile şuur kaybı ile bir 

bayan getirilir. Her türlü tedaviye rağmen 

şuuru açılmaz. Birazdan eşi de gelir. Eşi odaya 

girdiğinde şuuru kapanır, dışarı çıkınca düzelir 

ve bize eşi ile konuşmamız için yalvarır. 

HİKAYE 4: OĞLUNA GELİN ARAYAN TEYZE 

68 yaşında bayan hasta. Her gün acile 

muayeneye gelir ve aynı bayan asistana 

muayene olmak ister. Meğer bekar bir oğlu 

vardır. Bizim bayan asistanı oğluna ister. O da 

kabul etmez. Bir sabah bir klasör tapu ile 

geldi. “Evladım oğlum zengin. Bak bir sürü 

malı var. Gel seni oğluma alayım”.   

HİKAYE 5: ZEHİRLENEN DAMAT 

22 yaşında erkek hasta acile şuur kaybı ile 

gelir. Nişan merasiminde aniden bayılmıştır. 

Kafasını çarpmış. Beyin içi kanaması vardır.  

6 ay sonra… 

Aslında 2 yıl önce nişanlanmışlar. Nişanlılık bir 

süre devam ettikten sonra aile içi bir kavga 

sonucu nişan atılmış. Meğer bayılma olayının 

olduğu toplantı barışma toplantısı imiş. Kız 

tarafı damat adayının çayına yurt dışından 

gelen ve hala ne olduğunu bilmediğimiz bir 

zehir katmıştır. Çayı içen damat adayı zehirin 

etkisiyle düşüp kafasını çarpar. 

HİKAYE 6: BU KADIN NEDEN ÖLDÜ? 

26 yaşında bayan hasta acile ani kalp durması 

ile gelir. Olay hasta evde yalnızken olur. Eşi 

şehir dışında çalışır.  Her türlü müdahaleyi 

yaparız. Ancak dönmez. Hasta yakınlarına 

hastalarının öldüğünü haber vermek için 

dışarı çıktığımda 6 yaşında bir erkek çocuğu 

“Doktor amca annemin durumu nasıl. Ne 

zaman çıkacak?” 

Tekrar içeri girip müdahaleye devam 

ediyoruz. Yaklaşık 1 saat sonra hastanın kalbi 

çalışmaya başlar. Yoğun bakıma yatırılır. 4 

gün sonra taburcu. Altı ay sonra tekrar aynı 

hasta aynı klinikle gelir. Yine kalbi çalışır. Yine 

yoğun bakım. Yine taburcu. 6 ay sonra yine…  

Hastanede komisyon kurulur. Günlerce 

sebebi araştırılır. Ancak hiçbir sebep 

bulunamaz. Bir yıl sonra odama iki bayan 

gelir. Benimle özel bir konuda konuşmak 

istediklerini söylerler.  

Aynı hasta ve annesi imiş. Eşi ile kavgalı 

olduklarını, eşinin şehir dışına çalışma 

bahanesi ile gittiğini, ancak eve gizlice gelip 

zorla kendisine iğne yaptığını sonra tekrar 

gizlice evden gittiğini söylerler. Boşanma 

davası açılır. “Benim koca aleyhine şahitlik 

yapmamı istiyorlar.” 

HİKAYE 7: “TEYZENİZ BUGÜN BİRAZ 

HASTA” 

75-80 yaşlarında karı koca. Acilin karşısında 

oturuyorlar. Her sabah aynı saatte karı koca 

acile tansiyon ölçtürmeye geliyorlar. Bir 

sabah erkek yalnız geliyor. Doktor soruyor 

“Amca teyze nerede?” 

El Cevap “Evladım teyze bugün biraz hasta. O 

nedenle gelemedi” 
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HİKAYE 8: HEMŞİRE BAĞIMLI OLURSA 

22 yaşında bayan hasta. Acil hemşiresi. Acilde 

verdiğimiz hiçbir ağrı kesici ağrıları kesmiyor.  

Takibe alıyoruz… İlaç bağımlısı… Tedavi 

etmek istiyoruz. Ancak kendisi ve babası acile 

gelip bizimle kavga ediyor. Bizi dava 

edeceklerini söylüyorlar. Kendi hastanemizde 

normal bir idrar tahlili çalışılmış. Altına daktilo 

ile “İdrarda uyuşturucuya rastlanmadı” 

yazılmış. Halbuki biz gerçek tahlil sonucunu 

görebiliyoruz. Hemşire fark edildiğini 

anlayınca nakil aldırıp başka bir kuruma 

gidiyor.  

HİKAYE 9: ACİLDEN HASTA KAÇIRMA 

28 yaşında erkek hasta. Ateşli silah 

yaralanması. Sol ayak diz altı kopmuş. 

Muayene sırasında acilde bir karışıklık. Bir 

hasta daha geliyor. O da kurşunlanma. Bu 

hastayı vuran taraf. Birazdan hasta yakınları 

acili basıp öldürmek için bu hastayı arıyorlar. 

Hastayı öldü numarası yaptırıp cenaze 

torbasına koyuyoruz. Morg kapısından başka 

bir hastaneye kaçırıyoruz. 

*** 

Haşmet Babaoğlu’nun 20 ocak 2013 tarihli 

yazısından bir alıntıyla bitirelim: 

… 

“Bütün dinler ve hikmet gelenekleri insana 

"ölmeden önce ölme"yi önermişti. Biz ne 

yaptık? Ölümü öldürmeye kalkıştık. Olmadı 

tabii. Olmuyor. Olmayacak." Aramızda 

yaşayacak" diyorlar. İnsanın öteki yüzü: İnatla 

ve umutsuzca bir ölümsüzlük arayışı... Oysa 

kastedilen anılarımızdır. Gitgide eğrilen, 

büzülen anılar... Gün gelecek, belki de bize 

"Beni rahat bırakın, sahibime varayım" diye 

yalvaracak anılar... 

Kültür binlerce yıl boyunca insanı ölüme 

hazırladı. Oysa şimdi ölümün birdenbire gelen 

bir şey, neredeyse bir "kaza" olduğuna bizi 

inandırmaya çalışan bir kültür içinde yaşıyoruz. 

Hani ölümlü değilmişiz de, bir talihsizlik sonucu 

ölüyormuşuz gibi... Komik bu elbette ama 

gülen tek bir kişi bile yok! 

Başkalarının ölümü bizim gözümüzde bir jest, 

bir kılık, bir söz sanki... O yüzden kimine 

yakıştırıyor, kimine yakıştıramıyoruz. Kimi 

durumda uygun, kimi durumlarda pek 

uygunsuz buluyoruz. Başkalarının ölümü artık 

bir tür seyirlik, hatta bazen bir TV şovu... 

Dinçliği ve diriliğiyle dikkatimizi çeken biri 

öldüğünde üzüldüğümüzden çok bozuluyoruz. 

Bunca yüksek doz "canlılık ilacı"nın yine de 

ölüme çare olmamasına bozuluyoruz. 

Gelelim medyadaki ölüm algısına... Ölüm sanki 

yoksullar, itilenler, kıyıda kalanlar ve uzak 

halklar için kaçınılmaz kader. Hali vakti 

yerindeler, yakınlar, ünlüler ve pek önemli 

sayılanlar için bir arıza ya da ihmal! 

Ölümün bize yakışıp yakışmadığını dert 

edeceğimize, şu yaşadığımız hayatın bize 

yakışıp yakışmadığını sorgulasak ya... 

Bugün sağlık dediğimiz şey, binlerce yıllık 

anlamını kaybetti. Sağlık hiç çaktırmadan 

"ölümsüzlük"le yer değiştirdi. O yüzden 

hekimlerin onca uğraşmasına, tıp biliminin 

çabalamalarına karşın hep erişilemeyen bir şey! 

Sonucu Zygmunt Bauman iyi anlatıyor: 

"Sağlığın yerine ölümsüzlüğün koyulmasının 

bedeli ölümün gölgesinde yaşamaktır. Bütün 

bir hayat ölümü erteleme kavgasına adanır.“ 
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HADÎS 

Söyleyeni olur bir söze şüphesiz değer katan 

En kıymetli söz, Allah’ın kelamı olan Kur’an 

İnsanlık âleminde sözlerin en yükseği sayılan 

Resûle nispet edilen sözleri aktarır hadîsler 

  

Hadîs, söz ve haber demek lügat açısından 

Eskinin zıddı yeni anlamını da barındıran 

Peygamberin söz, fiil ve takririnden oluşan 

Fizikî ve ahlakî vasıflarını da içerir hadîsler 

 

Hadîs oluşur sened ve metin diye iki unsurdan 

Sened râvi zinciri, metin ise aktarılan söz olan  

İsnad ilmidir, hadîsin sıhhatini tespite yarayan 

Durumlarına göre çok değişik isim alır hadîsler  

 

Sahabe neslidir ilk olarak hadîsleri duyan 

Çoğunlukla ezber yoluyla zihinlerine koyan 

İçlerinden yedi tanesi de müksirundan olan 

Sahabe sayesinde bize sağlam ulaşır hadîsler 

 

Halife Ömer b. Abdülaziz’dir resmen toplatan 

İbn Şihâb ez-Zührî bu konuda çok hizmeti olan 

Gayretleri Medine valisinin asla unutulmayan 

Hicri ikinci asırda tedvin olmuş bilinir hadîsler 

 

Altın çağ, üçüncü asır hadîs kitabı açısından 

Te’lif edilmiş Buhâri ve Müslim gibi Sahihân 

Dört Sünen eklendi Kütüb-i Sitte’yi oluşturan 

Nesilden nesile bu kitaplarla aktarılır hadîsler 

 

Âlimler var hadîs için uzun yolculuklar yapan  

Emîrler var dâru’l-hadîs adında okullar açan  

Gayretler var mevzu’yu sahihten tek tek ayıran  

Anlaşılması için çok şerhlere konu olur hadîsler  

 

Kitaplar te’lif edildi hadîs konusunda yazılan  

Nevevî, İbn Hacer gibi ömrünü hadise adayan  

Daha nice ulema görüldü meşgalesi hadîs olan  

İlmin en büyük rütbe olduğunu söyler hadîsler  

 

Rehberdir hadîs, doğru anlaşılması için Kur’an 

Onu devreden çıkaran nâdan elbet olur perişan   

Yazdı bunu Hasan oğlu Mehmet, hadîs tâlibi olan  

Allah’tan faydalı ilim isteyin diye öğütler hadîsler 

 

Mehmet Dilek 

19.09.2017-Antalya 
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Nuri NURULLAH 

Hedef Belirleme, Eğ er İ nsan İ sen Bir Hedefin Olmalı 

“İnsan, ipi boğazına sarılıp, istediği yerde 

otlamak için başıboş bırakılmamıştır.” 

Bediüzzaman Said Nursi 

1- Giriş 

 Günümüz kişisel gelişim konularından 

birisi de kişinin kendine bir hedef 

belirlemesidir. Çoğu kişisel gelişim 

kitaplarında ve kurslarında bu konu ele alınır. 

Bu konu çok önemlidir. Biz konuyu ele 

alırken, çoğu kişisel gelişimcilerin yaklaşımı 

olan, sadece tek dünya hayatını gören 

gözlükle yetinmeyeceğiz. Ahiret hayatını da 

gören başka bir gözlükten de faydalanacağız. 

 Öncelikle İnsan ve Hedef kelimeleri 

üzerinde biraz durmak konuyu sağlam 

temellere oturtmak açısından önemlidir. Bu 

nedenle önce insan kelimesi, sonra da hedef 

kelimesi üzerinde durulacaktır. İnsanın 

hedefi/gayesi konusundan sonra da alt 

hedefler belirleme üzerinde durulacaktır. 

Çalışma sonuç başlığı ile nihayete erecektir. 

2- İnsan ve Hedef Kavramları 

 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük’te 

insan; “Toplum hâlinde bir kültür çevresinde 

yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, 

evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları 

sonucunda değiştirebilen ve 

biçimlendirebilen canlı” olarak 

tanımlanmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’de insanın 

varlıklar içerisinde en güzel bir biçimde 

yaratıldığı şöyle dile getirilir: “Biz insanı en 

güzel bir şekilde yarattık(Tin 95/4)”. Bu 

tanımda insanın bazı özelliklerine vurgu 

yapılmaktadır. Bunlar: 

 - Toplum hâlinde bir kültür çevresinde 

yaşayan: İnsan, yiyecek, içecek ve diğer 

ihtiyaçlarını karşılamak için çok sanatlara 

ihtiyacı vardır. Bu sanatların hepsini tek 

başına bilemediği için diğer insanlarla ortak 

yaşamaya mecburdur. Bu sayede her bir insan 

çalışarak ürettiği ürünleri, diğerlerininki ile 

mübadele ederek ihtiyaçlarını gidermiş olur. 

Bu alış verişlerde zulüm ve tecavüzleri 

önlemek için adalete ihtiyaç vardır. 

Adaletinde her birey tarafından doğru 

anlaşılıp uygulanabilmesi ise kanun ile olur. 

Kanunların uygulanması ise ancak devlet 

tarafından sağlanan kamu düzeni ve asayiş 

ortamı sayesinde olur. 

 - Düşünme ve konuşma yeteneği olan: 

Bu iki yetenek, gözümüzle gördüğümüz 

maddi âlemdeki canlılardan sadece insana 

verilmiştir. Verilen elde olan nasıl 

kullanıldığına dair suale tabidir. Elde olmayan, 

verilmeyen ise suale tabi değildir. İnsan kendi 

iç dünyasında ve dış âlemde gördüklerine 

dikkatle bakar, bilgi toplar ve bütün bunları 

ciddi bir değerlendirmeye tabi tutar. Sonunda 

bazı sorulara cevap aramaya koyulur: “Ben ve 

bütün bu gördüklerim niçin var? Bunlar 

tesadüfen mi ortaya çıktı? Bunların nihai bir 

manası var mı? Ben nerden geldim? Nereye 

gidiyorum? Nasıl bir varlığım? Benden bir şey 

isteniyor mu?”. Bu sorulara samimi bir şekilde 

cevap ararsa, bu arayış onu Allah’a imana 

götürür. İnsan insanlığının gereği olarak, 

çaresiz kaldığı, korkuya kapıldığı, aldandığı 

veya fayda umduğu için değil, akla uygun 

olduğu için Allah’a inanmaktadır. 

Bediüzzaman’ın dediği gibi “Ey kendini insan 

bilen insan! Kendini oku… Yoksa hayvan ve 

camidhükmünde insan olmak ihtimali var!”. 

 Evreni bütün olarak kavrayabilen 

bulguları sonucunda değiştirebilen ve 

biçimlendirebilen canlı: Bu özellik önce 

belirttiğimiz düşünme ve akletmenin bir 

uzantısıdır diyebiliriz. Kur’ân-ı Kerîm’de 

kâinatın bir gayesi olduğu şöyle dile getirilir: 

“Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş 

yere yaratmadık. Bu inkâr edenlerin 

zannıdır…(Sad 38/27)”. Elbette küçük bir 

kâinat olan insan da bu hükmün dışında 

kalamaz. “İnsan, kendisinin başıboş 

bırakılacağını mı sanır! (Kıyamet 75/36)”. 

Bediüzzaman’ın ifadesiyle de, “İnsan, ipi 

boğazına sarılıp, istediği yerde otlamak için 

başıboş bırakılmamıştır”. İnsan kendi 

özbenliğini, toplumsal çevresini ve doğal 

dünyasını bozma imkânlarına da sahip bir 

varlıktır. 
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Ku’an’a göre, denizde, havada ve karada 

ortaya çıkan bozulmaların çoğu insan 

davranışlarının bir sonucudur. Günümüzde bu 

bozulma hat safhaya ulaşmıştır. Dünyamızın 

pek çok bölgesinde hava, toprak, ırmaklar ve 

denizler endişe uyandıracak boyutta 

kirlenmiştir. Pek çok canlı türleri yok olmuş, 

önceleri görülmeyen pek çok hastalıklar 

ortaya çıkmıştır. 

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük’te 

hedef; “Nişan alınacak yer, nişangâh, yapılması 

tasarlanan iş, amaç” şeklinde tanımlanmıştır. 

Kısaca hedef deyince biz daha ziyade 

yapılması düşünülen, planlanan iş veya 

gerçekleştirilmek istenen amacı kastediyoruz. 

Kainatta en güzel bir şekilde yaratılan insanın 

hedefi, amacı da insan dışındaki yaratıklardan 

farklı olmalıdır. Maddeci düşüncenin ifade 

ettiği, insanı “besin zincirinin en üstünde yer 

alan bir canlı” olarak nitelemek, insanın 

hedefi açısından yeterli olmamaktadır. 

İnsanların, diğer canlılarla beraber doğma, 

beslenme, büyüme ve ölme gibi ortak özelliği 

vardır. Diğer canlılardan farklı olarak, insana 

verilen düşünme ve akıl yeteneği insanın 

hedefinin diğer canlılardan farklı olmasını 

gerektirmektedir. 

3- İnsanın Hedefi/Gayesi 

 İnsanın hedefinin, gayesinin ne olduğu, 

bu dünyaya nerden, niye geldiği ve nereye 

gideceği soruları insanlık tarihi boyunca aklını 

kullanan insanları hep meşgul etmiştir. Bu 

sorunun cevabını yaratıcıyı göz önünde 

bulundurmadan arayacak olursak, aklını 

kullanan insanlar kadar farklı cevaplara 

ulaşabiliriz. Çünkü herkes kendi aklı ile 

ulaştığı sonucun daha doğru olduğunu iddia 

edecektir. İşte felsefecilerin bir birlerinden 

farklı görüşler ileri sürmeleri ve kendinden 

öncekileri tenkit etmelerinin sebebi budur.  

 Konuya yaratıcı açısından bakarsak, 

sorunun tek doğru cevabı vardır. Kur’ân-ı 

Kerîm’de, insanın yaradılış gayesi ile ilgili 

olarak, “Ben cinleri ve insanları, ancak bana 

kulluk etsinler diye yarattım (Zariyat 51/56” 

denilmektedir. Bu yüzden de peygamberler 

arasında inanç itibariyle bir fark 

bulunmamaktadır. Sonra gelen peygamberler 

öncekileri tasdik etmektedirler. Sosyal 

gelişmelere bağlı olarak, muamelat 

dediğimiz, imanın günlük hayata yansıması 

olan kısımlarda farklılıklar bulunmaktadır. 

 İnsanın yaratıcısı olan Allah tarafından 

peygamberi Hz. Muhammed vasıtasıyla 

gönderilen Kur’ân-ı Kerîm insanı muhatap alır. 

Onun gerek bu dünya gerekse öteki dünya 

olan ahiret mutluluğunu ve onu mutluluğa 

götürecek yolları önüne koyar. Kur’an’ın 

hemen her yerinde insandan 

bahsedilmektedir. Önce onun varlık âlemine 

nasıl getirildiğinden, Allah’ın kendi ruhundan 

ona üflediğinden, böylece ona diğer varlıklara 

verilmeyen bir değerden ve ona verilen 

yeteneklerden bahsedilir.  

 Kur’ân-ı Kerîm’de insan bir yönden aciz, 

bencil, kibirli, nankör bir varlık olarak tanıtılır. 

Diğer bir yönden ise,  bilen, aklını kullanan, 

şerefli, değerli, hür ve özgür iradeye sahip bir 

varlık olarak tanıtılır. Bu iki zıt özelliklere 

sahip olan insanın sorumlu olduğu ve sorumlu 

tutulacağı da vurgulanır. İnsanın hem ferdi 

hem de toplumun bir üyesi olması nedeniyle 

toplumdaki davranışlarından da sorumlu 

olacağı da belirtilir. Her an günah işlemeye 

meyilli, kendisini ve çevresindekileri 

mutsuzluğa sürükleyici bir yaradılışta olan 

insan, ancak aklını kullanmak şartıyla 

kurtulabilir. 

Peygamber (a.s) efendimizin ifadesi ile dünya 

ve insanın durumu; uzun bir yola çıkan 

yolcunun, bir ağacın gölgesinde dinlenip 

yoluna devam etmesi gibidir. Bediüzzamana 

göre o yolculuk ise; “âlem-i ervahtan, rahm-ı 

maderden, gençlikte, ihtiyarlıktan, kabirden, 

berzahtan, haşirden, köprüden geçen 

ebedü’lâbâd tarafına bir yolculuktur”.  

 Bir kul olarak insanın gayesi, kulluk 

görevini yerine getirmektir. Böylece yaratıcısı 

olan Allah’ın rızasını kazanarak, ebedi 

saadette onu görebilme mutluluğuna 

ulaşabilir. Dünyanın bin senelik mutlu bir 

hayatı, Cennet hayatının bir saatine denk 

gelmemektedir. Cennet hayatının da bin 

senesi, Cennetteki gelişmiş olan halimizle 

Celal ve bütün güzelliklerin sahibi olan yüce 

Allah’ın bir saatlik görülmesine denk 

gelmemektedir.  
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İşte Allah’ın rızasına uygun kulluk yapanların 

hedefi bu olmalı. Onları böyle bir gelecek 

beklemektedir. Bu nedenle insanın insan 

olarak Kutup Yıldızı gibi hedefi/gayesi, Allah’ı 

tanımak ve onu razı edecek şekilde dünya 

yolculuğunu tamamlamak olmalıdır. 

 Bu Kutup Yıldızı gibi hedefimiz, bizim 

diğer alt hedeflerimizi belirlemede ve 

gerçekleştirmede yol gösterici olmalıdır. 

Olaylara ve hayata sırf dünya açısından bakan 

kişisel gelişimciler ve kitaplar bu Kutup Yıldızı 

gibi önemli hedefi gözden kaçırmaktadırlar. 

İnsanları sabit olmayan, devamlı değişen ve 

hareket eden hedeflerin peşinde 

koşturmaktadırlar. Bu nedenle biz onların 

yaptıklarını alt hedefler olarak 

isimlendiriyoruz. 

4- Alt Hedefler Belirleme 

 Kutup Yıldızı olan ana hedefi 

unutmamak şartıyla, herkesin alt hedefleri de 

olmalıdır. Çünkü insan “ahiretin tarlası” olan 

bu dünyada yaşamaktadır. Ayrıca akraba-i 

taallukatına ve içinde yaşadığı topluma karşı 

sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklardan 

kaçmayıp, gereklerini yerine getirmelidir. 

Aşağıda belirttiğimiz, “hedef belirlemede iyi 

düşünülmüş şartlar” üzerinde uzun süre 

düşünülmelidir. Hedefler, olabildiğince 

ayrıntılı ve gerekçeli bir şekilde yazılı hale 

getirilmelidir. Çünkü zihnen meşgul olmak ve 

yazılı hale getirmek de ayrı bir dua hükmüne 

geçmektedir. ZigZiglar’in Hayat Boyu Flört 

(2007) isimli kitabında belirttiği yapılan bir 

araştırmada; hedeflerini net olarak belirtip, 

yazılı hale getirenlerin gerçekleştirme 

oranlarının diğerlerine göre çok fazla önde 

olduğu ifade edilmiştir. 

Hedef Belirlemede İyi Düşünülmüş Şartlar 

1. Hedefini olumlu olarak ifade et. 

(Kendine ve başkalarına zarar verecek 

negatif hedefler seçme) 

2. Bu hedef kendin için mi? (insan kendisi 

için yaparsa başarılı olur) 

3. Gözlerini kapat. 

4. Geçmişe odaklandığın gibi geleceğe 

odaklan, kendi geleceğini gör, duy, 

hisset, bu yeni durum neye benziyor? 

5. Hedefinin gerçekleştiğini, başardığını 

nasıl anlarsın? 

6. Motivasyonun ne, bunu neden istersin? 

7. Nerede, ne zaman, kiminle başarmak 

istersin? 

8. Bunu başarmak için hangi kaynaklara 

sahipsin, daha başka hangi kaynaklara 

ihtiyacın var. 

9. Başardığın zaman ne olacak? 

10. Hedefe ulaşmanın sana ve çevrene ne 

faydası olacak? 

11. Başarıya ulaşmanın ailene, çevrene 

etkisi ne olacak? 

12. Bu Hedef Etik Değerlere Uygun Mu? 

13. İlk önce ne yapacaksın? Planın ne?  

Bu aşamalarda verilen cevaplar bir deftere 

ayrıntılı olarak yazılmalı ve zaman zaman 

okunarak motivasyon canlı tutulmalıdır. 

Ayrıca hedefe ulaşılması durumunda yeni 

hedefler belirlenmelidir. Gelişen 

beklenmedik şartlar karşısında hedef revize 

edilebilmelidir. Farklı alan ve konularda bir 

biri ile çelişmeyecek hedefler benzer şekilde 

ortaya konabilir. 
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Ey dünya zevkini düşünüp 
hastalıktan ıztırap çeken kardeşim! Bu dünya 
eğer daimî olsaydı ve yolumuzda ölüm 
olmasaydı ve firak ve zevâlin rüzgârları 
esmeseydi ve musibetli, fırtınalı istikbalde 
mânevî kış mevsimleri olmasaydı, ben de seninle 
beraber senin haline acıyacaktım. Fakat madem 
dünya birgün bize "Haydi, dışarı" 
diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak. O 
bizi dışarı kovmadan, biz bu 
hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun aşkından 
vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden, kalben onu 
terke çalışmalıyız.  

Lemalar 
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H. Metin ERTUNÇ 

Köntröl Sistemleri Açısından Tevhid Hakikatı 

Herhangi bir sistemin istenen bir girişe göre 

çıktısının ayarlanması işlemine kontrol denir. 

Bu sistemler, bir canlının vücudundaki 

mekanizmalar olabileceği gibi endüstriyel 

maksatlı bir araya getirilmiş makine parçaları 

da olabilir; güneş sistemi ya da ekonomik, 

ekolojik sistemler de. Aslında kâinatta 

gözümüzle gördüğümüz ya da ilmimizle 

varlığını bildiğimiz tüm sistemlerin, yaratılış 

amacına uygun çalışması; parçası olduğu daha 

büyük sistemlerle denge içinde faaliyetine 

devam edebilmesi için mutlak surette kontrol 

edilmesi gerekir. Yoksa, kendisinden istenen 

neticeleri almak mümkün olmaz. Çünkü 

kontrol edilmeyen bir güç, genelde yıkıcı ve 

zarar verici etkiler doğurur, düzenli ve kararlı 

çalışmaya engel olur. Bu bağlamda kontrol 

mühendisliği açısından yaklaşıldığında bütün 

kâinatın, dünyanın ve canlıların yaratılışında 

daima bir kontrol işleminin geçerli olduğunu 

düşünebiliriz. Çünkü Rabbimizin her işte 

tasarrufu ve müdahalesi ile bugün yer 

küremiz ilk yaratıldığı ana göre canlılar için 

yaşanabilir bir duruma getirilmiştir. Yangın, 

çevre kirliliği, nükleer savaşlar, bilinçsiz 

avlanma, tabii kaynakları bilinçsizce 

tüketilmesi gibi insanlığın bulaşık eli 

karışmamak şartıyla hiçbir tabii sistemde bir 

aksaklık, nezafetsizlik ve çirkinlik 

görülmemektedir [1].  

Günlük hayatımızın birçok alanında, çağdaş 

uygarlık ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte, 

kontrol sistemleri ya da otomatik kontrol 

sistemleri ile karşılaşmak mümkündür. Genel 

anlamda kontrol sistemleri, Şekil 1’de 

görüleceği üzere, açık-çevrim ve kapalı-

çevrim olmak üzere iki sınıfa ayrılabilirler. Her 

iki kontrol tipi arasındaki temel fark, geri 

besleme mekanizmasının bulunup 

bulunmamasıdır. Açık-çevrimde kontrol işlemi 

çıkıştan bağımsızdır ve aynen otomatik 

çamaşır makinelerinde ve trafik ışıklarında 

olduğu gibi sistem girişi bir program şeklinde 

verilir ve sistem bir program sırasını takip 

eder. Ancak çamaşırların ne kadar 

temizlendiği veya ışıkların yanma süresine 

göre trafik akışının iyileşip iyileşmediği 

bağlamında, çıkış ile istenen referans girişi 

arasında bir karşılaştırma yoktur. Kapalı 

çevrim kontrol sistemleri ise Şekil 2’de 

görüldüğü gibi, sensor (algılayıcı) içeren bir 

geri besleme elemanı ile algılanan sistem 

çıkışı, istenen değerle karşılaştırılıp elde 

edilen hata (error) sinyali (istenen sistem 

çıkışı ile ölçülen sistem çıkışı arasındaki farkı) 

minimize edecek kontrol elemanın 

tasarlanması esasına dayanır. Endüstriyel 

anlamda gelişmiş kontrol sistemlerinde, canlı 

varlıklarda ve ekolojik dengenin hassasiyetle 

korunması gereken tabiatta geçerli olan 

kontrol mekanizması büyük çoğunlukla kapalı

-çevrim kontrol sistemleridir [2]. Sensörler 

vasıtasıyla algılanan değişkenlerin seviyesine 

ve değerine göre aç-kapa (ON-OFF) ya da 

oransal-integral-türevsel kontrol 

(Proportional-Integral-Derivative, PID) gibi 

farklı kontrol algoritmaları kullanılarak 

kontrolör ayarları yapılır ve sistem arzu edilen 

performansta çalıştırılır. Sözü edilen kontrol 

algoritmaları endüstride sıklıkla kullanılmakta 

olup değişken ayarları, konunun uzmanı 

mühendis ya da teknik elemanlarca doğru 

yapıldığı takdirde yüksek performansta ve 

kararlı çalışmaktadırlar. Eğer parametre 

ayarları, sözgelimi PID kontrol 

algoritmasındaki katsayılar, yanlış yapılırsa 

istenen çıkış değerine ulaşılamamakta, hatta 

bazen çıkış değerleri çok büyük değerlere 

çıkıp kararsızlığa yol açabilmektedirler. Diğer 

bir ifadeyle, usta eli değmediği takdirde 

kontrol sistemleri kendilerinden istenen 

sonucu veremezler. Bu husus, endüstriyel 

kontrol sistemleri için geçerli olduğu gibi 

tabiattaki bütün sistemlerde ve canlılarda da 

aynen geçerlidir.  
Şekil 1. Açık-Çevrim Kontrol Sistemi 
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Kontrol sistemleri, fıtri olarak çalışan tabii 

kontrol sistemleri, endüstriyel kontrol 

sistemleri ve hem endüstriyel hem tabii 

sistemlerin karışımından oluşan melez 

kontrol sistemleri olarak üç ana başlık altında 

sınıflandırılabilir [3]. İlk olarak tabii kontrol 

sistemlerine örnek vermek gerekirse, her şeyi 

mükemmel manada planlayıp uygulayan 

Sonsuz Kudret Sahibi Zat, bütün canlıların 

hayatlarını sürdürebilmeleri için birtakım 

mekanizmalar yaratmıştır. Mesela, çok 

üşüdüğümüzde, vücudumuzun titremesi, 

hayat için gerekli olan vücut sıcaklığına tekrar 

yükseltebilmek içindir. İlmen sabittir ki, 

hareketten hararet ortaya çıkar [4]. Ancak 

bizim titrememiz, bu olayı bildiğimizden 

dolayı değil, Sonsuz Hikmet Sahibinin 

vücudumuza yerleştirdiği kontrol 

mekanizmasını harekete geçirmesinin fıtri 

sonucudur. Tam tersi durumda, çok sıcak bir 

ortamda hareket ettiğimizde ortaya çıkan 

hararetin, vücut organlarına zarar vermemesi 

için terleme yolu ile dışarı atılması, yine vücut 

sağlığımız için gerekli olan sıcaklık değerine 

düşürebilmek için Rabbimiz tarafından 

tasarlanmış bir kontrol mekanizmasıdır.  

Bir başka fıtri/tabii kontrol mekanizmasına 

örnek ise, kan şekerini düzenlemek ve kontrol 

etmek maksadıyla insülin hormonu salgılayan 

pankreas organıdır. Pankreas, hem kan 

şekerini dengelemek hem de vücut organları 

için enerji kaynağı olan şekeri hücre içine 

sokmak için insülin adındaki hormonu belirli 

miktarda kana verir. Ayrıca, kan şekerinin 

hayati tehlikeye sebep olacak derecede çok 

düştüğü durumlarda ise organların zarar 

görmesini engel olması için glukagon isimli 

kan şekerini yükseltici bir başka hormon 

salgılar. Pankreas insülini hiç salgılayamazsa 

ya da kontrolsüz ve düzensiz bir salgılama 

olursa bu durumda kanda şeker miktarı 

yükselir, hücreler gerekli besini alamaz ve 

böylece şeker yani diyabet hastalığı ortaya 

çıkar. Kan şekerinin belli sınırlar dışına çıkması 

hayati tehlikelere yol açtığından dolayı, şeker 

hastaları için belirli zaman aralıklarıyla kana 

insülin zerk ederek kan şekerini istenen bir 

düzeyde tutmasını sağlayan tıbbi kontrol 

sistemleri geliştirilmiştir. Gelişmiş bir 

teknoloji ve kontrol mekanizması tasarımı ile 

gerçekleştirilen bu cihazların kendi kendine 

ortaya çıkması, tüm bu kontrol sistemlerinin 

çalışma esaslarını bilmeyen bir güç tarafından 

yapılması mümkün değildir. Sadece bu örnek 

bile yaradılıştaki mükemmel intizamı ve 

hikmeti göstermektedir. 

Şekil 2. Kapalı-Çevrim Kontrol Sistemi 
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Yine bir bebeğin yürümeyi öğrenmesi, 

dışarıdan bakıldığında son derece basit ve 

eğlenceli gibi görünürken, aslında son derece 

kompleks bir kontrol mekanizması sayesinde 

olmaktadır. Bebek onlarca, yüzlerce kez 

denedikten sonra iskelet sistemini ve 

kaslarını kontrol etmeyi öğrenecek; sonunda 

ise dengeli yürümeyi başaracaktır. İskelet ve 

kas sistemlerinin doğru kontrol edilmesiyle, 

canlılar hayati fonksiyonlarını yerine 

getirebilmektedirler. Mesela çok basit olarak 

bazı kas hastalıkları sonucu göz kapaklarının 

dahi kontrolü elden çıkarsa uyanık kalmak 

mümkün olmaz ve birçok faaliyetler icra 

edilemez.  

İkinci olarak, endüstriyel kapsamdaki 

otomatik kontrol sistemlerine ise; su 

ısıtıcılarında kaynama noktasına erişildiğinde 

otomatik olarak enerjiyi kesen mekanizmalar, 

kalorifer sıcaklığını belli düzeyde tutan 

vanalar, hareket algıladığında ışıkları açıp 

kapatan elektronik devreler, çizgi izleyen 

robotlar, güdümlü mermiler gibi çok sayıda 

örnek verilebilir. Bu tür kontrol sistemlerinin 

en basiti ve belki de en eskisi, kapalı bir kapta 

belli bir seviyeye kadar suyun dolmasına izin 

veren ve sonra istenen seviyeye gelince su 

akışını kesen şamandıralı sistemlerdir. En 

karmaşık ve ileri teknoloji uygulaması olarak 

göze çarpan otomatik pilot sistemleri ile bir 

uçağın indirilmesi ya da kaldırılması, bir uzay 

mekiğinin binlerce kilometre uzaktan 

yönlendirilmesi, otomatik kontrol teorisi 

kapsamında mühendislerin çalıştıkları hayli 

zor konulardır. Bu konu ile ilgili her geçen ileri 

seviyede teknikler geliştirilmekte ve yeni 

uygulama alanları açılmaktadır.  

Son olarak, insanlar tarafından kontrol edilen 

endüstriyel sistemler de bulunmaktadır. Bu 

tür sistemlere, bir arabanın emniyetli bir 

şekilde sürülmesi örnek olarak verilebilir. 

Burada kontrolör olarak görev yapan insan 

beyni, yol durumuna göre gaz ya da fren 

pedalına hangi kuvvetle basacağını 

ayarlamaktadır. Bunun için öncelikle sensör 

olarak görev yapan gözler vasıtasıyla, yolu ve 

hız göstergesini gözlemlemektedir. Sonra 

sürüş emniyeti ve istenen hız değerine göre 

beyin, sinir sistemi aracılığı ile ayak kaslarına 

emir göndermekte; gaz ya da fren pedalına 

yapılan baskı kuvveti ile arabanın mekanik 

aktarım organları ve yakıt deposundan motor 

valflerine aktarılan yakıt miktarı kontrol 

edilerek sürüş gerçekleştirilmektedir. Burada 

insan beyni, yol durumunu gözlemleyip 

gerekli tepkileri verebilen mükemmel bir 

kontrolör olarak çalışmaktadır. Her ne kadar 

kendi kendine otomatik olarak park edebilen 

araçlar, hız sabitleyici sistemler yapıldıysa da, 

şehir trafiğinde kendisi gidebilecek otomatik 

kontrol sistemlerine sahip araçlar hala 

yapılamamıştır. Bu noktada insanlık kat ettiği 

bunca teknolojik gelişmelere rağmen, en 

büyük sebeplerden biri olarak görülen 

Rabbimizin mükemmel sanat eseri insan 

beyni ile yarışamamaktadır.  
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İnsan beyni, yaklaşık 1.5 kilogram bir ağırlıkta 

olmasına rağmen, 90 milyar sinir hücresi 

(nöron) ile çok karmaşık bir sistem olup 

hayatımızı yönlendirmede ve kontrol etmede 

çok önemli bir görev yerine getirmektedir. 

Aslında insan beyni vücudumuzda sinir 

sistemini kontrol ederek, hayat için gerekli 

bütün fonksiyonlarımızı yerine getirmemizi 

sağlar. 

Öyle ki, isteğimiz dışında yaptığımız kalp atışı, 

soluk alıp verme ve sindirim gibi işlemler dahi 

otonom sinir yolu ile bir şekilde şuurunda 

olmadığımız halde beyin tarafından yönetilir. 

Beyindeki sinir hücreleri arasında sonsuz 

sayıda sinaptik birleşme adı verilen sinirsel 

bağlar kurulmaktadır. Sinir hücreleri arasında 

sinir uyarılarını ileten aksonlar 160.000 

kilometre uzunluğunda olup arka arkaya 

eklendiğinde dünyanın etrafında dört tur 

atabilirler.  

Yine beynimizde gerçekleştirdiğimiz düşünce 

işlemi için sinir hücreleri (nöronlar) arasında 

hızı saatte 1.6 kilometre ile 432 kilometre 

arasında değişen hızlarda düşüncelerimiz 

seyahat etmektedir.  

Massachusetts Institute of Technology 

tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 

karmaşık görüntülerin işlenmesi beynimizde 

sadece 13 milisaniye sürmektedir ki bu hıza 

en gelişmiş bilgisayarlar dahi hala 

ulaşamamaktadır. İnsan tabanlı ya da manuel 

(el ile) kontrol işlemlerindeki kontrolör olarak 

görev yapan beynin mükemmel faaliyetlerini, 

sadece sinir hücrelerine ve bağlantıları ile 

açıklanamayacağı gibi bu muhteşem organın 

yaradılışını başka sebeplerle dayandırmaya 

çalışmak da aklen, ilmen mümkün değildir [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beyinin en önemli fonksiyonlarından biri 

düşünmektir. İnsan düşünce sistemi taklit 

edilerek geliştirilen yapay sinir ağları 

(artificial neural netwoks) ve bulanık mantık 

(fuzzy logic) tabanlı matematiksel 

algoritmalar, kontrol sistem tasarımlarında 

kullanılmaya başlanmıştır. Kesin olmayan 

dilsel (linguistic) bilgilere bağlı olarak kararlar 

almak insan düşünüşünün en belirgin 

özelliklerindendir. Bu tarza benzetilerek 

geliştirilen bulanık mantık yaklaşımı L.A. 

Zadeh tarafından 1960’yı yıllarda ortaya 

atılmıştır. 

Zadeh, insanların bazı sistemleri 

makinelerden daha iyi kontrol 

edebilmelerinin sebebini, kesin değerlerle 

ifade edilemeyen belirsiz bilgileri kullanarak 

karar verebilme özelliğine bağlamıştır. Bu 

özelliği esas alarak belirsiz değerleri bir 

bulanık kümeye üyelik dereceleri ile atayan 

ve matematiksel modele ihtiyaç duymadan 

kural tabanlı bir yöntem olarak geliştirilen 

bulanık mantık kontrol, çamaşır makineleri, 

asansörler, otomatik fokuslu makineler gibi 

endüstriyel sistemlerde ve karmaşık 

problemlerin çözümünde son yıllarda 

kullanışlı bir araç haline gelmiştir [6].  
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Bulanık mantığın daha iyi anlaşılması için 

literatürde ters pendulum olarak da bilinen 

bir çubuğu dik olarak dengede tutmayı 

hedefleyen kontrol problemi örnek olarak 

verilir. Gözler vasıtasıyla çubuğun denge 

konumundan ne kadar saptığını algılanıp 

çubuğu tutan el sağa ya da sola az, orta ya da 

çok hızlı hareket ettirerek çubuğun düşmesini 

engelleyip havada dik durması sağlanabilir. 

Endüstriyel kapsamda bu işlemi 

gerçekleştirmek için sistemin dinamik 

denklemlerinin çıkarılarak matematiksel 

olarak modellenmesi, gerçek zamanda 

kontrolü gerçekleştirebilmek için de gelişmiş 

bir kontrol algoritmasının kullanılması 

gerekir. Bu işlemlerin gerçek zamanda 

yapılabilmesi için sensörler aracılığı çubuk 

açısının hatasız algılanması ve karmaşık ve 

doğrusalsızlık özelliği yüksek olan 

matematiksel denklemlerin çözümü için hızlı 

bilgisayarlar ile gelişmiş kontrol algoritmaları 

çalıştırılmalıdır. Oysaki, çubuğu el ile havada 

dik tutma işlemini okuma yazma bilmeyen ve 

hayatında hiç denklem çözmemiş bir insan 

dahi kolaylıkla yapabilmektedir. Çünkü insan 

beyni, çok ağır matematiksel denklem ve 

formüllerle ifade edebilecek problemleri 

kavramsal bir yaklaşımla çözebilmektedir. 

İnsan düşünce yapısının işleyişini taklit ederek 

geliştirilen bulanık mantık tabanlı kontrol 

algoritmaları da birçok alanda başarıyla 

çalıştırılarak ilahi sanatın mükemmelliğine bir 

ayna olmuştur.  

Sonuç olarak, kontrol mühendisliği 

disiplinlerarası bir konu olarak pek çok 

mühendislik alanında uygulaması 

bulunmaktadır. Esasen sistem tanımının geniş 

kapsamında endüstriyel sistemlerden, 

biyolojik, ekonomik ve ekolojik sistemlere 

kadar her sistemin istendiği gibi çalışması ve 

var oluşundan arzu edilen neticeyi 

verebilmesi için mutlaka kontrol edilmesi, 

belli düzeneklerle kontrol ayarlarının 

yapılarak sistemin çalışma performansının 

düzeltilmesi gerekir. Bu işlem, ancak tüm 

sistemin çalışma prensiplerini bilen, sistem 

çıkışının istenen referans girişini takip 

edebilmesi için kontrol algoritmalarını 

kullanan, sistemin otomatik ya da adaptif 

olarak çalışması için dahi gereken 

düzenlemeleri yapan ve kontrol edilmek 

istenen sistemle aynı cinsten olmayan bir 

mühendise, daha genel anlamda bir 

tasarımcıya ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, en 

muhteşem kontrol sistem örneklerini 

müşahede ettiğimiz canlıların kendi kendine 

mevcut durumlarına gelmesi, aklı ve şuuru 

olmayan kanun ve sebeplerle hayatlarını 

idame için fonksiyonlarını mükemmel bir 

intizam içinde yerine getirmesi mümkün 

olamaz. Mutlaka bütün mevcudat üzerinde 

tasarruf eden, kudret eliyle bütün sebepler 

ve fizik kanunları üzerinde yarattıklarını 

başıboş bırakmayıp devamlı kontrol ederek 

onları terbiye eden ve hikmetle iş gören 

Yaratıcıyı göstermektedir.       
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Şu elin maliki sen isen titremesini 
durdur? Değil isen sen memlûksün 
Gururu bırak, aczini anla. Mâlikini 
tanı, vazifeni bil, dünyaya niçin 
geldiğini öğren... 
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 Döküntüler Şehri, mevsimlerin başkenti sonbahar.. Renklerin en uğrak mekanı, fenanın en yalın 
kıyıya vurmuş halidir bu devranın ve bundandır ki çok dürüst bir mevsimdir sonbahar. Çünkü güzel 
olan her şeyin bir nihayeti olduğunu hatırlatır. Ama bu hatırlatma öyle şaşalı olur ki, baharın gelişinde 
ki muhteşem ahenge meydan okur adeta. İlk geldiğinde mi daha güzeldir bahar, yoksa son halinde mi 
bilinmez. İnsan elinden çıkan hiçbir şeyin fenası böyle nakışlı ve sanatlı çıkmamıştır. Bir yandan 
tarumar ederken elindekini, diğer yandan büyüleyici bir edayla süslemesi imkansızdır insanoğlunun. 
Lakin dünyanın muhteşem bahar tablosu bozulup çürümeye giderken bile renk renk sanatları okutur 
insana. Bir yılın hitamı bu denli güzelse, insan ömrünün güzü de aynı güzellikte olsa gerek... 

Düşündürücüdür sonbahar. Savrulan her yaprak, kendinden kopup gidenleri yansıtır. Bir iki ay öncesinde 
ağacından hiç düşmeyecekmiş gibi sarmaş dolaş yaprakların, dünya fantaziyeleri gibi önce sararıp 
sonra döne döne düşmesi, çok aşina gelir dünya ile fazla meşgul olmaktan yorulmuş akla. Çok 
konduramasa da kendine, teker teker beyazlayıp düşüp giden saçları gibi, ömrünün de hiç sezdirmeden 
kayıp gitmesini bir hayli andırıyordur bu gidişler. Kendini "Kim bilir kaç sonbaharım kaldı" sorgusu ile 
yoklar zamansız. Sonra yaz mevsiminin dökülen enkazları arasında dolaşırken, çıkan haşır huşur sesler 
kulağa hoş gelse de, içten içe üzer bekada istirahat etmek isteyen ruhu. Çünkü her adımında ezilip 
ufalanan yapraklar, tadı damağında kalmış ‘’Daha doyasıya yaşamadığını’’ düşündüğü anların 
serzenişlerini andırır yol boyunca. Çünkü Bediüzzaman’ın ifade ettiği gibi ’’Bütün firaklardan gelen 
feryatlar, Aşk-ı Beka’dan gelen ağlamaların tercümanlarıdır’’. Fakat Ömrünü Baki-i Hakiki’nin yolunda 
sarfeden ‘’Aklı başında olan insanlar’’ için bu ayrılıklar kavuşmalara ve ağlamalar gülmelere döner 
iman sayesinde...  

 Hatırlatır sonbahar. Serin esintilerin yerini sert bir kışa bırakacağını hatırlatır, köprüden önce son 
dönüş olduğunu söyler dinleyene. Çünkü insanın ömründeki kış mevsimi amansızdır tedbirsiz gelenlere. 
Sadece ihtar etmez, vaatlerde de bulunur bazen sonbahar. Kurumuş gazellerin arasında kaybolmuş 
tohumlarla tekrar bir baharı vaadeder sanki güz yağmurlarıyla. İhtiyarlamış bir ömre baki gençliği 
müjdeler gibi. Her şeyi saklar bir sonraki bahara son gelen bahar. Ta ki yeni gelecek baharda yeniden 
hayat bulsun, ‘’Kaybolup gidiyor’’ endişesiyle fenaya mahzun olanların ümidi olsun. Tekrar tekrar geldiği 
için bu denli güzeldir aslında sonbahar. Çünkü bakiye dönüş her faniyi güzelleştirir.  

 Öyleyse iman eden, akleden ve farkedenler için hazan değil kazançtır sonbahar. Kazananlardan 
olmanız dileklerimle… 
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“İslam'ı Doğru Anlamak” isimli kitap Akademik Dü şü nce ve Araştırmalar Derneğ i’nin 

bir kü ltü r hizmetidir. Alanında üzman sayğıdeğ er akademisyen ve ğö nü l insanlarının 

katkısı ile akla kapı açmak ihtiyarı elden almamak için hazırlandı.  

İ slam'ı Döğ rü Anlamak...  

İ lk öküdüğ ünüzda “İslam memleketinde asırlardır inandığımız, yaşadığımız 

atalarımızdan emanet alıp gelecek nesillerimize emanet bırakacağımız dinimizi 

anlamıyor muyuz ki böyle bir konuyu gündeme getirdiniz?” diyebilirsiniz.  

Evet, bü sörü meşrü zeminlerde belki haklı imiş ğibi ğö rü nebilir. Ancak biz biliyörüz ki 

yanlış anlamak ya da anlamamaya rağ men anlamış ğibi ğö rü nmekten daha kö tü  bir şey 

yöktür.  

Bü bağ lamda halk arasında ğenel ğeçer bir deyim ölmüş “Yarım doktor candan, 

yarım hoca dinden eder” yaklaşımı hiç de haksız değ ildir.  

*** 

Bizler asırlardır İ slam bayraktarlığ ı yapmış bir neslin törünlarıyız. O halde hakiki 

İ slamiyet'i ve İ slamiyet'e layık döğ rülüğ ü hal ve hareketlerimizle ğö stermeye çalışmalı, 

bünün için ğayret ğö stermeliyiz.  

*** 

Akademik Dü şü nce ve Araştırmalar Derneğ i ölarak kürüldüğ ümüz ğü nden beri 

amacımız; milli ve manevi değ erlerine sayğılı, vatanını seven, çalışkan; kendi milli ve 

manevi değ erlerinden vazğeçmeden evrensel değ erleri benimseyen, yaşatan, 

ğeliştiren, içselleştirip kendi ö z değ erleri haline ğetirebilen bir değ erler sistemi 

ölüştürmayı hedefliyörüz.  

Bünün yanında inandığ ımız, yaşadığ ımız ve yaşatmaya çalıştığ ımız değ erlerimizi 

akademik bir yaklaşımla ğeliştirmek ve yaymak istiyörüz.  

Şeyh Edibali’nin Osman Gazi’ye nasihatinden bir alıntı ile bitirelim...  

“İnsanları Yaşat ki, Devlet Yaşasın!”  

 

Pröf. Dr. Cüma Yıldırım 

Akademik Dü şü nce ve Araştırmalar Derneğ i 

www.adar.örğ.tr  
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