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HAYATLA ÖLÜMÜN GİZEMLİ DÖNGÜSÜ
Prof. Dr. Cuma YILDIRIM
‘Ölüm Güneşe bakmak gibidir. Uzun süre
bakamazsınız’

hasta grubudur ki bu klinik tabloya ‘Beyin
Ölümü’ demekteyiz. Bu hastalarda ölümün
tespiti özel şartlara bağlıdır.

Irvın Yalom

Sebebi –kaza hastalık ya da zehirlenme- her
ne olursa olsun sonuç olarak kalp ve
solunum durursa ve kısa sürede müdahale
edilmezse sonuç her zaman ölümdür.

Doktor ölüm döşeğinde idi. Kendi
nabzını sayıyordu. ‘Atıyor, Atıyor’…. Bir anda
yatağından doğruldu…’Aman Allahım…!
Atmıyor…!’

***

‘İnsanlar niçin ölürler? Öldükten
sonra ne olur?’ soruları tarihin her
döneminde merak konusu olmuştur.
Tarihsel olarak ölümün tespitinde birçok
yöntem denenmiş olmasına rağmen kan
basıncı, nabız, nefes almak gibi yaşamsal
bulguların kaybolması her zaman ölümün bir
göstergesi
olarak
kabul
görmüştür.
Günümüzde
de
doktorlar
hekimlik
pratiğinde ölümün tespiti için hemen hemen
aynı kriterleri kullanırlar.

Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl
1 milyonu aşkın insan ölmektedir. Bu
ölümlerin Yaklaşık % 20’si yani 200 bini tıbbi
müdahale ile hayata dönmektedir. Tüm
dünya nüfusuna kıyaslandığında her ne
kadar sayısal olarak az gibi görünse de ölen
insanların bir kısmının tıbbi müdahale ile
tekrar hayata döndüğünü bilmekteyiz.
Her nasıl olursa olsun ölüm anını yönetmek
hem doktor hem de hasta yakınları açısından
çok zordur. Bir acil tıp uzmanı olarak her gün
birçok ölüm vakası ile karşılaşıyoruz. Bu
bağlamda her ölümün zamansız ölüm
olduğunu biliyoruz ve yaşıyoruz.

Bunun tek istisnası travmatik bir
nedenle gelişen kafa yaralanması sonucu
beynin işlevlerini yitirmesine rağmen kalp ve
akciğerin çalışmaya devam ettiği küçük bir
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NEDEN ÖLÜYORUZ?

Aslında her ne kadar modern tıp
varlığını ispat edemese de ruh denilen
varlığın bedenden ayrılması ölüm olarak
değerlendirilir.

Doğmak, büyümek ve ölmek insanlar
dâhil bütün canlıların geçirdiği yaşam
evreleri arasındadır.
Yaşam şartlarının
iyileşmesi ve sağlık hizmetlerine ulaşmanın
kolaylaşması birçok insanın 70-80 li yaşlara
kadar sağlıklı yaşamasını sağlamıştır.

***
Öte yandan ‘Neden ‘Ölüyoruz’ sorusuna her
insan kendine göre farklı cevaplar verebilir.
Ölümün asıl nedeni ‘İnsanın varoluşunda
bulunan ve kontrol edemediği kendini imha
etme mekanizmasıdır’ diyebiliriz.

Ancak her şeye rağmen yıllar geçtikçe
insan vücudu eski bir bisikletteki lastikler
veya en sevdiğiniz oyuncaktaki piller gibi
eskir ve biter. Vücudun önemli kısımları kalp ya da akciğerler ya da beyin gibiyıpranıp
çalışmayı
bıraktığında,
kişi
muhtemelen ölecektir.

Aslında gündelik hayatımızda da
kemik iliği ve barsak hücrelerinin
milyarlarcası sürekli ölür (1).
İnsan
vücudundaki tüm hücreler yaklaşık 6 ayda
bir değişir. Bu nedenledir ki resmi evraklarda
son 6 ayda çekilmiş fotoğraf istenir. Çünkü 6
ayda bir çehremiz değişir.

Trafik kazaları, yüksekten düşmeler,
iş kazaları, aile içi şiddet, terör olayları ya da
savaş gibi nedenlerle bazen genç insanlar da
ölür. Bazen bir insan çok hasta olur.
Doktorların tüm gayretlerine, modern sağlık
sisteminin tüm imkânlarına ve ilaçlara
rağmen ölür.

ÖLÜM TERSİNE ÇEVRİLEBİLİR BİR
SAĞLIK SORUNU MUDUR? YOKSA
KAÇINILMAZ BİR SON MUDUR?
Yaşayan her şey bir gün gelir ölür.
Yetişkinler için bile bunu anlamak ve
kabullenmek çoğu kez zordur. Nihayetinde,
ölüm de yaşamın önemli bir özelliğidir. Bu
tuhaf görünebilir. Ama birinin ölebilmesi için
öncelikle yaşıyor olması gerekir.

Yine de sağlık bilimi ve çalışanları her
gün ciddi hastalıkları ve yaralanmaları
önlemek ve tedavi etmek için daha fazla yol
bulmaktadır. Bu yüzden her geçen gün
hastalıkların iyileşme şansı artmakta,
ortalama yaşam ömrü uzamakta ve
hastalıklara
rağmen
yaşam
kalitesi
artmaktadır.

Aslında bir canlının ölümü yaşamın
temel taşı olan hücre ölümü ile başlar. Hücre
ölümü ise hücrenin bir parçası olan ve enerji
üretiminden sorumlu mitokondri ismini
verdiğimiz parçasının bozulması ile başlar.
Yani mitokondrisi bozulan bir hücre ölür.

***
Bir insanın yaşıyor olabilmesi için tıbbi
olarak bir pompa görevi gören kalbinin
çalışması, akciğerlerinin nefes alışverişini
devam ettirmesi gerekir. Sosyal bir varlık
olabilmesi için de oksijenden zengin ve kan
şekeri içeriği yeterli kanın beyne ulaşması
gerekir.

Öte yandan ölümün nedeninin sinir
hücreleri, serbest radikaller ve DNA ile
alakalı olduğu söyleyen bilimsel çalışmalar
da vardır(2).
Fizyolojik olarak kalp atımlarının
durması ile birlikte başta kalp beyin ve
akciğerler olmak üzere birçok hayati organa
kanın gitmemesine bağlı olarak solunumun
durması,
beyin
sapı
reflekslerinin
kaybolması ve tüm beyin fonksiyonlarının
durması ölümle sonuçlanır.

Bu döngüde olabilecek herhangi bir
aksama sonucu beyne kan akışının 3-5
dakika gibi kısa bir süre gitmemesi bile geri
dönüşümsüz olarak beynin ölmesine ve
hastada tıbbi ölümün başlamasına neden
olur. Bunun içindir ki acil tıbbın en önemli
sloganı ‘Zaman Eşittir Beyin (The time is
Brain)’dir.

Kalp, akciğerler ve beyin sapı
aktiviteleri birbirine bağlıdır. Bu üç organ
3
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sisteminden herhangi birisinin çalışmaması
diğer ikisinin de çalışmamasına neden olur.
Bunun klinik adı ‘Ölüm’ dür.

dediğimiz yeniden canlandırma biliminin
yeniden doğmasına neden olmuştur.
50 yılı aşkın bir süredir bu konuda
birçok çalışma yapıldı. Yapılmaya da devam
ediyor. Bu süre içinde hem ölüm anında olan
patofizyolojik birçok süreç aydınlatıldı hem
de geçmişte sorulan birçok felsefi soruya da
cevap bulundu.

Ölümü geri dönüşü olmayan felsefi
bir olay olarak kabul eden geniş bir
toplumsal algı olmasına rağmen ölüm
aslında hemodinamik, biyolojik ve bir dizi
hücresel olaylar zincirini içeren çok özel,
karmaşık ve kesinlikle biyolojik temelleri
olan bir süreçtir.

Muhtemelen 21. Yüzyılın şu ana kadar
ki resüsitasyon ile ilgili en önemli keşfi ölüm
anında hücrelerin geri dönüşümsüz olarak
ölmediği gerçeği idi. Ölümden sonra
vücuttaki farklı hücre grupları oksijensizliğe
farklı süre dayanabilirler. Klasik bilgilerimize
göre
kalbin
kan
pompalayamaması
neticesinde beyne kan gitmemesi ile birlikte
3-5 dakikalık bir sürede beyindeki sinir
hücrelerinde geri dönüşümsüz ölümler
meydana gelir.

Ölüm toplumun kabul ettiği genel
felsefi bakış açısının yanında tıbbi
temellerinin de olduğu; yaşamla ölümün
‘Siyahla-Beyaz’ kadar net olduğu bir
durumdur. Bunun gri zonları yoktur. Yani bir
insan ya yaşıyordur ya da ölüdür. Klinik
pratikte bizler hastanın kesin ölüm saatini
bildirmekle mükellefizdir ki bu da siyahla
beyazın kesin ayrım noktasıdır aslında.
…

Ancak beyin hücrelerinin önceden
bilinenin aksine oksijensizliğe çok daha
dirençli oldukları artık bilinmektedir. Bu
konudaki en belirgin çalışmayı Palmer ve
arkadaşları
yapmışlardır.
Palmer
ve
arkadaşları postmortem (Ölümden sonra) 7
saat hatta daha uzun zaman sonra beyinden
alınan sinir hücrelerinden canlı kök hücre
üretebilmişlerdir. Aynı sonuçları yapılan
hayvan deneylerinde ölümden sonra 140
saate
kadar
canlı
hücre
kültürü
alınabileceğini göstermektedir (3).

Yüzyıllarca
dini
ve
bilimsel
nedenlerden ötürü ölüm geri çevrilmesi
imkansız bir olay olarak görülmüş ve
bununla uğraşanlar ‘Kafir/ Cadı’ olarak
nitelendirilmiştir. Ancak 18. Yüzyılda
yeniden canlandırma işlemleri ciddiye
alınmaya başlanmıştır. Bu tarihlerden
itibaren birçok başarısız işlem denenmiş olsa
da iki yüzyıl boyunca insanlık ölümün
üstesinden gelmek ve ölümü tersine
çevirmek için gerekli temel becerileri
kazanmıştır.

Klinik uygulamalarımızda ortam ısının
da bu süreye etki ettiğini biliyoruz. Nitekim
donarak ölümlerde yeniden canlandırma
işlemlerinin başarı şansının daha fazla
olduğunu biliriz.

20. Yüzyıldaki tıbbi gelişmelerle
birlikte ölen bir hastayı yeniden canlandırma
tekniklerinde birçok gelişmeler olmuştur.
Birçok yeni ilaç ve yöntem kullanıma
girmiştir. Bununla birlikte Yaşamla Ölüm
arasında öldükten sonra tekrar hayata
dönme ihtimali olan yeni ‘Gri Zonlar’ ortaya
çıkmıştır.

Öte yandan yine bazı özel zehirlenme
türlerinde
de
yeniden
canlandırma
işlemlerinin üzeri uzun zaman geçse de
başarılı olabilir. Özellikle yeni doğan grubu
olmak üzere çocuk hastalar da özel bir
gruptur. Bu hastalarda önce solunum
durması olduğundan yeniden canlandırma
işlemlerinin başarı şansı daha yüksektir.

Modern
yeniden
canlandırma
işlemleri için kalp masajı ve pozitif basınçlı
solunum işlemleri ancak 1960’lı yıllardan
sonra yapılmaya başlanmıştır. Bu ve buna
bağlı diğer araştırmalar ve keşifler 20.
Yüzyılın ikinci yarısında ’RESÜSİTASYON’

***
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ÖLDÜĞÜMÜZÜ BİLEBİLİR MİYİZ?

olabilirsiniz. Aslında bu öldükten sonra
öldüğümüzün farkında olduğumuz anlamına
gelir.

Öldüğümüzü bilebilir miyiz? Öldükten
sonra ne olur? Yaklaşık 200 yıldır bilim bu
soruların cevabını bulmaya çalışıyor. Aslında
tarihin her aşamasında ölüme dair sorular ve
alınan muhtemel cevaplar her zaman
insanları dehşete düşürmüştür. Aslında
hepimiz sonumuzun geleceğini biliriz. Ancak
bunun nasıl bir his olduğunu ve öldükten
sonra ne olacağını bilmeyiz.

Parnia ve ekibi 2014 yılında benzer bir
çalışma gerçekleştirdi. 2.000'den fazla kalbi
duran hastayı inceledi. Bu hastalardan 140’ı
ile görüştüler. 140 hastanın % 40'ı kalpleri
durmuşken bir farkındalık yaşadıklarını
söyledi.
Parnia hastaların kalbi durduktan sonra 2030 saniye içinde şuurun kapanmasına
rağmen 3 dakika kadar hasta etrafında olan
bitenlerin
farkında
olabiliyor.
Ameliyathanede hastalar anestezi aldıktan
sonra cihazların sesini duyabiliyor. Zaman
algısı yavaşlayabiliyor ya da hızlanabiliyor.

Bedenin öldükten sonra zihnin
çalışmaya
devam
edip
etmediği
bilinmiyordu. Tıpkı Ellen Page'in başrol
oynadığı 90'larda çekilen ve 2017 yılında
tekrar yorumlanan kült korku filmi ‘Çizgi
Ötesi (Flatliner)’ gibi. Bu filmde, bir grup
genç doktor kalplerini durdurmak için sıra
alarak hayatın sonunda neler olduğunu
görmek için tehlikeli bir deney yaparlar.

Scientific American'ın bildirdiğine
göre öldükten sonra yapılan müdahalelerle
tekrar dönen hastalar bu sırada yaşamış
oldukları
deneyimleri
paylaşmak
istemiyorlar. Bazı bilim insanları ölüm
sonrası ya da ölüme yakın deneyimleri
gerçek bir farkındalığa değil, beyindeki
hipoksi denilen oksijen eksikliğinden
kaynaklanan bir aktivite artışına dayandırır.
National Geographig’in bu konudaki
yaklaşımı şudur ‘Öldüğünü biliyorsan aslında
ölmemişsindir.’

Bilim insanları da bir kişinin bilincinin
öldükten sonra çalışmaya devam ettiğini
keşfettiler. Bunlardan birisi New York
City'deki New York Üniversitesi Langone Tıp
Okulu'nda çalışan Dr. Sam Parnia ve ekibi idi.
Dr. Parnia ve ekibi kritik bakım ve
resüsitasyon araştırmaları yapıyor. Dr.
Parnia ve arkadaşları da bu soruların
cevabını aradı. Cevaplara biraz daha fazla
yaklaşmış gibiler.

Kentucky
Üniversitesi'ndeki
bir
Nörolog olan Kevin Nelson National
Geographic’in bir konferansında şöyle dedi:
“Bu deneyimler sırasında beyin çok canlı ve
çok aktif. Bunlar ölümden dönme
deneyimleri değil.” (4).

Ancak yanıtları bulmak için Çizgi Ötesi’ndeki
doktorlardan daha az tehlikeli bir yol
kullandılar. Avrupa ve ABD'de kalp krizi
geçiren ve hayata geri dönen hastaları
incelediler.
Parnia ve ekibi öldükten sonra şuurun
yerinde olup olmadığını araştırdılar.
Yaptıkları çalışmalarda öldükten sonra ölüp
ölmediğimizi analiz edecek kadar zamanın
olduğunu iddia ettiler.

Aslında ölümden hemen sonraki
dönemde olanların nörofizyolojik temeli
tam olarak aydınlatılamamıştır (5).
Robert Rister 12 dakikalık kalp
durmasının ardından tekrar yaşama dönen
bir hasta. ‘Öldüğümüzü nasıl bilebiliriz?’
sorusuna cevap olarak şöyle diyor:
‘Bilemezsiniz. Her şey bir anda oldu gibi. Bu
süre içinde hayatınız gözünüzün önünden
geçmez. Öldüğünüzü bilmiyorsunuz. Ancak
her nasıl olursa olsun uyandığınızda bu size
çok etkileyici geliyor. İnanılmaz birkaç
dakika geçirmiş oluyorsunuz.’ dedi (6).

Çoğu insan kalbi durduğunda bir
kişinin öldüğünü düşünür. Kalp artık vücuda
kan pompalamadığından başta beyin
hücreleri olmak üzere tüm hücreler ölmeye
başlar. Öğürme refleksi dahil tüm beyin sapı
refleksleri kaybolmaya başlar. Ancak yine de
bu hücrelerin ölmesi biraz zaman alır. Bu
süre içinde neler olup bittiğinin farkında
5
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Yine Parnia’nın çalışmasında bazı
hastalar tüm konuşmaların ve öldükten
sonra devam eden şeylerin farkında
olduklarını
bildirdiler.
Muhtemelen
öldürülmüş ve hayata geri getirilenlerin bir
tünelin
sonunda
ışık
gördüklerini
duymuşsunuzdur. Ya da vücutlarının
üzerinde süzülerek, doktorların onları canlı
tutmak
için
çılgınca
çalıştıklarını
hatırladıklarını söylediler (7).

Şifa bulmakla ölümsüz olmak
birbirinden çok farklı kavramlardır. Bu
gerçeği hem sağlık hizmeti sunucuları hem
de hasta ve hasta yakınları iyi bilmelidir.
Sağlıklı olmak ile ölümsüz olmak arasındaki
fark iyi bilinmelidir.
Bu konuda İvan İlrich’ in tespitleri
önemlidir. İlrich der ki: Halis bir erdem sahibi
olmak için 3 şeyi bilmek gerekir: 1-Acıyı asla
ortadan
kaldıramayacağız.
2-Bütün
hastalıkları tedavi edemeyeceğiz. 3-Mutlaka
öleceğiz (8).

SONUÇ
Tarih boyunca insanlık bu sorulara
hep cevap aramıştır. Daha doğrusu ‘Ben
kimim? Nereden geliyorum? Nereye
gidiyorum?’ Soruları her zaman özellikle
bilim insanları, felsefeciler, doktorlar ve din
adamlarının kafalarını meşgul etmiştir.

İnsanoğlu var olduğu günden beri
hastalanmakta ya da yaralanmakta ve
ölmektedir. Sağlık sektörü en çok araştırma
yapılan alanlardan birisidir. Ölümsüz olmak
her asırda, her kültürde ve her inanç
sisteminde insanlığın hayallerini süslemiştir.
Günümüz şartlarında elimizdeki imkânlarla
ölüme çare yoktur. Ancak belki ölüme geçici
bir hayat rengi verebiliriz.

Her ne kadar modernleşsek de,
teknolojik olarak yenilensek de değişmeyen
gerçek
insanoğlunun
hayatla
ölüm
arasındaki ince çizgide yaşamış olduğu
gerçekliktir.
Günümüzde
antiagent
programlar, gençleşme kürleri ya da detoks
programları hep bu kaygının ürünüdür
aslında.

ÇERÇEVE METİNLER
1- Her nasıl olursa olsun ölüm anını
yönetmek hem doktor hem de hasta
yakınları açısından çok zordur. Bir acil tıp
uzmanı olarak her gün birçok ölüm vakası
ile karşılaşıyoruz. Bu bağlamda her
ölümün zamansız ölüm olduğunu
biliyoruz ve yaşıyoruz.
2- Her şeye rağmen yıllar geçtikçe insan
vücudu eski bir bisikletteki lastikler veya
en sevdiğiniz oyuncaktaki piller gibi eskir
ve biter. Vücudun önemli kısımları -kalp
ya da akciğerler ya da beyin gibi- yıpranıp
çalışmayı bıraktığında, kişi muhtemelen
ölecektir.
3- Sağlık bilimi ve çalışanları her gün ciddi
hastalıkları ve yaralanmaları önlemek ve
tedavi etmek için daha fazla yol
bulmaktadır. Bu yüzden her geçen gün
hastalıkların iyileşme şansı artmakta,
ortalama yaşam ömrü uzamakta ve
hastalıklara rağmen yaşam kalitesi
artmaktadır.
4- Yaşayan her şey bir gün gelir ölür.
Yetişkinler için bile bunu anlamak ve
kabullenmek
çoğu
kez
zordur.
Nihayetinde, ölüm de yaşamın önemli bir

Tıp camiasında milyar dolarlık
bütçeler hep insan hayatının bir an daha
uzatılması ya da yaşadığı ömrü daha kaliteli
yaşamasıdır esasında. Fizik, kimya, biyoloji
ya da mühendislik bir şekilde tıp sektörüne
teşhis ve tedavide yeni ürünler sunmak için
canla başla çalışmaktadır.
Ruhun ne olduğu ve mahiyeti üzerine
değişik çalışmalar vardır. Ancak bu
çalışmaların bize verdiği doyurucu bilimsel
bilgiler ne yazık ki henüz yoktur. Bir
çalışmada ölüm döşeğinde bir hastanın
öldükten sonra 4 gram ağırlık kaybı
olduğunu bulmuşlar. Ölüm anında neler
olduğunu araştıran termal kamera vs ile
yapılan çalışmalar devam etmektedir. Ancak
henüz çalışmalar sonuçlanmamıştır.
Bu bağlamda bir iki noktaya temas
etmekte fayda vardır. Günümüzde hasta
hekim ilişkilerinin ne kadar kötü olduğunu
hepimiz bilmekteyiz. Ancak bunun en önemli
nedenlerinden biri şudur ki:
6

www.meyvedergisi.com
özelliğidir. Bu tuhaf görünebilir. Ama
birinin ölebilmesi için öncelikle yaşıyor
olması gerekir.
5- 20. Yüzyıldaki tıbbi gelişmelerle birlikte
ölen bir hastayı yeniden canlandırma
tekniklerinde
birçok
gelişmeler
olmuştur. Birçok yeni ilaç ve yöntem
kullanıma girmiştir. Bununla birlikte
Yaşamla Ölüm arasında öldükten sonra
tekrar hayata dönme ihtimali olan yeni
‘Gri Zonlar’ ortaya çıkmıştır.
6- Çoğu insan kalbi durduğunda bir kişinin
öldüğünü düşünür. Kalp artık vücuda kan
pompalamadığından
başta
beyin
hücreleri olmak üzere tüm hücreler
ölmeye başlar. Öğürme refleksi dahil
tüm beyin sapı refleksleri kaybolmaya
başlar. Ancak yine de bu hücrelerin
ölmesi biraz zaman alır. Bu süre içinde
neler
olup
bittiğinin
farkında
olabilirsiniz. Aslında bu öldükten sonra
öldüğümüzün
farkında
olduğumuz
anlamına gelir.
7- Robert Rister 12 dakikalık kalp
durmasının ardından tekrar yaşama
dönen bir hasta. ‘Öldüğümüzü nasıl
bilebiliriz?’ sorusuna cevap olarak şöyle
diyor: ‘Bilemezsiniz. Her şey bir anda
oldu gibi. Bu süre içinde hayatınız
gözünüzün
önünden
geçmez.
Öldüğünüzü bilmiyorsunuz. Ancak her
nasıl olursa olsun uyandığınızda bu size
çok etkileyici geliyor. İnanılmaz birkaç
dakika geçirmiş oluyorsunuz.’ dedi (6).
8- Şifa bulmakla ölümsüz olmak birbirinden
çok farklı kavramlardır. Bu gerçeği hem
sağlık hizmeti sunucuları hem de hasta
ve hasta yakınları iyi bilmelidir. Sağlıklı
olmak ile ölümsüz olmak arasındaki fark
iyi bilinmelidir.
9- Ölümsüz olmak her asırda, her kültürde
ve her inanç sisteminde insanlığın
hayallerini
süslemiştir.
Günümüz
şartlarında elimizdeki imkanlarla ölüme
çare yoktur. Ancak belki ölüme geçici bir
hayat rengi verebiliriz.
10- İlrich der ki: Halis bir erdem sahibi olmak
için 3 şeyi bilmek gerekir: 1-Acıyı asla
ortadan
kaldıramayacağız.
2-Bütün

hastalıkları tedavi edemeyeceğiz. 3Mutlaka öleceğiz.
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Resüsitasyonun Tarihçesi.
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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.
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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ ve FEMİNİZM’İN TARİHİ VE FELSEFİ
ARKA PLANI ÜZERİNE
Dr. Ali KUYAKSİL
Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi
türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve
şefkat duyguları yerleştirmesi de O’nun
kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen
kimseler için dersler vardır. (Rum Suresi:21.
Ayet)

yerilerek nesiller manevi değerlerinden ve
kimliklerinden koparılmıştır. Bunun yerine
Batı’nın ışıltılı, parlak ve makyajlı yüzü
devamlı lanse edilmiştir. Batı’nın tarihindeki
karanlık, iğrenç, aşağılık, insanlık dışı yönüne
hiç değinilmemekte veya “önemli olan
günümüz, hangi çağda yaşıyoruz” denilerek
konu geçiştirilmektedir.

***
''İzm'ler
idrakimize
gömlekleridir''

giydirilmiş

deli

Batı’da kabul edilmesi epey zaman
alsa da bizim İslâm öncesi ve sonrası
kültürümüzde kadın ve erkek her şeyden
önce insandır. Niye Batı’da önce “insan
hakları” sonra “kadın hakları” ve “feminizm”
dediğimiz kavramlar ortaya çıktı? Niye bizde
bir “Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları
Bildirgesi” ya da “Feminizm” diye bir fikir
akımı
çıkmadı?
Üzülmemiz,
aşağılık
duygusuna kapılmamız mı gerekir? Bizim
tarihimizde genel olarak İnsanlar ve özel
olarak kadınlar batıdaki kadar zulüm ve
aşağılanmaya maruz kalmamış ve bu zulüm
ve aşağılamadan kurtulmak için mücadeleye
ihtiyaç duyulmamıştır. Bu nedenle kendi
tarihimizle barışık bir milli duruş içerisinde
olmamız gerekir. İşte bu çalışmada kısa da
olsa kadın hakları konusunda Batı’nın
değerleri ile kendi milli ve manevi
değerlerimiz arasındaki farklar konusunda
mukayese yaparak fikri bir ufuk açmaya
çalışacağız.
Böylece
Batı’nın
kültür
emperyalizmine karşı, kültürel ve manevi
değerlerimize yönelik bir milli farkındalık
oluşturmaya katkıda bulunmak istedik.

Cemil Meriç
***
1.Giriş
Birleşmiş Milletler tarafından 1977
yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü; tüm dünyada kadınların haklarının
savunulduğu,
daha
huzurlu
yaşam
özlemlerinin dile getirildiği, birlik ve
beraberlik günü olarak kutlanmaktadır.
Kadınlarımız, kutsal bir görev olan annelik
görevinin yanı sıra, iş hayatında da yer
alarak, hem aile hem de ülke ekonomisine
büyük katkılar sağlamaktadır. Bugün,
eğitim, sağlık, hukuk, sanat ve bilim gibi
sayısız alandaki çalışmalarıyla dünya çapında
başarılara imza atan kadınlarımızın sayısının
artması övünç kaynağımızdır.
Bu girişten sonra kısa da olsa bazı
konulara değineceğim. Son iki yüzyılı aşan
bir süre içerisinde Batı’nın Aydınlanma
süreci ve sonundaki teknik gelişmelere bağlı
olarak ortaya çıkan “Sanayi Devrimi” birçok
gelişmenin belirleyicisi olmuştur. Batı artık
kendisini insanlığın öncüsü ve temsilcisi
olarak görmeye başlamıştır. Başarılı bir
şekilde
yürütmüş
olduğu
“Kültür
Emperyalizmi” sayesinde bu düşünceyi eski
sömürgelerinde ve dünyanın geri kalan
kısımlarında da büyük oranda kabul
ettirmiştir. Ne yazık ki ülkemiz de bu gruba
dâhildir. Kendi kültürümüz ve manevi
değerlerimiz unutturularak ve devamlı

2. İnsan, İnsan Onuru, İnsan Hakları
Kavramları
Öncelikle çalışmanın sağlam bir fikri
zemine oturması ve uzamaması açısından
bazı, kavramların kısaca açıklanmasında
fayda
mülahaza
ediyoruz.
Bugün
uluslararası ilişkilerde bir devleti insan
hakları ihlali ile suçlamaya çalışmak,
suçlanan devlet açısından “Aforoz Etkisi”
yapmaktadır. Yani o devleti uluslararası
10
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camiadan
dışlamak,
yalnızlaştırmaktır.
Öncelikle İnsan; Ruh ve bedenden ibaret
varlık, sözle anlaşan, akıl ve düşünme
yeteneği olan en gelişmiş canlıdır (Eren vd.,
1998: 710). İnsanlık ise kelime olarak insan
olma hali, insana yakışan hal ve davranış,
adamlık, insaniyet anlamlarına gelmektedir
(Doğan, 1996: 547). Farklı yazarlarca insanlık
“Uluslararası Topluluk”, “Devletler” veya
devlet olamasa dahi “Bütün Halklar”ı içine
alabileceği ifade edilmiştir. Gerçekte
insanlık, şimdiki ve gelecek nesilleri içine
alan bir bütündür ve devletlerden farklı bir
hukuki kişiliği vardır (Kuyaksil, 2012: 18).

anlaşılır. İngiltere, Fransa ve ABD’nin
tarihine baktığımız zaman bunu görürüz.
Hollanda’da Amsterdam şehrinde “İşkence
Müzesi”, Lahey şehrinde de “Cezaevi
Müzesi” bulunmaktadır. Bu müzelerde itiraf
hukukuna dayalı Engizisyon Mahkemesinin
ifade alırken kullandığı işkence yöntemleri
ve aletleri sergilenmektedir (Ek-1: Hollanda
İşkence Müzesi Resimleri).
3. İngiltere Örneğinde Avrupa’da
Kadının Değeri ve Onuru
Kadın haklarının niye Batı’da ortaya
çıktığının anlaşılması için arkada yatan
sosyokültürel
nedenlerin
bilinmesi
önemlidir. Bunlardan en önemlisi kadının
kocanın mülkiyeti altında görülmesidir.
İngiltere’den iki örnek vermek istiyorum.
Birinci örnek: Kadınların kocaların mülkü
olarak görülmesinin en çarpıcı örneği “Wife
Selling/ Karının Satılması” geleneğidir. İkinci
örnek; “İngiliz Kocaların karılarıyla zina
yaptığı sabit olan erkeklerden tazminat
isteme hakkı”dır (Ek-2: İngiliz Kadınların
Kocaları tarafından Pazarda Satılma
Resimleri).

İnsan Onuru, çok kullanılan ve
kapsamlı bir kavramdır. Kişiliğe saygıyı, bir
işin bir görevin niteliklerine uygun kişilik
özelliklerine sahip olmayı; kişinin kendi
yeteneklerini bilmesi, geleceği dikkatle
planlamasını; diğer insanlarla birleşerek
çalıştığı kurumun işleyişiyle ilgili sorumluluk
duygusu yüklenmesi olarak kabul edilebilir
(Bilen, T.Y., 3-10).
İnsan hakları kavramının herkes
tarafından kabul edilen bir tanımı yoktur.
Türkçe kitaplarda ‘kamu hürriyetleri’, ‘temel
haklar’, ‘vatandaş hakları’ hep aynı anlamda
birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Çeşitli
tanımların ortak yanlarını alarak biz de bir
tanım geliştirdik. Bu geliştirilen tanım
Batı’nın kendi tarihi gelişimi göz önüne
alınarak geliştirilmiştir. Dolayısı ile Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi, “neyin insan hakkı
ihlali” olduğuna karar verirken vereceğimiz
tanımda geçen “siyasal iktidara karşı” olmayı
ölçüt
olarak
kullanmaktadır.
AİHM
kararlarının bizim toplumumuzda kabul
görmekte
tereddüt
ve
zorlanmalar
yaşanmasının arkasında da bu gerçek vardır.

İngilizlerin Eşlerini Satma Geleneği:
Bugün kadınlar en azından Avrupa’da
birer ‘birey’ olarak görülüp, kendi
yaşamlarının mülkiyetine sahip olsalar da,
yakın geçmişe kadar tablo bunun tam
tersiydi. Avrupa’nın en büyük ülkelerinden,
‘Avrupalılık’ kimliğinin inşasında önemli role
sahip olan İngiltere’deki “eş satma” geleneği
bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Eş
satma, Britanya topraklarında özellikle 17.
Yüzyıl sonlarında görülmeye başlanan bir
garip gelenek. Ancak kaynaklarda bu
geleneğin izlerine 13. Yüzyıl başlarında bile
rastlamak mümkün (www.mynet.com).
Araştırmacılara göre bu gelenek sadece orta
sınıf ailelerde değil zengin sayılabilecek
ailelerde de uygulanıyordu. Karısını sattığını
parlamentoya kayıt ettiren ve daha sonra
parlamenter olan dahi vardı. James Bryce’ın
yazdıklarına göre ilk kadın satışı 1302 ‘de
“karısını tapusuyla beraber başka birine
bağışlayan”
adam
tarafından
gerçekleştirilmiştir. (https://hukuktar.org).

İnsan Hakları: Kişilerin insan olmakla
doğuştan sahip oldukları SİYASAL İKTİDAR
KARŞISINDA cinsiyet, yaş, inanç ve düşünce
farkı
gözetilmeksizin
eşit
oldukları
devredilemez haklardır (Kuyaksil, 2002: 3).
Bat’nın sosyo-kültürel tarihinden
kaynaklanan bu tanımdan insan haklarının
derebeyleri ve krallara karşı yapılan kanlı
isyan ve mücadelelerden sonra elde edildiği
11
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18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın
ortalarında, İngiltere‘de, eşlerin satılması
çok yaygın bir gelenekti. Bu dönemde, eş
satışı ile ilgili birçok dava açıldı, istisnasız her
yıl gazeteler bu haberleri sayfalarına taşıdı.
1780-1850 yılları arasında yaklaşık 300 kadın
satıldı. Boşanmayı düzenleyen ilk kanun ise
1857’de yayınlandı ancak bundan önce ise
bir evliliğin sona erdirilmesi çok zor ve
masraflıydı.
Boşanabilmek
için
parlamentodan özel yasa çıkartmak
gerekiyordu ve en az £ 3,000 (günümüzde
15.000 pound yani 70 bin TL civarında)
kiliseye bağış yapılması gerekiyordu.
Dolayısıyla o dönemde toplumun elit kesimi
boşanma hakkına sahipken, halkın geri kalan
yoksul tabakası bu hakka sahip değildi
diyebiliriz. Onlarda mutsuz evliliklerini
bitirmek amacıyla yeni bir yöntem buldular
ve bu yöntem uzun yıllar süregelen bir İngiliz
geleneğine dönüştü (http://tarihkurdu.net).

gelenek, 1913'te bir kadının Leeds polis
mahkemesine kendisinin kocası tarafından
bir iş arkadaşına 1 pounda satıldığını
gösteren belgeyi ihbar etmesinin ardından
gelişen protesto olaylarıyla tamamen
sonlanmıştır (www.mynet.com).
1932 yılında 100 yıl önceki sayısını
tıpkıbasım
yayınlayan
The
Times
gazetesinde ki habere göre karısını açık
artırmayla satan erkek halka şöyle hitap
ediyordu (https://hukuktar.org) :
“Centilmenler! Karım Williamson
başka adıyla May Thompson’u mezada (açık
artırmaya) çıkardım. En yüksek fiyatı teklif
edene
vereceğim…
Her
şeyi
açık
söylüyorum. Hiçbir şey gizlemiyorum. Bu
karı koynumda beslediğim bir yılandır. Onu
evimi idare etsin, rahat edeyim diye aldım.
Halbuki başıma belâ oldu. Evimin rahatı
bozuldu. Geceleri hücumuna, gündüzleri
şeytanlıklarına tahammülüm kalmadı (Halk
arasında yüksek sesle gülüşmeler)’

Bu uygulamanın yıllarca devam
etmesini sağlayan esas sebep, İngiliz
kanunlarının kadını evlendiği andan itibaren
erkeğin malı olarak görmesiydi. Hakim Sir
William Blackstone'nun 1753'de yazdığına
göre; "kadının yasal varlığı evlilik sürecinde
askıya alınmış olur, ya da en azından
kocasına takviye olunur. Kocasının himayesi
ve koruması altında her görevi yapar".
Evlenmiş kadınlar mülk sahibi olamıyordu ki,
onlar
zaten
kocalarının
mülküydü
(www.mynet.com).

‘Tanrım bizleri müziç kadınlardan,
oynak dullardan muhafaza buyur’ dediğim
zaman candan dua ettiğime emin olunuz
(Halk arasında gülüşmeler). Bu gibi
kadınlardan
kudurmuş
köpeklerden,
kükreyen arslanlardan, dolu tabancadan,
koleradan, Etna yanardağından, herhangi bir
felaketten sakınır gibi sakınınız. İşte size
karımın fena ve korkunç cihetlerini açıkça
anlattım. Şimdi iyi hasletlerinin parlak
cihetlerini de söyleyeyim: Roman okumasını,
inek sağmasını bilir. İstediği anda güler,
istediği anda ağlar. Susadı mı koca bardak
Ales birasını dibine kadar boşaltır.

Satılmak istenen eş kocası tarafından
halk pazarına veya hayvan panayırına
götürülürdü, en iyi fiyattan satılmaya
çalışılırdı. Kadıların boynuna, beline veya
bileklerine yular takılır, müzayede boyunca
sahnede tutulurlardı. Kadınların da bazen bu
satış işlemine gönüllü olduğu söyleniyor
çünkü bu mutsuz evliliklerini bitirmek için
ellerinde başka bir fırsatları yok. Eş satışları
1820’li ve 1830’lu yıllarda en üst noktaya
ulaşmıştır ve sonrasında eşlerini satmak
isteyen kocaların toplum baskısı görmesi
nedeniyle bu uygulama giderek azalmıştır.
Tabi ki 1857 yılında boşanma kanununun
çıkmasıyla da bu gelenek son bulmamıştır
(http://tarihkurdu.net). Bu akıl almaz

Karımı gördükçe şairin şu beyti aklıma
gelir: “Tanrım kadına gülmek ve ağlamak ve
böylece insanları iğfal etmek hasletini ihsan
etmiştir.”
Karım tereyağı yapmasını, hizmetçiyi
tekdir etmesini ve elbiselerini yıkamasını da
bilir. Whisky, Gin ve Rhum yapamazsa da
bunların iyisini fenasından tecrübe ile pek
güzel tefrik eder. Bütün meziyetleri ve
noksanları ile karımı 50 Şilinge satıyorum.”
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Karılarıyla Zina Yaptığı Sabit
Erkeklerden Tazminat İsteme Hakkı:

Olan

Mutlaka ilahi vahye ters düşen örnekler
olmuştur. Ama bu istisna örneklerle
genellemelere gidilemez.

İkinci örnek: İngiliz Kocalar 1970 yılına
kadar, karılarıyla zina yaptığı sabit olan
erkeklerden tazminat isteme hakkına
sahiptiler, aynı hak kadınlara tanınmamıştı.
Bu nokta yani, zina karşılığında kocanın
tazminat isteme hakkı, kadının kocanın
mülkiyeti
altında
görülmesinin
bir
uzantısıdır (Berktay, 2000: 355). Bizim
kültürümüzde bırakın tazminat isteme
hakkını, “Karısının veya kendisine çok yakın
bir kadının iffetsizliğine göz yuman”
kimseye Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe
Sözlüğe göre (Eren vd., 1998: 368) küfür ve
hakaret manasını da içeren “Deyyus” denir.
İşte batı ile bizim aramızdaki sosyo-kültürel
farklardan bir örnek.

3. İnsan Haklarına Bakış Modelleri
Batı ve bizim toplumumuzda İnsana
bakış felsefesi, insan haklarına bakış açısını
da belirlemiştir. İnsan nedir? Nasıl ortaya
çıkmıştır? Sorularına verilen cevaplar kısaca
iki başlık altında toplanabilir: 1- Evrim
Teorisi, 2- Yaratılış Teorisi. İnsanın ne ve
nasıl ortaya çıktığının izahını çeşitli
sebeplere bağlayan felsefi görüşler vardır.
Bunların en ileri bilimsel kabul edileni “Evrim
Teorisi”dir.
“Yaratılış Teorisi”ise; Bütün
semavi (tek ilahlı) dinlerin kabul ettiği;
insanlığın Hz.Adem ve Hz. Havva neslinden
türemesidir.
Evrim Teorisine göre, Hayatın
Kaynağı uzaydan gelen bir tek hücrenin
etrafındaki doğal şartlarla mücadele ederek
gelişmesi, çoğalması ve çeşitlenmesidir. Bu
çoğalma ve çeşitlenmeden sonra “Doğal
Seleksiyon” devreye girer. Güçlü olan ayakta
kalır, neslini devam ettirmek için kendi
menfaatini gözetir. Güçsüz olan hayattan
silinir, nesli yok olur. Bu teorinin ulaştığı
felsefi sonuçlar: “Güçlü Olan Haklıdır!”, “Güç
= Hak” tır, “Hak verilmez, mücadeleler
sonucu alınır” şeklindedir. Batıdaki İnsan
Hakları tarihi gelişimi hep bunun örnekleri
ile doludur. Bu durum insanlığı, “Sosyal
Darvinizm”e götürmektedir. Yani güçlü
devletlerin menfaatlerine uygun olarak,
diğer devletleri sömürge yapması, gerekirse
yıkarak kendi topraklarına dâhil etmesi,
onlara soykırım uygulaması onların hakkıdır.
Batı ve Amerika’nın sömürgecilik tarihleri
bunun örnekleri ile doludur. Son olarak 2.
Dünya savaşının 5 büyük devleti olan, ABD,
Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi’nde diğer
devletlerden ayrıcalıklı olarak kendilerine
“Veto Yetkisi”ni bir hak olarak görmüşlerdir.
Oysa mazlumların yanında yer alan kendi
ülkesindeki teröristlerle 40 yıldır kendi
hukukumuz içerisinde mücadele eden
ülkemize “insan hakları ihlali” bahanesi ile
sıkıştırılmakta ve silah satmamaktadırlar.

Oysa bizim Türk/İslâm kültüründe
yönetenler halkın sahibi değil, halkın
hizmetçisidirler. Bu husus Hulefa-i Raşidin,
Selçuklular ve Osmanlılar dönemindeki
uygulamalara bakıldığında görülür. Bu konu
ayrı bir araştırma yapacak kadar geniştir. Biz
ana konumuzdan sapmamak için Türk/İslam
dünyasındaki iyi uygulamaların arkasında
yatan iki hadisi şerifi aktarmakla yetineceği.
Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Bir
kavmin efendisi, onlara hizmet edendir.”
(Deylemî, Müsned, II, 324)
İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan
rivayet
edildiğine
göre
Peygamber
aleyhisselâm şöyle buyurdu: “Hepiniz
çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden
sorumlusunuz. Âmir memurlarının çobanıdır.
Erkek ailesinin çobanıdır. Kadın da evinin ve
çocuğunun çobanıdır. Netice itibariyle hepiniz
çobansınız ve hepiniz idâre ettiklerinizden
sorumlusunuz.” (Buhârî, Cum`a 11, İstikrâz
20, İtk 17, 19, Vesâyâ 9, Nikâh 81, 90, Ahkâm
1; Müslim, İmâre 20. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd,
İmâre 1, 13; Tirmizî, Cihâd 27)
Kısacası bizim tarihimizde bir Fransız
İhtilali’ni doğuracak sosyal adaletsizlik ve
zulüm olmamıştır. Feminizmi doğuracak
kadar bizim toplumumuzda kadının değeri
aşağılara düşmemiş ve hakkı yenmemiştir.
13
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Evrim Teorisinin bilimsel değeri
konusuna da kısaca değinmek gerekir. Teori:
doğruluğu henüz tam olarak ispatlanmamış
bilimsel görüş demektir. Teoriler bilimsel
olarak deneylerle tekrar tekrar aynı
sonuçlara ulaşılırsa “Kanun” olur. Yerçekimi
Kanunu, Suyun Kaldırma Gücü Kanunu gibi.
Aynı şarlar altında tekrarlandığında aynı
sonuçlar elde edilir. Evrim teorisi, teori
düzeyinde olmasına rağmen ne yazık ki çizgi
filmlerle çocuklarımıza, belgeseller ile de
yetişkinlere yönelik olarak kesin doğruymuş
gibi, kanun gibi telkin edilerek zihinlerde
ateizme/tanrı
tanımazlığa
zemin
oluşturmaktadırlar.

reddetmesinden kaynaklanmaktadır. Bu
nedenle ister ateist olsun, ister Allah’a
inanan olsun, kimse inancından ve felsefi
düşüncesinden dolayı kınanmamalı ve hor
görülmemelidir. Burada artık bilimsellikten
ziyade işin içerisine inanç girmektedir.
Demokratik ve laik bir ülkede kişilerin inanç
konusunda tercihine saygı duyulmalıdır.
4. Feminizm
Kadın Hakları Bildirgesi 1791’de
yayınlanmıştır. Fransız yazar Olympe de
Gouges, bu bildirgeyi İnsan ve Yurttaş
Hakları
Bildirgesi’ne
tepki
olarak
hazırlamıştı.
Çünkü
Fransız
Devrimi
sürecinde hazırlanan ilk bildirge sadece
“reşit vatandaşlar” için geçerliydi, yani
“erkekler” için... Temelinde kadınların ve
erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu
savunan, cinsiyet ayrımcılığına düşman bir
dünya görüşüdür. Kadınlar ve erkekler
dünyanın genelinde eşit haklara sahip
olmadıkları için de kadın haklarının
korunmasına yönelik çalışmaları kapsar.
Feminizm kadınların üstünlüğünü değil;
erkeklerle eşit olduğunu savunur. Yani
cinsiyet üzerinden yapılan ayrıma karşı çıkan
bir insan hakları mücadelesidir.

Yaratılış Teorisi’ne göre ise, insan bir
yaratıcı olan Allah tarafından yaratılmıştır.
Tüm insanlar Allah tarafından yaratılan ilk
insan olan Hz. Âdem ve Havva’dan
türemiştir. Yaratılış teorinin sonuçlarını;
“İnsan olma özelliği, Allah tarafından
verilmiş bir haktır”, dolayısıyla “Haklı olan
Güçlüdür”, “Hak = Güç’tür”, “Hak haktır,
büyüğüne küçüğüne bakılmaz. Küçük büyük
için feda edilmez”, “Tüm insanlar Kardeştir,
Kardeşliğin
iktizası
yardımlaşmadır”
şeklinde belirte biliriz.
Sonuç olarak, bilimsel anlamda, Evrim
Teorisi ile Yaratılış teorisi eşit düzeydedir.
Çünkü bugüne kadar bir maymunun insana
dönüştüğü
deney
ve
gözlemlerle
ispatlanamamıştır. Ama insanda bulunan
bütün elementlerin toprakta da bulunduğu
söylenebilir. Aynı şekilde Hz. Âdem’in de ilk
insan olduğu ve topraktan yaratıldığı da
deney ve gözlemlerle ispatlanamaz. Çünkü
Hz.
Âdemin
topraktan
yaratıldığını
gözlemleyecek insanların olması demek, Hz.
Âdem’in ilk insan olmadığı demek olur. O
yüzden burada bilimden ziyade iman
devreye
giriyor.
Kur’an-ı
Kerimde
müminlerin özelliklerinden birisi olarak
şöyle ifade edilmektedir: “ Onlar gayba
(görmediklerine) iman ederler, namazı
kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra
harcarlar” (Bakara Suresi: 3. Ayet). Birçok
bilim adamı ve teknoloji uzmanının Darwin
Teorisi’ni savunmalarının tek sebebi, bu
teorinin
bir
yaratıcının
varlığını

Sonraları Feminizm içerisinde değişik
gelişmeler ve ilk ortaya çıktığı görüşlerden
kaymalar olmuştur. “Çekirdek” feminist
geleneği, yani liberal, sosyalist/Marksist ve
radikal feminizme ilaveten post-modern
feminizm, psikoanalitik feminizm, siyahi
feminizm, lezbiyen feminizm vs. eklenmiştir.
Bu durum bazı kimselerin feminist
hareketten ayrılmalarına sebep olmuştur.
Özellikle
lezbiyen
feminizmin
ideolojisinde tüm kadınların enerjilerinin
tamamını
sadece
kadınlar
üzerinde
harcamak vardır. Kadın hareketlerine destek
verilmeli, sadece kadınlara sevgi duyulmalı,
sadece kadınlarla cinsel ilişkiye girilmelidir
bu ideolojiye göre. Bu yüzden heteroseksüel
kadınları sürekli eleştirir, onları “düşmanla
yatmak”la suçlarlar. Lezbiyen feministler
erkeklerle cinsel ilişki kurmaya devam
etmenin kadını her yönden kısıtladığına
inanırlar. Evlilik kurumu yüzünden kadının
14
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özgürlüğünün kısıtlandığını, kariyerini tam
gün bebek bakımına feda etmek zorunda
bıraktığını ve ev kadınlarını ekonomik
yönden erkeğe bağımlı kıldığını iddia
ederler.

şiddetli bir mücadele ve talep gelmemiştir.
Aynı şekilde bu hakkın kadınlara verilmesini
engellemek için erkeklerden de engelleyici
bir hareket gelmemiştir. 5 Aralık 1934 günü
dünyada kadınların yasal olarak milletvekili
seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu ülke
sayısı 28, bu hakkın kullanıldığı ülke sayısı ise
sadece 17 idi.

Bu
aşamadaki
feminizm
artık
toplumda en önemli olan aile kurumunu
parçalama aşamasına gelmiş, toplumun
diğer yarısı olan erkeği düşman olarak algılar
hale gelmiştir. Bu nedenle eskiden kadın
haklarına destek veren belli orandaki erkek
cinsiyetinin de desteğini çekmesine ve uzak
durmasına sebep olmuştur. Toplumsal barış
ve huzur için yola çıkan feminizmin bir kolu
artık toplumsal barış ve huzura tehdit
oluşturacak seviyeye gelmiştir.

5
Aralık
1934’de
Türkiye
Cumhuriyetinde kadınlara seçme ve seçilme
hakkı tanınırken, o dönemde Avrupadaki
bazı gelişmiş ülkelerde bile kadınların bu
hakkı bulunmuyordu. Seçme ve seçilme
hakkına; Fransa'da kadınlar 1944, İtalya'da
1945, Yunanistan'da 1952, Belçika'da 1960
ve İsviçre'de 1971 yılında kavuştular. Bu
örnek bile ülkemizdeki kadınlar ve erkeler
arasındaki uyumu ve aile
kurumumuzun birlik ve
beraberliğini göstermeye
yeter. Ne yazık ki manevi
ve kültürel değerlerimizde
yıpranmalar arttıkça bizde
de batı toplumlarında
görülen
toplumsal
huzursuzluklar görülmeye
başlamaktadır. Bu nedenle
değerler eğitimine önem
verip,
toplumumuzu
ayakta tutacak milli ve
manevi değerlerimiz yeni
kuşaklara aktarılmalıdır.

Türk
toplumu
olarak, İslam öncesi ve
sonrası olarak kadına
büyük değerler vermiş bir
milletiz. Aile kurumunun
kutsallığına ve bu kutsal
kurumda en çok emeği
geçen
kadınlarımız
olduğunu kabul etmiş bir
milletiz. “Evi dişi kuş
yapar” deyimi bu gerçeği
dile getirmektedir. 300
yıldan
fazla
tarih
sahnesinde 1000 yıldır
Anadolu
topraklarında
varsak, bunun en büyük
sebebi aile kurumumuzun sağlam olması ve
karşılıklı saygı sevgi ve muhabbete
dayanmasıdır. Bizi yıllardır yıkamayan,
Anadolu topraklarından söküp Orta Asya
steplerine geri gönderemeyen güçler, çeşitli
izimler ile milli birlik ve bütünlüğümüzü,
Feminizm ile de kendi ülkelerinde görülen
aile kurumunun çöküşünü bizim ülkemize
ihraç etmeye çalışmaktadırlar. Ama bizim
toplumumuzda
gerekli
sosyo-kültürel
altyapıyı bulamayacakları için başarılı
olamayacaklardır.

5. Sonuç
Bugün İnsan Hakları olarak dile
getirilen insani değerler yalnız Batı'nın değil
tüm insanlığın ortak medeniyet tarihinin
ortaya çıkardığı ortak değerlerdir. Bazı
devletlerin veya kesimlerin kendi politik
çıkarları için bu değerleri ülkemize karşı
kullanmış
olmaları
bu
değerleri
gözümüzden düşürmemelidir.
Türkiye, tarihi ve kültürel temelinde
yatan ilkelere bağlı kaldıkça ve onları içinde
bulunduğu
çağın
ihtiyaçlarına
göre
geliştirdikçe, İnsan hakları, kadın hakları ve
demokrasi
konusunda
örnek
olarak
gösterilen bir konuma gelecektir. Herkes bu
inancı paylaştığı zaman, aksaklıklar çok kısa

Örnek olarak; Türkiye Cumhuriyeti, 5
Aralık 1934 tarihinde Türk Kadınına "Seçme
ve Seçilme Hakkı" tanımıştır. Bu hakkın
tanınması için toplumuzdaki kadınlardan
15
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bir süre içerisinde elbirliği ve hoşgörü
içerisinde giderilebilir.

4. EREN Hasan vd. (1998): Türkçe
Sözlük, Cilt:1, Ankara: Türk Dil
Kurumu Basımevi.
5. (https://hukuktar.org/2018/03/12/8
792/; Erişim Tarihi: 13.03.2018).
6. (https://www.mynet.com/medeniyet
in-besigi-ingilteredeki-korkuncgelenek-erkeklerin-eslerini-satmasi1208395-mykadin; Erişim Tarihi:
10.03.2018)
7. (http://tarihkurdu.net/ingilizlerineslerini-satma-gelenegi.html; Erişim
Tarihi: 04.03.2018)
8. KUYAKSİL Ali (2002): İnsan Hakları
Bilgileri, Ankara: Eylül Kitap ve
Yayınevi.
9. KUYAKSİL Ali (2012): İnsan Hakları,
Gaziantep: Ada Kitapevi.

Kapitalist Batı medeniyet, ucuz iş
gücü temin edeceğiz diye kadınları
yuvalarından çıkarmıştır. Kadını her türlü
ürün pazarlanan ve pazarlayıcı bir nesne
haline getirmiştir. Kadınların bu şekilde bir
nesne olarak ekonominin çarkları içine dâhil
edilmesi, kadınların yaratılışında kadınlara
mahsus birçok güzel huy, ahlaki ve ailevi
değerlerin kaybolmasına neden olmuştur.
Bu durum Avrupa ülkelerinde aile ve sosyal
değerlerin yıpranmasına ve kısmen de yok
olmasına neden olmuştur. Avrupa’nın
günümüz
medeniyetinin
temsilcisi
görünmesi, onların taklit edilmesine neden
olmaktadır. Bu durum ülkemiz de dâhil
olmak üzere birçok devlet ve milletler
üzerinde tahrip edici etkisini göstererek tüm
insanlığa zarar verir hale gelmiştir. Tıpkı
Fransız ihtilali ile ortaya çıkan “milliyetçilik
akımı”nın
tüm
imparatorlukların
parçalanmasına sebep olması gibi.
Hâlbuki aile hayatı, kadın ve erkek
arasında karşılıklı hürmet ve muhabbetle
devam eder. Eşlerden birisinin diğerini
düşman olarak görmesi ile devam etmez,
parçalanır, boşanmalar çoğalar. Aile
ortamında yetişmeyen nesillerde de değişik
sorunlar ortaya çıkar, topluma zararlı bir
hale gelirler. Sonuç olarak Bediüzzaman’ın
dediği gibi; “Kadınlar yuvalarından çıkıp
beşeri yoldan çıkarmış; yuvalarına dönmeli”.
KAYNAKLAR
1. BERKTAY
Farmagül
(2000):
‘Kadınların İnsan Hakları: İnsan
Hakları
Hukukunda
Yeni
bir
Açılım’ss.349-372, İnsan Hakları,
Editör: Gökçen ALPKAYA vd.,
İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s.355)
2. BİLEN Mürüvvet ( T.Y): Sağlıklı İnsan
İlişkileri, Beşinci Baskı, Ankara:
Armoni Ltd. Şti.
3. DOĞAN D. Mehmet (1996): Büyük
Türkçe Sözlük, 11. Baskı, İstanbul: İz
Yayıncılık.
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…gözü veren Zât, hem gözü görür, hem
ince bir mânâ olan gözün gördüğünü
görür, sonra verir.
Şualar
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GÖRME FIRSATI
Prof. Dr. Metin BÜLBÜL
Güneş ışınları bütün eşyayı kuşatır
ama bizim algıladığımız miktar çok sınırlıdır.
Göz, vücudun en kompleks organlarından
biridir ve görme olayı burada gerçekleştirilir.

bu organı görme için özel olarak dizayn eden
ve her an görme fonksiyonunu yaratan bir
Yaratıcı tarafından yapıldığını gösterir.
Ömür boyunca gerçekleştirilen bu olayların
düzenli
ve
kusursuz
bir
şekilde
gerçekleştirilmesi; bu olayın ancak Cenab-ı
Hak’kın ilmiyle, iradesiyle ve kudretiyle
olduğunu gösterir.

Görme olayı; gözün bilgiyi aldıktan
sonra beyne yolladığı ve bu bilginin
anlamlandırılıp yorumlandığı sürece verilen
addır. Cisimlerden yansıyan ışıklar ilk olarak
kornea ve mercek tarafından kırılarak,
gözün arka kısmında yer alan retina tabakası
üzerine yansır. Retina tabakasında, beyne
gidecek olan görüntünün ters bir görüntüsü
oluşturulur. Burada oluşturulan görüntü,
sinirler
aracılığıyla beyindeki görme
merkezine gönderilir ve görülecek cismin
burada düz bir görüntüsü oluşturulur ve bu
şekilde görme olayı gerçekleştirilmiş olur.
Gözün en önünde bulunan bombeli, saydam,
şeffaf ve damarsız tabakas korneadır ve
göze gelen ışıkların kırılmasını sağlar.
Korneanın hemen arkasında bulunan ve
göze renk veren damarlı kısım da İris
tabakasıdır ve İrisin ortasında bulunan ve iki
kas tipinden oluşan bir disk üzerinde göz
bebeği bulunur. Fazla ışığa maruz kaldığında
küçülerek ve az ışıklı ortamlarda büyüyerek
düzenli görmeye yardım eder. Mercek ise iris
ve gözbebeğinin hemen arkasında bulunan
şeffaf bölgedir ve her insan için özenle
takılmış özel bir sistemdir ve korneadan
sonra göze gelen ışıkların ikinci defa kırıldığı
yerdir.

Görme olaylarının düzenli bir şekilde
gerçekleştiğini görürken, düşünen insanı en
çok hayrete düşüren şey: Her an Güneş gibi
büyük bir kütleyi bizim emrimize verip bize
hizmetkâr ettirdiği gibi, çok küçük yapılar
olan cansız molekülleri de bizim görmemize
vasıta edip bir ömür boyu görmemizi
sağlayan Cenab-ı Hak’kı görmemektir.
Bu gerçeği Bediüzzaman Hazretleri : ‘’
Basar masnuatı görüp de, basiret Sanii
görmezse çok garip ve pek çirkin düşer’’
cümlesiyle ifade etmiştir.
Çünkü göz sayesinde geçici bir
dünyayı kazanmak mümkünken, göz ile
birlikte basiret te (manevi göz) varsa hem
dünyayı hem de ebedi bir Cenneti kazanmak
mümkün. Aklı başında olan her insan, bu
fırsatı kaçırmamak için büyük gayret
sarfetmeli.

Gözün arka duvarını kaplayan
sinirlerden yapılmış retina bölgesi ve bu
bölgede başlayan Optik Sinirler sayesinde,
sinyaller sol ve sağ arka beyindeki görme
merkezine kadar ulaştırılarak görme işlemi
tamamlanır. Saniyenin çok küçük bir
diliminde gerçekleşen bu olaylar zinciri
sonucunda görme olayı gerçekleşir ve çok
kısa sürede metabolik devirlerden biri
tamamlanmış olur. Görme olayı, bir ömür
boyu devam eder ve bazı rahatsızlıklar
dışında hiçbir aksamaya rastlanmaz. Bu da
görme olayının; kendi kendine olmadığını ve
18

www.meyvedergisi.com

Küremiz hayvana benziyor, âsâr-ı hayatı gösteriyor.
Acaba yumurta kadar küçülse, bir nev'i hayvan
olmayacak mıdır? Veya bir mikrop küre kadar büyüse,
ona benzemeyecek mi?
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BİR ENZİMİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Prof. Dr. Ekrem KÖKSAL
Canlı
organizmaların
besinleri
içerisinde en önemlisini şeker adını
verdiğimiz
ve
bilimsel
literatürde
karbohidratlar olarak adlandırılan kimyasal
bileşikler teşkil ederler. Sakkaritler olarak
da adlandırılan bu grup bileşikler (CH2O)n
kaba genel formülü ile gösterilirler
ve tüm canlıların en birinci
enerji
kaynağıdırlar.
Biyosferde bulunan bileşik
yapıları içerisinde en bol
bulunanı
karbohidratlardır.
Bunun
sebebi
bitkilerin en önemli
depo ve yapıtaşı
maddeleri
olan
nişasta ve selülozun
da birer şeker yapısı
olmasıdır. Bununla
beraber
karbohidratlar canlı
vücudunda sadece
enerji sağlama amacı
ile değil aynı zamanda
bakteri ve bitki hücre
duvarlarının ve hayvan
dokularındaki yumuşak
hücre çeperlerinin de
önemli
bir
bileşenini
oluştururlar
ve
burada
hücreler arası iletişimde görev
alırlar.
Ayrıca
böceklerin
kabuklarında olduğu gibi birçok canlı
vücudunda yapısal eleman olarak da
bulunurlar.

kısımda bulunursa keton özelliği gösterir.
Molekülde bulunması gereken ikinci özellik
ise en az iki farklı karbon atomuna bağlı alkol
gruplarına sahip olmasıdır. Bu iki özelliğe
sahip olabilmesi için molekülün en az üç
karbon atomu olmak zorundadır ve bu da
üçüncü özelliği ortaya koyar. Özetle
bir moleküle şeker diyebilmemiz
için en az üç karbon atomu
olmalı ve bunlardan birine
çift bağlı bir oksijen diğer
ikisine ise –OH grupları
bağlanmalıdır.
Bu
özellikleri
sağlayan
yapılar
basit
şekerlerdir
ve
monosakkaritler
olarak adlandırılırlar.
Monosakkaritler en
az
üç
karbonlu
olabilecekleri gibi bu
sayı yedi karbona
kadar da çıkabilir
ancak doğada en çok
karşımıza çıkan altı
karbonlu olanlardır.
Bir bitkinin dik
durmasını
sağlayan
selüloz,
patatesin
yapısında bulunan nişasta,
çay şekeri olarak bildiğimiz
sukroz, sütte bulunan laktoz,
birçok meyve ile beraber bala da tat
veren şekerlerden biri olan früktoz şekerin
farklı yapılarıdır. Bu yapılardan früktoz tekli
(monomer) bir yapıdır ve aslında en meşhur
ve en önemli bir şeker yapısı olan glikoz gibi
bir monosakkarittir. Bu tekli moleküller eğer
aralarında glikozid bağı denilen bir bağ ile
bir araya getirilirlerse öteki tekli olmayan
yapılar ortaya çıkar. İki monosakkaritin
glikozid bağı ile bir araya getirilmesi ile
disakkaritler,
3-12
molekül
olunca
oligosakkaritler ve daha fazla molekül bir
araya getirilirse polisakkaritler elde edilir.

Bir moleküle şeker diyebilmemiz için
o yapının üç özelliğe sahip olması gerekir.
Bunlardan birincisi yapının bir aldehit ya da
keton olmasıdır. Yani molekülün yapısındaki
karbon atomlarından birisine çift bağla
bağlanmış bir oksijen atomu olmalı ve aynı
karbon atomuna ikinci bir oksijen atomu
bağlanmamalıdır. Eğer bu karbon atomu
molekülün uç kısmında olursa aldehit, ara
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Örneğin çay şekeri olan sukroz bir
disakkarittir ve glikoz ve früktoz tekli
yapılarının glikozid bağı ile bir araya
getirilmesi ile oluşturulan yeni ve daha
büyük bir moleküldür. Selüloz, nişasta ve
glikojen gibi polisakkaritler ise bir
monosakkarit
olduğunu
yukarıda
belirttiğimiz glikozun bazen yüzlerce ve
hatta binlercesinin yine aynı bağ ile bir araya
getirilmesi ile oluşturulan polimerik
yapılardır.

önemli oranda daha azdır. Laktozun diğer bir
önemi ise peynir ve yoğurt gibi süt
ürünlerinin elde edilmesi noktasındadır. Bu
tür süt ürünlerinin oluşumu esnasında görev
yapan bakteriler enerji için laktoz kullanırlar.
Yani sütte laktoz şekeri değil de onun yerine
sukroz bulunsa idi bu süt ürünlerinden
mahrum kalabilirdik.
Yukarıda bahsettiğimiz gibi pek az
şeker doğada monomer halde bulunur.
Birçoğu ise süt şekerinde olduğu gibi çiftli
yapıdadır. Pek az şeker tekli yapıda
bulunmakla beraber şekerlerin sindirilerek
ince bağırsaktan kana geçmesi ve gerekli
hücrelere taşınması için mutlaka tekli yapıda
yani monosakkarit halinde olması gereklidir;
çünkü tekli yapıların dışında hiçbir şeker ince
bağırsaklardan geçerek kana karışamaz.
Peki, bu durumda disakkarit ya da
polisakkarit gibi yapılar tüketildikten sonra
içerdikleri monosakkatirler nasıl kana geçer?
Bunun olabilmesi için disakkarit ya da
polisakkarit yapısında bulunan monomerleri
birbirine bağlayan glikozid bağlarının
parçalanarak birbirinden ayrılması gerekir.
Canlı vücuduna bu bağları parçalamak için
enzim dediğimiz biyolojik katalizörler
konulmuştur. Enzimler protein yapısındadır
ve canlıda meydana gelen reaksiyonların
gerçekleşmesinde çok büyük görevleri
vardır. Polisakkarit veya disakkaritlerin
monosakkaritlerine ayrılması da kimyasal bir
olaydır. Canlı vücuduna alınan her bir
disakkariti monomerlerine ayırmak için
farklı bir enzim o canlının sindirim sistemine
yerleştirilmiştir.
Örneğin
sukrozu
parçalamak için sükraz ve laktozu
parçalamak için ise laktaz enzimi birçok
canlının ince bağırsağında görevlidir.
Öncelikli olarak laktaz enzimine bakacak
olursak çok ilginç hususlar ile karşılaşmamız
mümkündür. Vücudumuza süt veya süt
ürünlerinden birinin tüketilmesi ile alınan
laktozun
sindirimi
temelde
ince
bağırsaklarda gerçekleşir. Yani laktoz
molekülleri daha önce geçmiş oldukları ağız
ve midede herhangi bir işleme tabi
tutulmazlar. İnce bağırsaklarda laktoz
molekülleri için hazır bekletilen laktaz

Yukarıda tanıtmaya çalıştığımız şeker
yapılarının hepsi canlılar için besin
kaynağıdır ve tüketilebilirler. Ve yine hepsi
fotosentez dediğimiz son derece karmaşık
birçok reaksiyon sonucu bitkilerde üretilen
monosakkaritlerin bir araya getirilmesi ile
oluşturulurlar. Havada mevcut olan CO2 ile
bitkinin kökleri vasıtasıyla kendisine verilen
su, güneş enerjisi kullanılarak glikoza
dönüştürülür ve bitkinin ihtiyacına göre
selüloz, nişasta, sukroz veya glikoz ya da
früktoz
şeklinde
bitkinin
yapısında
biriktirilir. Buraya kadar vermiş olduğumuz
bilgiler konuya yabancı olan okuyuculara bir
ön hazırlık olması içindi. Aslında bu
yazımızda asıl bahsetmek istediğimiz şeker
yukarıda süt şekeri olarak bahsettiğimiz
laktoz ve onun sindirimi. Evet, laktoz bir
disakkarittir, yani iki adet monosakkaritten
oluşur. Bu monomerlerden birisi glikoz,
diğeri ise galaktozdur. Bu şeker sadece
insan ve hayvan annelerinin göğüslerinde
bulunan süt bezlerinden salgılanır ve
özellikle yavrular için çok önemli bir enerji
kaynağı olarak tüketilmektedir.
Öncelikle sütte şeker olarak niçin
laktoz tercih edilmiştir sorusuna cevap
verelim. Çünkü laktoz daha zor sindirilir ve
ince bağırsakta daha fazla kalır ve asidik bir
ortam oluşumuna yol açar. Bu asidik ortam
kalsiyum iyonlarının emilimini kolaylaştırır
ve böylece daha fazla kalsiyum kazanılmış
olur. Laktozun diğer şekerlere oranla daha
geç sindirilmesi özellikle bebeklerde daha
geç doygunluk hissi oluşmasına yol açar ve
böylece bebek daha uzun süre beslenebilir.
Ayrıca laktoz diğer şekerlere oranla daha az
tatlıdır ve diş çürüklerine yol açma özelliği
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enzimi laktoz molekülündeki glikoz ve
galaktoz monosakkaritleri arasında bu iki
yapıyı birbirine bağlayan glikozid bağına etki
eder ve bu bağın parçalanmasını sağlar. Bu
parçalanma sonucu glikoz ve galaktoz
serbest
kalırlar
ve
böylece
ince
bağırsaklardan kana geçerek ihtiyaç duyulan
dokulara taşınırlar. Eğer ince bağırsaklarda
laktoz, glikoz ve galaktoza parçalanmaz ise
ne olur? Bu durumda süt şekeri kana
geçemez ve dolayısı ile kalın bağırsağa geçer
ve sonrasında vücut için birçok sorun ortaya
çıkar. Öncelikle enerji kaynağı olarak
kullanılabilecek bu moleküllerden vücut
faydalanamamış olacaktır ancak, bu belki de
sorunların en küçüğüdür. Çünkü kalın
bağırsağa geçen laktoz molekülleri hemen
dışarı atılmayacak ve kalın bağırsak
florasında bulunan bakteriler sebebi ile
fermantasyona uğrayacaktır. Fermantasyon
olayı sonucunda kalın bağırsakta yoğun
miktarda gaz açığa çıkacaktır. Bu gazlar
başta CO2 ve H2 olmak üzere farklı yapıları
da içermektedir. Yoğun gaz oluşumu ciddi
bir basınca sebep olacağından karın
bölgesinde şiddetli bir sancıyı netice
verecektir. Laktozun sindirilemeyişinin
sebep olacağı diğer bir sorun daha söz
konusudur ve bu sorun kalın bağırsağın
temel görevi ile ilgilidir. Kalın bağırsağın
temel görevi vücuttan dışkı atılmadan önce
suyun yeniden kazanılmasıdır ve eğer bu
gerçekleşmez ise kişi ishal olur ve vücut su
kaybeder. Peki, kalınbağırsağa gelmiş olan
laktozun burada oluşturduğu sorun nedir?
Laktoz diğer şekerler gibi yapısında –OH
grupları taşır ve bu gruplar vasıtası ile su ile
hidrojen bağları oluşturur ve böylece suyu
tutar. Sonuç olarak kalın bağırsak geri
kazanmak istediği suyu çekemez yani kişi
ishal olur ve vücut su kaybeder. Bu durum
aslında dünyada birçok insanın süt ya da süt
ürünleri tükettikten sonra yaşadığı bir
vakadır ve laktoz intöleransı hastalığı olarak
adlandırılan bir sağlık problemidir. Bu
problemi yaşayan hastalarda ya laktaz
enzimi genetik olarak üretilmemekte ya da
yetersiz miktarda üretilmektedir. Bu
kimseler süt içemedikleri gibi dondurma
dâhil içerisinde süt bulunan ya da sütten

yapılan peynir gibi birçok yiyeceği
tüketmekte az ya da çok problem yaşarlar.
Bu bilgiler ışığında düşünelim,
vücudumuzda her şey aynı olsaydı fakat
sadece ince bağırsaklarımızda bulunan
laktaz enzimi eksik olsaydı ne olurdu? Bu
durumdan en çok zarar görenler hiç
şüphesiz bebekler olacaktı. Doğduktan
sonra ihtiyaçları olan her türlü besin
maddesini içinde bulunduran anne sütünden
mahrum kalacaklardı. Peki ya yetişkinler için
durum nasıl olurdu? İnsanlar genelde 2
yaşlarından sonra artık anne sütü almazlar
fakat inek ya da koyun veya keçi sütü ile
çocukluk döneminde de beslenmeye devam
ettikleri gibi ömür boyu da süt içmek insan
sağlığı ve beslenmesi açısından son derece
önemlidir. Bununla beraber yetişkin insanlar
aslında sütten çok süt ürünleri tüketirler,
yoğurt veya peynir gibi. Bu tür süt ürünleri
süte göre daha az miktarda da olsa yine
laktoz şekerini yapılarında barındırırlar.
Birçok kültürde peynir kahvaltı sofrasının
vazgeçilmezidir. Hatta ülkemizin birçok
yerinde peynir sadece kahvaltı sofrasında
değil her öğünde tüketilebilen önemli bir
protein
kaynağı
olarak
karşımıza
çıkmaktadır. Peynir yapımı sırasında sütte
bulunan laktozun bir kısmı peynir mayasında
bulunan bakteriler tarafından enerji kaynağı
olarak kullanılırken bir kısmı da peynir altı
suyu ile uzaklaştırılmakta olsa bile az bir
kısmının da peynir yapısında muhafaza
edildiği bilinmektedir. Peynir ne kadar kuru
olarak elde edilebilirse laktoz şekerinin
miktarı da o kadar az olacağı düşünülebilir.
Dolayısı ile eğer laktaz enzimi vücudunuzda
bulunmasaydı sofranızda bulunan peynir
sizin için kolaylıkla hazmedilen bir besin
kaynağı olmayacaktı. Çünkü yapısında az
miktarda dahi laktoz şekeri içeren
yiyecekleri tüketmeniz durumunda yukarıda
saydığımız semptomlar ile belli oranlarda
karşılaşacaktınız.
Kâinatın bir bütün olarak mükemmel
olduğu ve kâinatı oluşturan canlı veya cansız
her bir parçanın birbirini tamamladığı
aşikâre olarak görülmekte. Bu trilyonlarca
parçadan sadece bir tanesinin bile olmaması
22
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çok
büyük
sorunları
beraberinde
getirebiliyor. Bitkilerden bakterilere kadar
tüm canlılar, tüm özellikleri ile aynı kalmakla
beraber binlerce enzimden sadece bir
tanesinin eksikliği birçok nimetin artık bizler
için nimet olmamakla beraber sorun olması
anlamına geliyor. Biz burada canlı yapılarına
konulmuş olan binlerce enzimden sadece bir
tanesine yani laktaza tefekküri bir nazarla
bakmaya ve hem bu enzimin ve hem de bu
enzimin substratı olan laktoz şekerinin nasıl
birer nimet olduğunu göstermeye çalıştık.
Hiç şüphesiz canlı yapısında görevlendirilmiş
olan her bir enzim laktaz gibi ve bazıları çok
daha hayati fonksiyonların icrasında
çalıştırılıyorlar. Yeter ki manay-ı harfi
nazarıyla yani onu yapıp yaratan hesabı ile
bunlara bakabilelim ve elde ettiğimiz bu
bilgileri Allah’ı tanımak noktasındaki
marifetimizi artırmak için kullanabilelim. Ne
mutlu bunu yapabilenlere!
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BİTKİLERİN İKLİME ETKİSİ
Prof. Dr. Fatih SATIL
Çevremizde her an gördüğümüz
bitkiler; görünümleri, renkleri ve kokularının
yanı sıra pek çok özellikleri ile de insanlara
fayda sağlarlar. Bitkilerin sahip olduğu
hayati faydalarından biri de iklim üzerindeki
etkileridir.

Yukarıdaki iklim modelinden de
anlaşılacağı gibi, eğer bitkiler olmasaydı,
yerküremizdeki bu hassas denge büyük
ölçüde değişikliğe uğrayacaktı. İklim
üzerinde; kavurucu sıcaklar, şiddetli
fırtınalar, düzensiz yağışlar gibi anormal
değişiklikler meydana gelecekti ki son
günlerde ülkemizde de görülen anormal
hava değişimleri bunun en büyük delilidir.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre;
çiçekli bitkiler olmasaydı dünyamız, özellikle
de bazı tropikal bölgeler, daha kurak ve
sıcak olacaktı.

Bitkiler Biz İnsanlar ve Yeryüzü İçin Özel
Olarak Yaratılmışlardır

Bilindiği gibi, bitkilerdeki terleme
olayı, atmosferdeki su buharı dengesi
açısından büyük bir önem taşır. Bitkiler
sürekli olarak kökleriyle topraktan aldıkları
suyu terleme yoluyla yapraklarından
atmosfere vererek adeta suyu topraktan
havaya ileten su pompaları gibi işlev
görürler. Örneğin orta büyüklükte bir ağaç
günde yaklaşık 500 lt, bir hektar orman 30
ton suyu terleme yolu ile atmosfere
vermektedir.

Şu kâinatın yaratıcısının, bitki ve diğer
canlıları hadsiz vazifelerle vazifelendirmesi
hikmetinin gereğidir. Bitkiler, toprağın
derinliklerindeki suyu çekebilecek özel kök
sistemleri ile yüzlerce metre yükseklere
kadar suyu taşıyabilecek özel bir boru
sistemine sahip gövdesi ve terlemeyi
sağlayan yaprakları ile özel olarak var
edilmişlerdir.
Bitkiler sürekli olarak kökleriyle
topraktan aldıkları suyu terleme yoluyla
yapraklarından atmosfere vererek o
bölgenin su dengesinin korunmasında da
önemli bir rol oynarlar. Bu görevlerini yerine
getiren köklerde; ne suyu çekme işlemini
başlatacak motorları, ne de suyu metrelerce
uzunluktaki gövdeye iletecek pompaları
vardır. Bitkiler, kendi ihtiyaçları olan bu suyu
çekerken ve terleme yoluyla atmosfere
verirken, iklim üzerinde etkili olduklarını
bilecek akıldan da mahrumdurlar. Hiçbir aklı
ve şuuru olmayan bitkilerin bu sistemi kendi
başlarına tasarlamaları ve kurmaları ise
elbette
mümkün
değildir.
Bitkilerin
atmosfer
nemini
kontrol
etmedeki
katkılarını, evrendeki her şey gibi Yüce Allah
yaratmıştır. “Sizin için gökten su indiren
O´dur; içecek ondan, ağaç ondandır (ki)
hayvanlarınızı
onda
otlatmaktasınız.
(Nahl/10)”
ayeti
bize
bu
gerçeği
haykırmaktadır.

Bitkiler Terlemezse Ne Olur?
Chicago
Üniversitesi’nden
paleontolog C. Kevin Boyce ile iklim
modellemecisi Jung-Eun Lee, çiçekli
bitkilerin dünya iklimi üzerinde nasıl bir
etkiye sahip olduklarına dair bir araştırma
yaptılar: Araştırmacılar, çiçekli bitkilerin
olmadığı bir dünyayı canlandırabilmek
amacıyla bir iklim modeli geliştirdiler. Bu
modellemede, bitkilerin terleme miktarını
yaklaşık olarak % 75 oranında düşürecek
şekilde değişiklikler yaptılar. Bu değişiklik
yeryüzünde adeta bir kaosa neden oldu ve
tüm dengeleri alt üst etti. Kimi yerler daha
kurak, kimi yerler daha yağışlı hale geldi.
Örneğin Kuzey Amerika’daki yağış oranında
% 30-50 oranında düşüş oldu. Güney
Amerika’nın tropik bölgelerinde çiçekli
bitkilerin olmaması durumunda bölgedeki
yağışlar 300 mm kadar azaldı. Doğu
Amazonda yağış mevsimi 3 ay kadar kısaldı.
Ayda 100 mm’den fazla yağış alan en yağışlı
yağmur ormanları % 80 oranında daraldı.

Tabiattan Faydalanırken Ölçü ve Dengeyi
de Bozmamalıyız
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Kur’an-ı Kerim’in “Gerçekten biz, her
şeyi bir ölçü ve dengede yarattık (Kamer 49)”
ve “Göğü Allah yükseltti ve mîzanı (dengeyi) O
koydu (Rahmân 7-12)” ayetlerinde, yeryüzü
ve gökyüzündeki canlı cansız bütün
varlıkların belli bir ölçü ve dengeye göre
yaratıldığı, insanın çevre ve tabiattan
faydalanma esnasında, bu ölçü ve dengeyi
bozmaması
gerektiğine
dikkat
çekilmektedir.
Peygamber efendimiz (SAV) de
ağaçların
doğal
dengedeki
önemini
belirtmek için “Kıyametin kopacağını bilseniz
dahi elinizdeki fidanı dikin” demiş, ayrıca
“Kim ağaç dikiminde bulunursa, onun için
ağaçtan hâsıl olan ürün miktarınca Allah ona
sevap yazar” buyurmuş ve ağaç dikmeyi
1500 yıl öncesinden teşvik etmiştir. Buna
rağmen hala ormanları yok edip yerine
beton yığınları inşa eden modern çağın
insanlarının kulakları çınlasın!
Kaynaklar
Kocaçalışkan, İ. Bitki Fizyolojisi, Nobel
Yayınevi, 2008.
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RUH ÜZERİNE
Prof. Dr. Alaaddin BAŞAR
Ruh: Can. Canlılık. Nefes. Cebrail (a.s.)

istifade ediyor. Her ikisini de seviyor; her
ikisi için de Hâlık’ına şükrediyor.

“Bir kanun-u zîvücud-u haricî.” (Sözler)

KABA, sert bir ağacın, narin ve nazik
bir meyve vermesi gibi, bu haşmetli ve cansız
âlemden kendisine pek de benzemeyen bir
varlık süzülmüş: İnsan...

Ruhun önünde nice düşündürücü
levhalar, nice ibret sahneleri ve hayret
tabloları mevcut. Kâinatı temaşa, bedeni
tefekkür,
kâinatla
beden
arasındaki
mükemmel münasebete nazar, beden ile
ruh arasındaki akıl almaz ilgiye hayret ve bu
sonuncusunu vesile ederek gayb âlemi ile şu
görünen âlem arasındaki ulvî rabıtalara
iman...

Güneş yakarken o yanmış, rüzgâr
eserken o nefes almış, ırmaklar akarken o
kanmış, toprak mahsul verirken o tüketmiş...

Bir de ruhun kendi mahiyetini
bilmedeki aczi var ki, bu acz, nice hakikatlara
pencereler açıyor...

Ağacı cansız iken o canlı olmuş, âlem
görüp işitmezken o görücü ve işitici
kılınmış...

Her biri diğerinden güzel olan bu
mevzulardan sadece bir ikisine kısaca işaret
edelim:

Artık bu üstün meyve, kâinat ağacının
gözü kulağı kesilmiş. Bu şerefli rütbe ile
birlikte büyük de bir mes’uliyet yüklenmiş.
O, neye hizmet etmişse, kâinat da mânen o
işin peşine düşmüş; o neye kulak vermişse
âlem onu dinlemiş ve o neye bakmışsa bütün
hizmetçiler de onu seyre koyulmuşlar...

Ruhla
beden
arasındaki
ilgi,
gerçekten, çok mükemmel. Beden hizmetçi,
ruh ise efendi. Hizmetçi efendiye tâbi.
Gözden akan yaş, üzüntüden haber veriyor.
Üzülen ne göz, ne de onun takılı olduğu
beden makinesi. Zira bedenin kederle bir
alâkası yok. Ruhtaki teessür, gözden yaş
olarak dökülmede.

“Emir âleminden olup, beden ülkesini
idare etmesi için kendisine müstakil bir varlık
verilen bir kanun. Beden olmayınca da
varlığını devam ettirebilen lâtif bir cisim.”

İşte bu insan meyvesinin şu görünen
beden hanesinin ötesinde, şu âlemi memnun
yahut mahzun eden bir efendi mevcut. Elini
dilediği meyveye uzatabiliyor. Gözlerini arzu
ettiği istikamete dikiyor. Ayaklarını keyfince
hareket ettirebiliyor. İşte bütün bir kâinat ve
topyekûn insan bedeni o efendi için yapılıp
çatılmış.

Ters yöne giden bir arkadaşımıza,
"Dur! Geri dön!" diye sesleniriz. Bu
seslenişte muhatabımız, ne onun kulak zarı,
ne de ayaklarıdır. Kulak sadece bir ahizedir,
ayaklar ise doğru yahut yanlış yoldan
anlamazlar.
Bedenin ruh namına hareket etmesi,
gayb âleminin şu şehadet âlemine
hâkimiyetini temsil etmede. Ayaklar
diledikleri yöne gitmedikleri gibi, şu dünya
da kendi keyfince dönmüyor. Göz, kendi
arzusuyla bakmadığı gibi, Güneş de ışığını
kendi iradesiyle vermiyor.

Renkler âlemi onun gözü önünde
hazır. Tadlar âlemi onun diline arzedilmekte.
İlim ve hikmet âlemi onun aklına bakıyor.
Bu beden ve şu kâinat, o ruhun
önünde iki sahife gibi. Dilerse bedeni okur,
isterse kâinatı...

Beden şu âlemdeki birçok hâdisenin
tesirinde kalır. Ama ruhun bedene tesiri
bunların hepsinin üstünde. Aşırı soğuk da
sinir sistemi üzerinde olumsuz tesir yapar;

Beden ve kâinat, bir başka cihetle de
o ruhun önünde iki sofra. Her ikisinden de
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ama bu tesir hiçbir zaman bir ihanetin, bir
zulmün,
bir
vefasızlığın
tesiriyle
kıyaslanamaz. Bazı gıdalar da tansiyonu
yükseltici tesire sahip; lâkin bu yükseltme,
üzüntünün, heyecanın tesirleri yanında
küçük kalır...

Ruhun
zâtı,
bedenin
zâtına
benzemediği gibi, sıfatları da bedenin
sıfatlarına benzemez. Ruhun bir meseleyi
tefekkür etmesiyle, midenin bir lokmayı
yoğurması arasında benzerlik düşünülemez.
Ruh doğmaz, doğurmaz, bedende
mekân tutmaz. Bunlar hep bedenin,
maddenin özellikleridir.

Ruh ile beden arasındaki ilgi, bir
bakıma, sesle mânâ arasındaki ilgiye benzer.
Ses mânânın bedeni, mânâ sesin ruhudur. Bu
ruh o bedenin ne sağındadır, ne solunda, ne
içindedir, ne dışında... Mânâ, hayatiyetini
devam ettirmek için sese muhtaç değildir. O,
hâfızada sessizce durur, dimağda gürültüsüz
meydana gelir, kalbde kelimesiz bulunur.
Ancak, görünmek ve bilinmek istedi mi, işte
o zaman, sese görev düşer.

Ruhu mahiyetiyle kavramak mümkün
değildir. Onun zâtı hakkında ne düşünülse,
ona şirk koşulmuş olur.
Bir bedende iki ruh bulunsa, beden
fesada gider...
Bedenin eliyle ne alınırsa alınsın,
şükür daima ruha yapılmalıdır.

Ses, muhatabın kulağına varınca
ömrünü tamamlar. Mânâ ise ondan sonra da
varlığını sürdürür.

Ruhun bedendeki icraatı, Güneş’in
gezegenlerini
döndürmesi
gibi,
mübaşeretsizdir; yâni bu iş, dokunmaksızın,
temassız yapılır.

Mânâ sesten önce de vardı, sesle
birlikte göründü, sesten sonra da varlığını
devam ettirmede.

Bir hücreyi idare etmekle, bütün
hücreleri idare etmek arasında, ruh için bir
fark düşünülemez; birincisi ona daha hafif,
ikincisi daha zor değildir...

Ruh Allah’ın kanunu, beden O’nun
mahlûku. Bu bedeni, o kanunla tanzim ve
idare
ediyor.
Allah’ın
mahlûkata
benzemekten münezzeh olduğundan gaflet
etmemek şartıyla, insan kendi ruhunda,
birçok Rabbanî hakikatlere işaretler
bulabilir. Bu işaretleri hakikate tatbik
ederken, çok dikkatli olmak gerek. İşaretle
asıl arasında bir benzerlik kurma gafletine
düşülmemeli. Haritadaki bir nokta, bir şehre
işaret eder, ama o nokta ile şehir arasında bir
benzerlik kurmak cehalettir. Bir yazı, kâtibini
gösterir, onun sanatına delil olur; lâkin,
kâtibi yazıya benzetmek, yahut yazının
özelliklerinde yazarın sıfatlarını aramak
mânâsızlıktır.

Bir başka açıdan:
Bedeni kafese, ruhu ise kuşa
benzetirler. Bu güzel teşbihten alacağımız
çok dersler var. Bunlardan birkaçı:
Beden ruh içindir, ruh beden için
değil.
Kafesin
boyanmasıyla
güzelleşmez. Beden sıhhati de
olgunluğuna delil olamaz.

kuş
ruhun

Kafesi büyütmekle kuşu geliştirmiş
olamazsınız. Onun büyüme yolu daha
başkadır.

Meseleye
bu
şuurla
nazar
ettiğimizde, ruhumuzda bazı hakikatlara
işaretler bulabiliriz:

Kuş, kafesten dışarıyı seyreder, ama
gören kafes değildir.

yegâne

“Göz bir hassedir ki; ruh, bu âlemi o
pencere ile seyreder.” (Sözler)

Ruh, bedenin hiçbir cüz’üne, hiçbir
organına benzemez.

Kuşsuz
kafesi
kimse
evinde
barındırmaz. En yakınımızı bile ölümünden
sonra kaç gün misafir ediyoruz?

Ruh,
beden
ülkesinin
sultanıdır; birdir, şeriki yoktur.
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Kuş kafesten önce de vardı, kafesten
uçtuktan sonra da varlığını devam ettirir.
Şu koca kâinat sarayı, ruh için bir oda
gibi. Beden ise kafes. Ruh kafesten uçtuğu
gibi, saraydan da çıkar gider, daha geniş
âlemlere kavuşmak üzere.
Kafeste
boğulmayan,
odaya
aldanmayan, kendini unutmayan ruhlara
müjdeler olsun!...
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