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 بِاْسِمِه ُسْبَحانَهُ 

اٰلةُ ِعَماُد الِدِّينِ   اَلصَّ

NAMAZ ne kadar kıymettar ve 

mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masrafla 

kazanılır; hem namazsız adam ne kadar 

divane ve zararlı olduğunu iki kere iki dört 

eder derecesinde kat'î anlamak istersen, şu 

temsîlî hikâyeciğe bak, gör: 

Bir zaman, bir büyük hâkim, iki 

hizmetkârını, herbirisine yirmi dört altın 

verip, iki ay uzaklıkta has ve güzel bir 

çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Ve 

onlara emreder ki: "Şu para ile yol ve bilet 

masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize 

lâzım bazı şeyleri mübâyaa ediniz. Bir günlük 

mesafede bir istasyon vardır. Hem araba 

hem gemi hem şimendifer hem tayyare 

bulunur. Sermayeye göre binilir." 

İki hizmetkâr, ders aldıktan sonra 

giderler. Birisi bahtiyar idi ki, istasyona kadar 

bir parça para masraf eder. Fakat o masraf 

içinde, efendisinin hoşuna gidecek öyle 

güzel bir ticaret elde eder ki, sermayesi 

birden bine çıkar. Öteki hizmetkâr bedbaht, 

serseri olduğundan, istasyona kadar yirmi üç 

altınını sarf eder. Kumara mumara verip zayi 

eder. Birtek altını kalır. Arkadaşı ona der: 

"Yahu, şu liranı bir bilete ver, ta bu 

uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem 

bizim efendimiz kerîmdir; belki merhamet 

eder, ettiğin kusuru affeder. Seni de 

tayyareye bindirirler; bir günde mahall-i 

ikametimize gideriz. Yoksa, iki aylık bir çölde 

aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun." 

Acaba şu adam inat edip, o tek lirasını 

bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete 

vermeyip muvakkat bir lezzet için sefahete 

sarf etse, gayet akılsız, zararlı, bedbaht 

olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? 

İşte ey namazsız adam! Ve ey namazdan 

hoşlanmayan nefsim! 

O hâkim ise, Rabbimiz, Hâlıkımızdır. O 

iki hizmetkâr yolcu ise: Biri mütedeyyin, 

namazını şevkle kılar; diğeri gafil, namazsız 

insanlardır. O yirmi dört altın ise, yirmi dört 

saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise 

Cennettir. O istasyon ise kabirdir. O seyahat 

ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer 

yolculuğudur. Amele göre, takvâ kuvvetine 

göre, o uzun yolu mütefâvit derecede kat' 

ederler. Bir kısım ehl-i takvâ berk gibi, bin 

senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da 

hayal gibi, elli bin senelik bir mesafeyi bir 

günde kat' eder. Kur'ân-ı Azîmüşşan şu 

hakikate iki âyetiyle işaret eder.1 O bilet ise 

namazdır. Bir tek saat, beş vakit namaza 

abdestle kâfi gelir. Acaba yirmi üç saatini şu 

kısacık hayat-ı dünyeviyeye sarf eden ve o 

uzun hayat-ı ebediyeye bir tek saatini sarf 

etmeyen ne kadar zarar eder ne kadar 

nefsine zulm eder ne kadar hilâf-ı akıl 

hareket eder! Zira, bin adamın iştirak ettiği 

bir piyango kumarına yarı malını vermek akıl 

kabul ederse —halbuki kazanç ihtimali binde 

birdir— sonra yirmi dörtten bir malını, yüzde 

doksan dokuz ihtimalle kazancı musaddak 

bir hazine-i ebediyeye vermemek ne kadar 

hilâf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne 

kadar akıldan uzak düştüğünü, kendini âkıl 

zanneden adam anlamaz mı? 

Hâlbuki namazda ruhun, kalbin, aklın 

büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o 

kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın 

diğer mübah, dünyevî amelleri, güzel bir 

niyetle ibadet hükmünü alır. Bu surette 

bütün sermaye-i ömrünü âhirete mal 

edebilir; fani ömrünü bir cihette ibkà eder. 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ SÖZ 

Risale-i Nur Külliyatından 
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Çenenizi hareket ettirince ağrı 

hissedip ses duyuyorsanız, ağız açmada 

zorluk, diş sıkma veya diş gıcırdatma varsa 

çene eklem probleminin habercisi olabilir. 

Çok fazla ertelemeden çene cerrahisi 

uzmanına çene eklemi muayenesi olmanızın 

vakti gelmiş demektir. Çünkü ertelenen her 

şey büyüdüğü gibi çene eklemi problemi de 

ertelenirse büyüyecektir. Bu da beraberinde 

tedavi süresini uzatacaktır. Tüm 

hastalıklarda olduğu gibi çene ekleminde de 

erken teşhis çok önemlidir. Çene 

eklemindeki rahatsızlıklar ihmal edilirse ağız 

açamamaya kadar varan birçok probleme 

neden olabiliyor. 

Çene eklemi problemi yaşayan bazı 

hastalarımız tedavi için KBB uzmanları, göz 

doktorları hatta nöroloji uzmanlarının 

kapısını çalabiliyor. Hâlbuki çene eklem 

rahatsızlığı konusu, çene cerrahisi 

bölümünün uzmanlık alanıdır ve 

tarafımızdan uygulanan tedavi 

yöntemleriyle bu problem çözülebilir. 

Hareket kabiliyeti oldukça fazla ve 

vücudun en çok çalışan eklemi olan çene 

eklemi çiğneme, konuşma, gibi fonksiyonları 

yerine getirmemiz için sürekli çalışır hatta 

bazı insanlarda uyurken dahi hareket 

halindedir.  Böyle fonksiyonlar gören çene 

eklemimizde bazen problemler meydana 

gelebiliyor. 

  Çene eklemi rahatsızlığının belirtileri, 

teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi 

vermek isterim. Belirtilerine baktığımızda 

ağzımızı açıp kapatırken kulak önü 

bölgesinden ses gelmesi, çene yüz bölgesi 

veya kulakta ağrı, baş ağrısı, ağız açmada 

kısıtlılık veya zorluk şeklinde kendini 

gösterebilir.  Halk arasında çok sık görülen 

çene eklem rahatsızlığı tedavi edilmediği 

takdirde hastaların psikososyal durumunu 

olumsuz yönde etki altına alabilecek 

noktalara dahi ulaşabiliyor. 

Çene eklemini bozan sebepler? 

Bazen klinik belirti vermeden yıllarca 

devam eden, bazen de insanları adeta 

topluma içerisine çıkmaktan 

uzaklaştırabilen çene eklemi rahatsızlığının 

nedenlerini kısaca şöyle anlatabilirim: 

Farkında olmadan dişlerinizi sıkıyor veya 

gıcırdatıyor, tek taraflı çiğneme yapıyor veya 

çene yüz bölgesine alınmış bir travma 

hikayesi olabilir. 

Çene eklemi rahatsızlığı nasıl teşhis 

edilir? 

Teşhisin ilk aşamasını tüm 

hastalıkların teşhisinde olduğu gibi detaylı 

anamnez alınması yani hastalık geçmişinin 

öyküsünün değerlendirilmesi oluşturuyor.  

Sonrasında çene eklemi rahatsızlığının 

nedenlerinin anlaşılmasına yardım eden 

detaylı klinik ve radyolojik muayenesi 

yapmamız gerekir.  İlk başta tüm ağızla 

beraber diş ve dişetlerinin muayenesi 

yapılır. Çene-yüz ve boyun kasları 

palpasyonla muayene edilerek eklem sesi 

steteskop yardımıyla dinlenir. Ağız açıklığı 

ÇENE AĞRISINDA NELER YAPILMALI 

Uzm. Dr. Ömer PİRİNÇ 
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miktarı ve ağız açmada kayma olup 

olmadığına detaylı olarak bakılır. Yine diş 

sıkma veya diş gıcırdatmaya bağlı dişlerde 

oluşan aşınmalar kontrol edilerek 

muayenemiz tamamlanır. Radyolojik 

muayenede ise panaoramik röntgen veya 

dental tomografiden yararlanılabilir. İleri 

eklem içi problemlerinde manyetik 

rezonans görüntüleme (MRI) tetkiki 

istenebilir.  

Diş sıkma veya diş gıcırdatmaya dikkat! 

Geceleri uyurken istem dışı yapılan 

diş gıcırdatmaya bruksizm denir. Dişler bir 

şeyi öğütüyormuş gibi sıkılır ve birbirine 

sürtülür. Bu çene eklemi, çiğneme kasları ve 

dişlerimize aşırı yük bindirerek zarar veren 

bir durumdur. Hatta aşırı bruksizm olan 

hastaların dişlerinin çiğneyici yüzeylerinde 

aşınmalar bile meydana gelebilir. Bu durum 

ilerlerse ağzını tam açamamaya veya çok 

kısıtlı açmaya kadar varabiliyor. Altta yatan 

sebeplerin başında asrımızın da hastalığı 

olan stress gelmektedir.  Bu zararları 

minimalize etmek için ilk başta hastamızın 

bilincini artırıp tavsiyelerde bulunmak 

gerekir. Hastamız bunları hatırlatacak 

notları işyerine, evine asması kendisine 

yardımcı olabilir.  Bilinçli olduğu zamanlarda 

diş sıkmamaya özen göstermelidir. Bruksizm 

tedavisinde kullandığımız yöntemlerinden 

biri olan kişiye özel hazırladığımız gece 

plakları (splint tedavisi) çene eklemindeki 

aşırı yükü azaltır ve çene kaslarının 

gevşemesine katkıda bulunur.  

Tedavide nasıl bir yöntem uyguluyoruz? 

Çene eklem problemlerinin 

tedavisinde tek bir yöntem yoktur. Bazen 

birden fazla tedavi yöntemini birlikte 

uygulamak gerekebilir. Tedavide klasik ilaç 

tedavisinden fizik tedaviye, gece plağı 

(splint tedavisi) kullanımından 

manipülasyona ve çene eklem yıkamasından 

(artrosentez) ileri cerrahi işlemlere kadar 

birçok tedavi skalamız vardır. Tedaviye ilk 

olarak bilgilendirici ve varsa normalden 

sapan alışkanlıkları giderici eğitimlerle 

başlıyoruz. Sonrasında çene eklemini 

problemine neden olan sorunları bulup 

ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Hastamızın 

psikolojik durumunu bu süreçte çok önemli 

olduğu için gerekirse psikoterapi gibi 

profesyonel destekler alması gerekebilir. 

Daha geç kalınmış vakalarda ise çene eklemi 

içerisine yönelik açık cerrahi müdahaleler 

yapılabilir. 

Düzenli bir şekilde tedavisini takip 

eden hastalarımın 2-3 ay hatta daha kısa 

sürelerde tedavisi tamamen bitip sağlığına 

kavuşabiliyor. Bizde bu sonuçlarla 

hastalarımızın yüzündeki gülümsemeyi 

görünce fazlasıyla mutlu oluyoruz.  

Anne karnından itibaren 

vücudumuzun yaratılışında her şey son 

derece programlı olduğu gibi çiğneme 

sistemimiz ve dişlerimiz de rabbimizin üstün 

ve kusursuz yaratılışının delillerinden birini 

daha gözler önüne sermektedir. Çiğneme 

sisteminin bileşenlerinden biri olan çene 

eklemi, adeta tüm sistemin bir menteşesi 

gibi alt ve üst çeneyi hareket ettirmemizi 

sağlar. Çene eklemimiz böyle 

programlanmasaydı bu kadar kolay 

yiyemezdik, böyle düzgün konuşamazdık, 

kolay nefes alıp veremezdik. Hatta yüz 

şeklimiz böyle mükemmel olamazdı. Onun 

için rabbimize sadece bize verdiği bu nimete 

ne kadar şükretsek azdır. 

Peygamber Efendimiz (sallallahü 

aleyhi ve sellem) de bir hadisinde; “Her 

birinizin her bir eklemi (ve kemiği) için bir 

sadaka gerekir. Binaenaleyh her tesbih 

sadakadır, her hamd sadakadır, her tehlil 

sadakadır, her tekbir sadakadır. İyiliği tavsiye 

etmek sadakadır, kötülükten sakındırmak 

sadakadır. Kulun kuşluk vakti kılacağı iki 

rek’at namaz bütün bunları karşılar.” 

(Müslim, Müsâfirîn 84, Zekât 56) 

buyurmuştur. Bu hadiste anlatıldığı gibi, 

insan vücudundaki üç yüz altmış eklemin her 

biri için sadaka gerekir. Çene eklemi ise 

sadece bunlardan biridir… 

Daha detaylı bilgiyi 

www.ceneeklemitedavisi.com web sitemde 

bulabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu 

gülüşler diliyorum… 
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“Her birinizin her bir 

eklemi (ve kemiği) 

için bir sadaka 

gerekir. Binaenaleyh 

her tesbih sadakadır, 

her hamd sadakadır, 

her tehlil sadakadır, 

her tekbir sadakadır. 

İyiliği tavsiye etmek 

sadakadır, 

kötülükten 

sakındırmak 

sadakadır. Kulun 

kuşluk vakti kılacağı 

iki rek’at namaz 

bütün bunları 

karşılar.” (Müslim, 
Müsâfirîn 84, Zekât 56) 
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Özveri, namı diğer fedakârlık... 

TDK’nin tanımına göre özveri, "Bir amaç 

uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi 

bir şey için kendi menfaatlerinden vazgeçme, 

fedakârlık" demektir. Bir başka tanıma göre ise, 

bir insanın inandığı değerler ve idealleri uğruna 

zamanını, sevdiği şeyleri, sağlığını ve hatta canını 

hiçe sayma duygusudur. Yani anlayacağınız 

tanımı anlamı hemen herkesçe bilinen bir 

kelime. Ama benim anlatmak istediğim sözlük 

veya terim anlamı değil, bunun teorikte ne 

olduğu değil pratikte ne olduğunu anlatmaktır... 

Başlayalım... 

İnsanın en çok sevdiği ve en çok değer 

verdiği, uğruna mücadele ettiği, vazgeçilmezi 

olan paranın üzerindeki şahısların portreleri 

dikkatinizi çekti mi hiç?... Kim bunlar, neden 

bunlar, bu kişiler ne/neler yaptılar da bu konumu 

hakkettiler? Gibi sorular beyninizi kurcaladı, mı 

kemirdi mi? Cevabınız evet de olsa hayır da olsa 

sizi şöyle alalım! 

Buyurun... 

Küçükken benim ilgimi çekmiş, beynimi 

kurcalamıştı bu şahıslar. Küçük aklımla kendimce 

şu cevabı vererek kendimi tatmin etmiştim: 

üzerinde bulunan şahsiyetler bulundukları 

parayı icat etmiştir. Ama tabi büyünce aklımda 

büyümüş aslında öyle olmadığını anlamıştım. 

Anlatayım… 

Türkiye’de şimdi tedavülde olan tüm 

paranın ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk 

portresi mevcut... Neden Atatürk? Sanırım bu 

parayı bir şekilde kullanan, gören, el değdiren 

her birey bunun nedenini bilecek kadar 

Atatürk’ü ve onun özveri dolu hayat hikayesini 

bilir. Onun için Atatürk’ün Özverilerle dolu hayat 

sayfalarını bu satırlara sığdırmak haksızlık, 

imkânsız ve yanlış olacak onun için siz onun 

hayatını cilt cilt yazan eserleri okuyun. 

Ve Türk lirasının en değerlisi olan iki yüz 

banknotluktaki şahıs/zat kim peki?... "Mal da 

yalan mülk de yalan var biraz sen de oyalan" 

sözün sahibi, dünya ve dünyalıklardan elini 

çekmiş; inancı uğruna tüm zamanını, zevklerini, 

ailesini ve nihayetinde kendisini feda eden, 

üstün özveri sahibi YUNUS EMRE... Ve Dünya 

değil sadece, Rabbi için tüm abidelerin uğruna 

can verdikleri "Cennet’’ten bile elini çekmiş, 

vazgeçmiş ve yüreğinden şu kelimeler dökülmüş 

" cennet cennet dedikleri üç beş köşkle üç beş 

huri isteyene ver onları bana seni gerek seni "... 

Bu söz konusu paranın ağababaları, 

şirketlerin sahibi, dünya zenginleri de öyle. 

Hayat hikayelerine baktığımızda hemen 

hiçbirine babasından miras kalmamış, 

piyangodan, lotodan, para çıkmamış. Güneş 

daha doğmadan, biz sıcacık yatağımızdan daha 

uyumandan onlar kahvaltılarını yapmış, 

toplantılarına katılmış, yazmış, çizmiş. Biz 

uyumaya devam edelim daha erken. 

Sadece paranın sahibi ve üzerindeki 

şahıslar değil; mezara değil de tarihe, gönüllere, 

hafızalara gömülen, unutulmayan nice 

şahsiyetler. 

Hasılı kelam değerli bir yere gelmek, 

değerli olanı elde etmek; unutulmamak, 

sevilmek sayılmak isteyen, istediğini bir kenara 

yazmak, istediğini haykırmak ile yetinerek elde 

edemez. Hayatta, ticarette olduğu gibi bir şeyi 

almak isteyen onun karşılığını vermek 

durumundadır. Dolayısıyla feda etmelidir elinde 

olan bazı kıymet verdiği, arzuladığı şeyleri. Talep 

ettiği şeye göre de bu söz konusu feda edeceği 

şey yerine göre değişiklik arz edecektir; bu şey 

zamanı, alın terisi, konforu, hatta olur ki bu bir 

uzvu ve belki de hayatı da olabilir. 
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Beni, nefsini kurtarmayı 
düşünen hodgam bir adam 
mı zannediyorlar? Ben, 
cemiyetin imanını 
kurtarmak yolunda 
dünyamı da feda ettim, 
ahiretimi de. Seksen küsur 
senelik bütün hayatımda 
dünya zevki namına birşey 
bilmiyorum. 
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İnsanın en büyük sermayesi ömürdür, 

Zaman geçtikten sonra tekrar geri 

getirilemeyen, parayla satın alınamayan en 

büyük değerlerden biridir. Ancak bu kadar 

değerli olmasına rağmen en rahat harcanan, 

kıymeti takdir edilemeyen, kaba ve hoyrat 

ellerde heba edilen bir cevherdir aynı zamanda... 

Üstadın ifadesiyle: “Ömür sermayesi pek azdır. 

Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedâhil 

daireler gibi, her insanın kalb ve mide dairesinden 

ve cesed ve hâne dairesinden, mahalle ve şehir 

dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve 

Küre-i Arz ve nev-i beşer dairesinden tut... tâ 

zîhayat ve dünya dairesine kadar, birbiri içinde 

daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi 

vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede, en 

büyük ve ehemmiyetli ve daimî vazife var. Ve en 

büyük dairede en küçük ve muvakkat, arasıra 

vazife bulunabilir. Bu kıyas ile küçüklük ve 

büyüklük ters orantılıdır. Fakat büyük dairenin 

cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve 

ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, 

malayani ve âfâkî işlerle meşgûl eder. Sermâye-i 

hayatını boş yerde imha eder. O kıymettar ömrünü 

kıymetsiz şeylerde öldürür.” (Dördüncü Mesele) 

Bu minval üzerine gerek kendimizin 

gerekse sorumlusu olduğumuz aile fertlerimizin, 

öğrencilerimizin ve umum gençliğin vaktini heba 

eden hem dünyevi hem de uhrevi hayatını ciddi 

manada tehdit eden internet bağımlılığı umumi 

bir bela haline gelmiştir. Geçmişte ve halen 

günümüzde dahi sinema, radyo, televizyon ve 

bazı neşriyatın dini inancımıza, ahlaki 

değerlerimize zarar verecek tarzda yaptığı 

yayınlar hususunda büyük tehlike arz 

etmektedir. Ama internet ile bütün bu yayın 

organları çok daha kolay erişilebilir hale geldiği 

için tehlike daha da büyümüştür. Aslında her biri 

insanlığın ilim ve zekâsı ile keşfettiği Cenabı-ı 

Hakkın büyük lütufları olan bu teknolojik 

harikalar, dünyamızı büyük bir köy haline 

getirmiş; böylece medeniyetin ve bilimin hızlıca 

gelişmesi, dünyanın her tarafına bilgi ve 

görgünün kolaylıkla yayılması mümkün 

olmuştur. İnternetin ve cep telefonu ile 

haberleşmenin insanlık tarihinin en büyük 

keşifleri olduğuna dair fikirler ileri sürülmüştür. 

Ancak bilgiye ve habere bu kadar kolay erişim, 

beraberinde birçok menfilikleri de getirmiş, 

nefsini ve aklını terbiye edemeyen kesimler için 

bazen menfilikleri, müspet tarafının önüne 

geçmiştir.     

“İ'lem eyyühe'l-aziz! Küre-i arzı bir köy 

şekline sokan şu medeniyet-i sefihe ile gaflet 

perdesi pek kalınlaşmıştır. Tâdili, büyük bir 

himmete muhtaçtır. Ve keza, beşeriyet ruhundan 

dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. 

Bunların kapatılması, ancak Allah'ın lütfuna 

mazhar olanlara müyesser olur.” (Mesnevi-i 

Nuriye, Habbe risalesi)    

Oysaki İslam dini bize inancımızı, 

hayatımızı, aklımızı, neslimizi ve malımızı 

korumayı emretmektedir. Ancak yukarıda sözü 

edilen kitle iletişim araçları ve teknolojinin 

yoğun kullanıldığı zamanımızda öncelikle 

kendimizin sonra da sorumluluğu üzerimizde 

olanların bu temel değerlerini korumak 

hususunda daha hassas olmak gerekmektedir. 

Şöyle ki, evimizde ve hemen elimizde olan radyo, 

televizyon, internet ve cep telefonlarındaki 

sosyal medya ağları, bir Müslüman olarak 

hayatımızı nasıl etkilediğinin muhasebesi 

yapılmalıdır. Çevremizde gördüğümüz örnekler 

üzerinden belirtecek olursak; bu neşriyat ile dini 

inancı tehlikeye girenler, inancını kaybedenler, 

gayrimeşru hayat tarzının pompalanmasıyla 

bataklığa düşen gençler, nikah yolunun kapatılıp 

küçük yaşta namus duygusunun kaybedilmesi, 

vaktinin büyük çoğunluğunu sosyal medya 

ağlarında geçirerek boş vakit geçirilmesi, aile 

içinde muhabbetin ve alakanın azalması gibi 

herkesin çok rahat ekleyebileceği birçok 

menfilikler görülmektedir.   

İslam dinine göre eğer bir şey ya da vasıta 

bizi hayra götürüyorsa iyidir; bilakis şerre, 

kötülüğe ve günahlara götürüyorsa kötüdür. 

Şimdi elimizdeki cep telefonunu ne maksat için 

kullanıyoruz? İletişim vasıtasıyla bugün çok 

hayırlı işlere vesile olunabilirken; tam tersi, 

fitneye, dedikoduya, yalan haberin yayılmasına 

ve iftiraya alet olmak da mümkündür. Kılı kırk 

yararcasına bir hassasiyetle hareket edilmeli, 

fasıkların verdiği habere kanarak masum 

insanlar hakkında hemen menfi kanaat sahibi 

olunmamalıdır. Hucurat Suresi 6. Ayetteki 

tavsiye çok nettir: “Ey iman edenler! Eğer bir 

fâsık size bir haber getirirse onun 

doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir 

ELİMİZDEKİ TEHLİKE 

Metin ERTUNÇ 
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topluluğa kötülük edersiniz de sonra 

yaptığınıza pişman olursunuz.” 

Bir diğer tehlike, harama nazardır. 

Çarşıda-pazarda bakılması haram olan bütün 

yasaklar, internet, televizyon ve kitle iletişim 

araçları için de geçerlidir. Yine yüce kitabımızda 

“Mü’min erkeklere söyle ki gözlerini harama 

bakmaktan korusunlar…, mümine kadınlara 

da söyle ki gözlerini harama bakmaktan 

korusunlar…” ayetleri ile bu hususa dikkat 

çekmektedir. Yasak olan haramlar ve haram 

nazarların ölçüsünü iyi bilmek için fıkıh 

kitaplarına müracaat edilmelidir. Asırlar önce 

belirlenen ve yasaklanan haramların, bugün 

internet ortamında rahatlıkla işlendiği dikkate 

alınırsa, bu hususa ne kadar önem verilmesi 

gerektiği aşikardır. Çünkü küçük görülen bazı 

fiillerin neticesi büyük olabilmektedir.  

“Madem öyledir, hazer et, dikkatle bas, 

batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, 

bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı 

yutan büyük letâiflerini onda batırma. Çünkü çok 

küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar. 

Nasıl küçük bir cam parçasında gök, yıldızlarıyla 

beraber içine girip gark oluyor. Hardal gibi küçük 

kuvve-i hafızanda, senin sahife-i a'mâlin ekseri ve 

sahaif-i ömrün ağlebi içine girdiği gibi, çok cüz'î 

küçük şeyler var, öyle büyük eşyayı bir cihette 

yutar, istiab eder.” (Mesnevi-i Nuriye, Zühre) 

Ömür bir sermayedir, insanın hayatı en 

büyük ilahi nimetlerden biridir. Her nimetin bir 

bedeli olduğu gibi, eğer Rabbimizin marziyyatı 

dairesinde kullanılmaz ve israf edilirse, çok 

büyük bir hesap günü bizi beklemektedir. Ebedi 

hayattaki vaziyetimiz, bu dünyadaki hal ve 

davranışlarımıza göre şekilleneceğine göre her 

anımızı değerlendirmek, israf etmemek, heder 

etmemek çok büyük önem kazanmaktadır. 

Nitekim, “Kim daha iyi amel edecek diye hayat 

ve ölümü yaratan odur” (Mülk sûresi, 2) ayeti 

de bu hükmü gösterir. Bu ikaza göre, bir insanın 

dünya ve ahiret hayatı için lüzumsuz şeyleri terk 

etmesi, Allah’a inancının bir göstergesidir. 

Çünkü malayaniyat ile iştigal maksadı geri 

bırakır. Kişiliği daha oturmamış, iradesine söz 

geçiremeyen, nefsini terbiye edememiş 

şahısların ve bilhassa gençlerin internette boş 

vakit geçirmesi, bilgisayar oyunları ile vaktini 

öldürmesi dünya ve ahiret hayatı açısından 

büyük bir felakete dönebilir. Gününün yarıdan 

fazlası bilgisayar oyunları ve internetle geçiren 

bir gencin, bu imkanlardan mahrum kalınca 

boşluğa düşüp intihar ettiği geçenlerde basına 

yansıdı. Bu kadar ağır olmasa da kendi 

çevremizde ve çocuklarımızda teknoloji 

bağımlılığı yüzünden okul derslerindeki 

başarının düştüğünü, gençlerin mantıklı 

düşünemez hale geldiğini birçok kişi yakından 

müşahede etmektedir.  

Çare olarak, nefsimizi ve neslimizi ıslah 

edecek iman dersleri ile terbiye ederek hayatın 

asıl gayesine yönlendirmektir. Nereden geldik, 

nereye gidiyoruz, hayatın manası nedir gibi 

hakikatlara ruhları açmak zarureti her 

zamankinden daha fazla lüzumludur. Yoksa bir 

ticaret elde edemeden müflis olarak bu 

dünyadan gitmek tehlikesi hepimiz için 

mümkündür. Rabbim bizi bu zamanın her türlü 

cazibedar fitnesinden muhafaza eylesin.     
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"Teessür ve ıztırap karşısında kalbden bir 

parça kopsaydı, 'Bir genç dinsiz olmuş' haberi 

karşısında o kalbin atom zerratı adedince param 

parça olması lâzım gelirdi."  

Bu sözü     Zübeyr Gündüzalp   söylemişti. 

Gençliğin imanını kurtarmaya adanmış bir hayata 

sahiptir Gündüzalp. Onun kendisini tedaviye 

gelen doktora   yaptığı nükte de meşhurdur:  

“İnsanların imanını kurtarmaları için gece-

gündüz çalışma diye bir kara sevda hastalığına 

tutulmuşum. Sizin tıbbiyinizde, doktorluğunuzda 

‘kara sevda’ hastalığının ilacı ve tedavisi var 

mıdır?” 

Ateizmin   dindar aileleri bile tehdit eder 

boyutta olduğu son günlerde dile getiriliyor.  

Müfredat yapımız, ateist ve idealsiz insan 

tipi   çiziyorsa; kendi milli ve yerli müfredat ve 

bilim anlayışı okullarda hala hâkim değilse, 

öğrenilenler “irfana” dönüşmeyecek; okullar 

fazilet ve değer üreten konuma çıkamayacaktır.       

İsterseniz ders kitaplarındaki muhtevaya 

yakından bakarak durumu değerlendirelim.  

Okul kitaplarından başlamak üzere her türlü 

yazılı, sesli ve görüntülü yayın, bizi, “gafil” bir 

nazarla kâinata bakmaya şartlandırmakta, 

eşyanın/varlığın sır ve hikmeti gizlenmeye 

çalışılmaktadır.  Bilim materyalizmin “malı” 

olarak görülmekte, böylece bilim varlığı 

sahibinden kaçıran “hırsız” konumuna 

indirgenmektedir. 

Evrim teorisinde olduğu gibi, bilimin 

tanım ve kıstaslarını taşımayan ideolojik ve siyasî 

yaklaşımlar, ya da bir takım ön kabuller, yıllardır 

bilim olarak takdim edildi. Bilim bu şekilde 

inançsızlığa alet edildi. 

Bilim diye, objektiflik diye sunulanlarla 

inançsızlık aşısı aşılandı. Böylece gençliğimizin 

imanı elinden alınmaktadır. Problem 

sandığımızdan   çok daha büyük ve korkutucu 

boyutta. Acilen yerli ve milli çözümleri devreye 

sokmak durumundayız.   

Peki bilimin asli hüviyetine ve şerefli 

konumuna çıkarılması, kültürümüzün ve 

medeniyetinimizin sesi haline gelmesi için araç 

ve metotları biliyor muyuz? Gelecek 

yazılarımızda yer yer bu meselelere temas 

edeceğiz. 

Önemli olan kendimiz olmak, evrensel 

bilim ve hikmetten beslensek de kendi kültür ve 

medeniyetimizin gereği olan üslubu bulmaktır.  

20. yüzyılı Türkiyesi’nde uygulanan 

müfredatla demokratik ve pedagojik olmayan, 

baskıcı ve ideolojik bir dönem olarak heba ettik. 

Gençliğimizi ve geleceğimizi kaybetmemek için 

acil bir görev var: İnsanımızın değerlerinden ve 

kültüründen beslenen bir anlayışla müfredatı 

yeniden ele almak.     

Müfredat, bir öğretilecekler listesi olarak 

hazırlanmakta; adeta içi bilgi yığını ile 

doldurulacak bir torba gibi tasavvur 

edilmektedir.  Halbuki müfredat dersler için bir 

yol haritası sunar ve derslerin felsefesini ortaya 

koyar. Her ders için müfredat felsefesi 

oluşturmadan yola çıktığımızdan, filtreden 

geçirmeden Batıdan ithal ettiğimiz virüslü 

bilgilerin genç dimağ ve kalplerdeki   tahribatı 

korkunç olmaktadır.      

Ders kitapları hâlâ insanımızın inançları 

ile alay edercesine doğa olaylarını ve evreni 

sahipsiz ve gayesiz olarak öğretmeye devam 

etmektedir.  Ders kitaplarında, taşın düşmesini 

yerçekimi kanununun sağladığı, gemilerin suyun 

kaldırma kuvveti sayesinde yüzdüğü, bitkilerin 

büyümesini fotosentezin temin ettiği öğretilir; 

yani sebepler ve tabiat, Yaratıcı yerine konulur.  

Bazı şeylerin gözlem yapıp, karar 

verebileceğimiz tarafsız bir orta noktası 

bulunmamaktadır. Örneğin: “Yaratılıyor” yerine; 

“oluşuyor, oluşum” gibi nötr ifade, aslında 

“Allahu Teâlâ yok(muş), varsa bile bu işle ilgisi 

yok(muş)!” mesaj ve emrini bilinçaltına 

kodlamaktadır. Bizim önce bakışımız, sonra 

sözümüz, en sonra da kalp ve davranışımız bu 

fikre göre programlanır. 

Kısacası, metafizik boyuttan uzak 

ideolojik bilim   çoğunlukla zekice kurgulanmış 

(bazen zekâdan da yoksun), belli bir hedefi 

olmayan, hakikatten kopmuş ve dolayısıyla 

hikmeti olmayan entelektüel bir oyun görüntüsü 

vermektedir. 

DERS KİTAPLARI MÜFREDAT MESELEMİZ 

Prof. Dr. Osman ÇAKMAK 
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Müfredat dediğimiz eğitim programlarını 

fert ve cemiyet için öncelikler ve değerler 

sistematiği teklif edecek konuma çıkaracağız. 

Peki ama işe nereden başlayacağız?  

Yapılması gereken felsefenin hikmetle 

bağını kurmak ve dolayısıyla varlığı bir bütün 

olarak görmenin yolunu açmaktır. Felsefenin 

hikmetle, bilimin de metafizikle bağı yeniden 

tesis edilince müfredat yapımız   anlam 

kazanacaktır.    Modern bilimin metafiziksel 

arkaplanda yeniden inşa edilmesi ile bilim 

niceliksel alanda yatay olarak gelişirken, dikey 

olarak ruhanî boyutla irtibatı kurulacaktır. 

Bilimin inançsızlığa alet edilmesinde; 

bilimsel açıklamalar adı altında 

usturuplu ifadeler ve felsefe 

düzenbazlıkları öne çıkmakta; algı 

yanılmasına sürekli müracaat 

edilmektedir. Böylece yaratılışa 

dair hususlar; “tabiât”, “tesadüf”, 

“mekanizma”, “kanun” gibi, eşya 

üzerinde te’sir yapabilecek 

kuvveti olmayan vehmî veya zihnî 

kavramlara ya da sebeplere 

atfedilerek; “açıkladık, nasıl 

olduğunu izah ettik” zan ve 

algısı oluşturulmaktadır.         

Üstada Bediüzzaman, 

günümüz insanının gerçeğe 

ulaşmasında, bilimin 

dünyevileşmesinde ve 

metafizikle bağlantısının 

kesilmesinde şu üç felsefe 

akımını sorumlu tutar.  

Bunları şu cümlelerle 

özetler: (a) Sebepler meydana 

getirdi. (b) Kendi kendine oldu. (c) 

Tabiat yaptı. 

Bediüzzaman, sebeplere bakıldığı zaman 

“Müessir-i Hakikî zihne ve fikre gelmelidir.” der. 

Bu hikmet dünyasında Cenâb-ı Hak   varlıkları 

sebeplerle yaratmaktadır. Bunun en açık örneği 

insanın yaratılışına anne ve babasını sebep kılmış 

olmasıdır.      

Bediüzzaman’a göre varlıkları 

Yaratıcısından hiç söz etmeden anlatmak 

tarafsızlık değil, gaflet yahut inkâr hesabına 

taraflı bir anlatımdır.  Yaratanı nazarlardan 

saklamaya dönük “taraflı ve kasıtlı” bir 

bilgilendirmedir bu.  

Bediüzzaman Hz. leri 20. yüzyılda 

yaşamış; hem akli muhakemeye dayalı genel 

bilimlerin hem de gözlem ve deneylere dayalı 

fen bilimlerinin önemine dikkat çekerek; fen ve 

din bilimlerinin birlikte okutulmasını teklif 

etmiştir. Varlığın ve hadiselerin hikmet ve    

ruhani/metafizik boyutunu açığa çıkarmaya 

dayalı   metoduna “manayı harfi” adını vermiştir.  

Yine Üstada Bediüzzaman’a göre gelişen 

bilim, dünyayı olduğu kadar dini hakikatleri 

anlama aracı olmalıdır. Bilim   inancın güçlenmesi 

ve bakış açısının genişletilmesinin vasıtasıdır; 

bilim, medeniyet ve kültürün olduğu kadar, 

sanat ve terakkiyatın da hizmetinde olmalıdır.  

Bilimlerin   

inkarcılığa alet edilmesine 

karşı Bediüzzamanın 

“mana-yı harfi” adını 

verdiği çözüm yolu bilim 

ve eğitim çevrelerinde 

tartışılmakta ve ilgi 

görmektedir.   Kalın bir 

perde yahut puslu veya 

renkli bir cam parçası, 

altındaki şeylerin 

görünmesine engel olduğu 

gibi, varlıklara mana-yı 

ismiyle bakmak, yani sadece 

onların özelliklerini ve 

faydalarını inceleyerek 

bunların o varlıklara nasıl ve 

kim tarafından takıldığını 

hiç düşünmemek 

hakikatlerin görünmesine 

mâni olmaktadır. 

Bir yazıya 

baktığımızda dikkatimizi 

harflere ve kâğıda değil, 

harflerin birleşmesinden ortaya çıkan 

manalara yöneltiriz. Halbuki inançsızlığa alet 

edilen günümüzün bilim anlayışı dikkatleri 

“manaya” değil “harflere” yöneltmektedir.   

Böylece bilginin “hakikat”, “marifet”, “hikmet, 

“fazilet” ve fıtrat” boyutları gözden 

saklanmakta; insan zihni “hakiki manaya” 

ulaşamamaktadır.    

  Bediüzzaman    bilginin malumat ve ilim 

boyutu dışındaki diğer boyutları gündeme 

getirir; “yakin bilgi” ve “hakiki mana” 

kavramlarına dikkat çeker.   
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Manayı harfi metodu, bilimin arka planda 

yeniden inşa edilmesine felsefenin hikmetle, 

bilimin metafizik/ruhani boyutla bağını 

kurmaktadır.   Bu metotla eğitim/sanat ve 

maarrif dünyamız, bir medeniyet fikri, ruhu ve 

iddiası kazanabilir; insanımız özgün ve orijinal 

eserler çıkarmaya başlayabilir 

Mana-yı harfi bakışı bilimleri kendi özüne 

ve asliyetine çevirmektedir. Onu 

dünyeviliğe/materyalizme alet olmaktan 

kurtarmaktadır. Bu yöntemle ilimden irfana 

giden yol açılacak öğrenilenler fazilete ve hayra 

dönüşecektir.  

Doğru bir Fen/bilim eğitimi ile Tabiat ve 

Kâinat kitabını olduğu kadar insanın kendisini de 

doğru okumasının ve anlamasının yolu 

açılmaktadır.  Doğru bir fen ve matematik 

eğitimi aynı zamanda   Mantık ve muhakemeyi 

geliştirmenin en iyi bir vasıtasıdır.  Güzel ahlakın 

ve değerlerin kazanmanın en önemli bir 

vasıtasıdır. 

Şöyle ki; tabiatı bir kitap olarak tasavvur 

edersek, tabiat kitabında tezahür eden düzen-

nizam ve terbiye, sanat ve tasarım, temizlik ve 

israfsızlık-iktisat, faaliyet ve yardımlaşma, şefkat 

ve merhamet, iktisat ve adalet gibi hakikatlerin 

idraki ve bilimler yolu ile doğru okunması sonucu   

insan fıtratında bu özellikler tabiat ve ahlak 

halini alacaktır.  

Tekrar edersek, ideolojik bilimin yaratılış 

sebeplerini Allah yerine koyan felsefesine göre 

kurgulanmış ifadelerindeki gizli ve derin 

anlam/mesajlarla ortaya çıkan “sakat bilgi 

virüsü,” kâinat ve içindeki mevcudat ve 

hâdiseleri yanlış gören/değerlendiren bir bakış 

açısı kazandırmaktadır.  

Düşünce yapısı olarak hasta hale 

getirilen günümüz insanı, eşyadan duyularına 

gelen mesajları doğru algıladığını ve anladığını 

zannetmektedir. Yanlış anlayışının ya da şirkinin 

farkında ol (a)mamaktadır. 

Dünyevileşmiş bilimin “bilimsel(lik) 

formatından” geçmiş öğrenciler kâinat ve 

hâdiseleri bu gözle okumakta; daha derin, geniş 

ve zengin başka bir okuyuş olabileceğine ihtimal 

bile ver (e)memektedir! Üstelik bilim bunu 

yaparken, tarafsız olduğunu söylemektedir. 

Eğitim sistemine içerden ya da dışarıdan 

sızan demokratik ve pedagojik olmayan 

müdahaleler karşısında   eli kolu bağlı 

beklemenin gereği ve anlamı var mı?   Ders 

kitaplarında ve müfredatda hâkim üstü örtülü 

ateist ve materialist işgale son verilmesi ve yerli 

ve milli bir müfredat modellarinin hayata 

geçirilmesi için daha neyi bekliyoruz?   Prof. 

Fazlıoğlu’nun dikkat çektiği gibi, geç kaldığımız 

takdirde yarın başka bir tablo ile karşılaşabiliriz.  

Psikanalist Lacan''ın dediği gibi “Tanrı 

inancını yitiren insan, artık her şeyi 

tanrılaştırmaya başlayan bir insan” olacaktır. 

Böyle bir insan da iki cihan saadetinden mahrum 

hale gelecektir.  Onun için Bediüzzaman 

“Karşımda müthiş bir yangın var” ve “Ben yalnız 

iman üzerine mesaimi teksif etmiş (toplamış) 

bulunuyorum” demişti.  

Her şeyin Tanrılaştırılabildiği, Tanrı''nın 

tanınamaz hâle geldiği bir çağda   doğru tevhid 

inancına ekmekten sudan daha büyük 

ihtiyacımız var.  Tevhid inancını neden ve nasıl 

yitirdiğimiz konusunda enine boyuna kafa 

yormakla mükellefiz. 
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Herbir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak 

kök ve damarları "Bismillâh" der, sert taş ve toprağı 

deler, geçer. "Allah namına, Rahmân namına" der; 

herşey ona musahhar olur. 

Sözler 
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Ağzımızın başımızda değil de 

ayaklarımızda olduğunu farz edelim. Düşünmek 

bile istemeyiz. Hâlbuki bitkiler hem kökleri 

üzerinde ayakta duruyorlar hem de onları bir 

ağız gibi kullanarak topraktan su içiyor ve 

besinlerini alıyorlar. Bizim gibi 

yürüyemediklerinden onların rızkı bir Rezzak-ı 

Hâkim tarafından ayaklarına gönderiliyor.  

Toprak parçacıkları arasında küçücük 

gözenekler vardır. Buraları boş olmayıp su ve 

suda çözünmüş mineral maddelerle doludur. 

Bitkiler, kendilerine bahşedilen harika kök 

sistemi sayesinde toprağın en ücra yerlerine 

ulaşarak, ihtiyaçları olan su ve minarelleri 

emiyorlar.  

Bazı bitkilerde kökler, dikine büyüyerek 

derinlere inerler. Kurak 

topraklarda ve çöllerde 

yaşayan bitkilerin 

derinliklerdeki suya 

ulaşmak için bu tip 

köklere ihtiyaçları vardır. 

Bazı bitkilerde ise kökler 

daha çok yanlara doğru 

uzar. Mesela bitkinin 

yakınından bir dere 

akıyorsa, kökleri dereye 

doğru büyüme gösterir. 

Sekiz yaşındaki bir elma 

ağacının kökleri, kuraklık 

durumunda 10 m. derinliğe kadar inmekte ve 

bazı mısır kökleri 2 m. kadar büyümektedir.  

Kökler üzerinde gözle fark edilemeyen, 

ancak mikroskopla görülebilen kök tüyleri 

bulunur. Bunlar, uzunca bir hücreden ibarettir ve 

topraktaki su ve minarellerin emilmesini sağlar. 

Bu tüyler, köklerin toprağa temas yüzeyini en az 

on kat arttırmaktadır. Bir emici tüyün uzunluğu 

birkaç mm, kalınlığı ise milimetrenin yüzde biri 

kadardır. Kökün en uç kısmının birkaç cm 

gerisinden itibaren yer alan bu tüyler, bir mısır 

bitkisinde mm2'de 400, bezelye de ise mm2'de 

250 adet civarındadır. Kök emici tüyleri çok ince 

oldukları için, topraktaki en küçük boşluklara 

bile sokulup, oradaki suyu emerler.  

Emici tüylerle birlikte bir kökün toplam 

uzunluğu, yani kök tüylerini uç uca eklediğimizi 

düşünelim, bir kabakta 25 km, buğdayda 67 km 

ve yulafta ise 82 kilometreyi bulmaktadır. Evet, 

yanlış duymadınız, kilometrelerce uzunlukta 

tüyler, bunların sayıları ise, milyarlarla ifade 

edilir. Bir tek çavdar bitkisinde bile yaklaşık 14 

milyar kök tüyü bulunmaktadır.  

Kökün en uç kısmında emici tüyler 

bulunmadığı için, buradan su girişi olmaz. 

Yüksük denilen bu uç kısım, kökün toprak içinde 

zarar görmeden uzamasını sağlar. Buradaki 

hücreler birbirine sıkıca bağlı olmayıp gevşektir 

ve kolayca ayrılıp toprağa karışır. Arkalarından 

gelen yeni hücreler bunların yerini alırlar. 

Böylece kök ucu zarar görmez. Bilhassa çam ve 

ardıç ağaçlarının kayalar üzerinde bile 

büyüdükleri görülür. Çam ağaçlarının kayayı 

parçalayarak kendine yer açtığı da sıkça görülür. 

Birçok bitki türü 

kaya gibi sert topraklarda 

yetişir. Bu bitkilerin ipeksi 

yumuşacık kökleri sert 

olan taş ve toprağı nasıl 

deliyor? Bunun cevabı 

henüz tam olarak 

bilinmiyor. Fakat 

araştırmacılar, bu 

mucizevi hadiseye de bir 

açıklama getirmeye 

çalışmakta ve kök 

uçlarından salgılanan 

asitli sıvıların, taş ve 

kayaları deldiğini söylemektedirler. Oysaki 

kayalık bölgelerde kök salan çok az bitkide bu 

duruma rastlanmıştır. Fakat her halükârda, kök 

ucundaki hücreler büyüme sırasında tahrip 

olarak toprağa karışmakta ve adeta savaşta 

kendilerini feda eden akıncı kuvvetleri gibi 

çalışmaktadırlar.  

Hz. Musa (A.S.)'ın âsâsı Cenab-ı Hakkın 

izniyle taşı ve toprağı delip su çıkardığı gibi 

bitkilerin kökleri de bu mucizeyi her zaman 

bizlere gösterip lisan-ı halleriyle ders veriyorlar. 

Rabbimizi tanımak için Musa peygamberin asası 

yerine bitki köklerinin su bulma ve çıkarma 

mucizesini görsek bize yeter. 

 

 

 

AĞZIMIZ AYAKLARIMIZIN ALTINDA OLSAYDI! 

Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN 
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Yaşam koşullarının giderek ağırlaşması, 

geçim derdi ve trafik karmaşası gibi sorunlar 

insanları ciddi streslere sokuyor. Bu nedenle, ruh 

ve sinir hastalıkları, psikolojik çöküntü ve 

depresyonlar çağın hastalığı halini almış 

durumda. Uzmanlar insanları bunalımdan 

çıkaracak birçok yöntem öneriyor. Bunlardan biri 

de toprağı işleyerek insanın doğayla iç içe 

olmasını sağlayan ‘Yeşil Terapi’ dir. Bu terapi, 

psikolojide gündelik hayatın karmaşasından 

yorulan ruhların doğayla baş başa kalarak 

dinginleşmesi olarak tanımlanıyor.  

Toprakta herhangi bir bitki yetiştiren 

insan, üstündeki tüm elektriği doğaya bırakıyor. 

Bir nehrin kendine özgü sesiyle ruh adeta 

besleniyor. Rengârenk çiçeklerle bezeli yeşil bir 

ağaç kalbe inşirah veriyor. Denizin mavisi, 

ağaçların yeşili, batan güneşin kızıllığı insan 

ruhuna bir dinginlik veriyor. Bu sebeple, ne 

zaman yorulsak gözlerimizi kapatıp yemyeşil 

alanların hayalini kurmaz mıyız? 

Doğanın İnsan Üzerindeki Tedavi Edici 

Özelliğine Dair Bilimsel Kanıtlar Var 

Science dergisinde 1984 yılında 

yayımlanan bir araştırmaya göre, bahçede ve 

doğada zaman geçirmek çoğu zaman 

ameliyatların, enfeksiyonların ve diğer bazı 

rahatsızlıkların iyileşme sürecini hızlandırıyor. 

Yataklarından ağaçlık bir manzara seyredebilen 

hastaların, yatakları duvara bakan hastalara 

oranla ortalama bir gün daha erken ayağa 

kalktığı, çok daha az ağrı kesici kullandığı ve 

ameliyat sonrası komplikasyonlara daha seyrek 

maruz kaldığı görülüyor. 

Bazı ülkelerde cezaevlerinde dahi 

uyuşturucu bağımlıları ya da ağır psikolojik 

rahatsızlıkları olan suçlulara, bitki ekmelerini 

sağlayan programlar hazırlanmaktadır. Bu 

etkinlikler vesilesiyle hükümlü şahıs, farkına 

varmadan terapi görüyor. Hem de cezası 

süresince bir işle meşgul oluyor. 

Yeşil Rengin Huzur Verici Özelliği Nerden 

Kaynaklanıyor?  

Bazı uzmanlara, doğanın bu tedavi edici 

yönünü yeşil rengine bağlıyor. Zira renklerin 

insan psikolojisinde farklı etki oluşturduğu 

biliniyor. Hatta yeşilin insanda güven ve 

rahatlama duygusu verdiği düşünülüyor. Olayın 

bir de tasavvufi yönüne bakacak olursak. Tabiat, 

Allah’ın isim ve sıfatlarının tecelli ettiği, insan 

fıtratına uygun yaratılmış bir kitap niteliğinde. 

İnsan tabiata baktıkça Rabbinin isimlerinin 

tecellilerini görüyor. Bu yüzden doğayla baş 

başa kalan insan huzur buluyor. 

Dinimiz de Tabiatı Tefekkürü Tavsiye 

Ediyor 

Kur’an’da biz insanlar için doğada Allâh’ın 

birliğini ve azametini gösteren delillerin olduğu 

bildirilmektedir: “Şüphesiz, göklerin ve yerin 

yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri 

ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak 

şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın 

gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı 

dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit 

canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer 

arasındaki emre amade bulutları evirip 

çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk 

için deliller vardır” (Bakara 164). 

Yine bir başka ayette tefekkürün yapılış 

şekli ile ilgili şöyle denilmektedir: “Onlar, ayakta 

dururken, otururken, yanları üzerine yatarken 

(her an) Allâh’ı zikrederler; göklerin ve yerin 

yaratılışı hakkında derin derin tefekkür ederler 

ve şöyle derler: Rabbimiz! Sen bunları boşuna 

yaratmadın. Sen’i tesbîh ederiz; bizi cehennem 

azâbından koru! (Âl-i İmrân, 191)”. 

Peygamber efendimiz (SAV) Hadîs-i 

şerîflerinde de tefekkür ile ilgili şöyle 

buyurmuşlardır: “Allâh’ın yarattıkları üzerinde 

tefekkür edin…” (Deylemî, II, 56; Heysemî, I, 

81). 

Tatil Alanları İnsana Huzur Vermeli 

İnsanlar yılın yorgunluğunu atmak için 

her fırsatta tatile yöneliyor. Ancak bunun için 

daha çok kum-güneş-sahil üçlemesi tercih 

ediliyor. Ancak bu tür tatil şekli yorgun zihinleri 

yeteri kadar dinlendiremiyor. Bilindiği gibi, 

karışık olan ses ve görüntüler insan zihnini 

yorarken sade görüntü ve seslerse dinlendiriyor. 

Bunun için stresli insanlara, doğayla iç içe olması 

ve sakin müzikli ortamları tercih etmesi tavsiye 

ediliyor. 

YAZ TATİLİ İÇİN BİR ÖNERİ: YEŞİL TERAPİ 

Prof. Dr. Fatih SATIL 



www.meyvedergisi.com 

16 
 

Dinlenmek için yola çıkan insanların, tatil 

köyleri gibi kalabalık ortamlarda bekledikleri 

dinginliği yakalayamayacağını düşünen psikiyatr 

Özlem Mestcioğlu Gökmoğol, tatil için sessiz 

yerlerin tercih edilmesini daha uygun olduğunu 

söylüyor. Çocukların, derelerin aktığı, içinde 

yeşilin her türlü rengini barındıran, çeşit çeşit 

çiçeklerin olduğu ‘Terapi Bahçeleri’ olarak 

adlandırılan yerlere götürülmesini öğütlüyor. 

Yetişkinlerin ise, daha çok su sesinin olduğu ve 

bitki örtüsünün yoğun olduğu yerleri tercih 

etmesini tavsiye ediyor. Ülkemiz bu açıdan 

oldukça zengin doğal alanlara sahip, özellikle 

Karadeniz Yeşil Terapi için bir cennet. 

Bol yeşillikli, tefekkürlü ve stresiz bir tatil 

dileklerimle… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3 Ayda Bir Yayınlanan Periyodik Fikir, İlim ve Kültür Dergisi. 

Defterdar Mah. Fethi Çelebi Cad. No: 25/2 Eyüp/İstanbul 

Tel: 0212 523 73 05 

Belge Geçer (Fax): 0212 523 59 44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kâinatın nazik ve nazenin meyve’si 

 
www.meyvedergisi.com 

 

ISBN: 978-605-82326-0-0 

http://www.meyvedergisi.com/

