
Kıymetli Okuyucular,

Düştüğümüz yeri bilmek zorundayız. Düştüğü-
müz yer neresi ise kalktığımız yer de orası olacaktır. 
Medeniyet, ülke ve Müslümanlar olarak eğitim; düş-
tüğümüz yerin tam merkezinde bulunmaktadır. Bu 
yüzden bugün için eğitim, millet olarak en esaslı ve 
en önemli meselemiz olmalıdır. Ne ekonomi ne ticaret 
ne turizm ne de başka bir şey, “eğitim-öğretim” kadar 
birincil meselemiz olmayı hak etmektedir. Medeniye-
timizin derin kodlarında iç içe geçmiş bu iki sihirli ke-
lime hep olagelmiştir. Yüzyıllardır insan, aile, toplum 
ve nesillerin ıslahı ancak bu iki kelimeyle, “talim-ter-
biye” ile mümkün olabilmiştir. Onlarsız millet, devlet 
ve toplum olmak, onlarsız saadete ermek ve onlarsız 
uluslararası arenada söz sahibi olabilmek mümkün 
değildir. Dün metot neyse, çıkış yolu nasılsa bugün de 
öyledir ve öyle olmalıdır. Yaşadığımız şu ortamda aynı 
yol ve yöntemlerle çıkış yolları aramak artık bizler için 
kaçınılmaz bir zorunluluk hâline gelmiştir.

Bugün “maarif meselesi” yüzyıllardır devam eden 
kronik bir vaka hâline geldiyse eğitim tarzımızda, 
öğretim biçimimizde, çıkış yolumuzda, felsefemizde, 
durduğumuz yerde, zihniyetimizde ciddi bir prob-
lem var demektir. Parametreleri Batılı normlarla 
oluşturulmuş bir eğitim sistemi, insanı öğretebilir 
belki ama kadim değerler mikyasınca eğitemez, ıslah 
edemez, kalplere dokunamaz. İnsana dokunmayan, 
kalpleri fethetmeyen bir eğitim sistemi; yabancı ve 
yamalı düşüncelerle, palyatif tedbirlerle, kısır ve sığ 
politikalarla insanı terbiye edemez ancak öğütür; 
onu kimlik, kişilik ve düşünce krizine sokar, buna-
lıma sürükler, nesillere trajediler yaşatır. Hikmet ve 
adaleti ilmin yanına koymadan, irfan ve merhameti 
feraset ve basiret ab-ı hayatıyla sulayıp eğitim ve öğ-
retime nakşetmeden millet olarak sahil-i selâmete çı-
kabilmemiz imkân dâhilinde görünmemektedir. Her 

şeyin başı olduğu gibi eğitimin başı da bittabi Allah 
korkusudur. Allah korkusu yoksa işler rast gitmez, 
hiçbir işte hayır gelmez, bereket olmaz. Fazilet, ka-
lite, derinlik, nitelik gibi hususiyetler eğitim ve öğre-
timin nirengi noktasını teşkil eden ana cevher, ilk ve 
tek saik Allah korkusudur. Çare, eğitimin adını veya 
şeklini veya tabelasını İslâmileştirmek değildir, ger-
çek çare ve çözüm eğitimin ruhunu, özünü, manta-
litesini Müslümanlaştırmaktır. Değişim sözde değil 
özde olmalı; sözle yahut sloganla değil, özle ve ey-
lemle gerçekleştirilmelidir. Bunun da anahtarı Allah 
korkusudur.

Ne irfandır veren ahlâka yükseklik ne vicdandır

Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır

Değerli Okuyucular,

Eğitim konulu dosyamızda, İsmail Demirbaş, 
Ümmet Erkan, Yılmaz Albayrak ve Mustafa Önsay, 
eğitime ilişkin düşünce ve eleştirilerini farklı açılar-
dan, derinlikli ve etkileyici bir üslupla anlatıyorlar.

Eğitimci-Yazar Mustafa Uçurum, “Terbiye Ailede 
Başlar” yazısında çocuk eğitiminde ailenin önemine 
dikkat çekiyor. Sayın Uçurum; dağıtmadan, derli top-
lu ve etkileyici bir dille anlatıyor konuyu. Okuyucuyu 
hiç sıkmıyor. Tabii bunda şair ve hikâyeci kimliğinin 
de önemli bir rol oynadığını belirtmek gerekir.

Hayriye Bican Hanımefendi, İslâmi davette aile-
nin rolüne dair kaleme aldığı makalede çok önemli 
tespitlerde bulunuyor. Sayın Bican, makalesinde gü-
nümüz fikrî ve siyasî cereyanların sürekli gündemde 
tutmaya çalıştığı “kadın”, “erkek”, “kadın hakları”, 
“kadın-erkek eşitliği”, “cinsiyet meselesi”, “evin reisi” 
gibi hususlara da Kur’ân ve Sünnet merkezli bir bakış 
gerçekleştiriyor.

Editör'den
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Kübra Özdemirli ile Seyit Kâmil Özdemirli'nin 
Av. Muharrem Balcı ile “İstanbul Sözleşmesi” üzeri-
ne yaptıkları söyleşi gerçekten çok güzel. Bu söyleşi 
vesilesiyle “İstanbul Sözleşmesi”nin ne gibi sakıncalar 
içerdiğini daha doğrusu “birtakım çevrelerin” İslâm 
aile modelinin temeline ne gibi dinamitler döşemeye 
çalıştığını öğrenmiş oluyoruz.

Mehmet Ayaydın, Keşmir makalesiyle ilk kez ara-
mızda. Ayaydın, bugünü anlamak için geçmişi bilmek 
gerektiğini belirterek bizleri Keşmir'in tarihine götü-
rüyor.

Bekir Sağlam, kelam tespihine inciler dizmeye, 
zarif ve incelikli kalemiyle bizleri Peygamber iklimi-
ne götürmeye devam ediyor.

D. Ali Taşçı, medyadan tanıdığımız bir kalem. Fi-
kir, his, hayal yüklü, göndermeleri bol edebî metinler 
kaleme alıyor Sayın Taşçı. Sabırla, azimle ve umut-
la… Kendilerini aramızda görmekten mutluluk du-
yuyoruz.

Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, satır araları sıkı do-
kunmuş yazılar yazıyor. Kalemi; edebiyat, siyaset, 
müzik, sanat, biyografi, fikriyat… insana dokunan 
pek çok alanda ustaca işleyebiliyor. Hiç kuşkusuz, 
Türkiye'nin her karış toprağına hayran birisi Sayın 
Çiftçigüzeli. Bunu Kilis özelinde yahut sair konularda 
kaleme aldığı yazılarda görebilmek pekâlâ mümkün.

Demet Tezcan Hanım da bir öncü yazarı, dava 
kadınını, bir örnek davetçiyi, Şule Yüksel Şenler Ha-
nımefendi'yi yazdı sizler için. Şule Hanım, önceki 
sayılarda da dergimize konu olmuş kıymetli bir bü-
yüğümüz. Onu, yetkin bir kalemden okumak bizler 
için önemli bir şans ve ayrıcalık tabii ki. Kendisi, Şule 
Hanımefendi'yi yakından tanıyan ve hatta kitabını 
yazan önemli bir yazar. Bu vesileyle yazanı da yazıla-
nı da yazdıranı da kutlamak gerek.

Mustafa Gülali de bir başka dava adamını yazdı 
sizler için. Kurban Bayramı'nın birinci günü Hakk'ın 

rahmetine kavuşan, Kur’ân ve Sünnet aşığı, dava ve 
davet sevdalısı, ilim ve ahlâk sahibi bir hocaydı Davut 
Gürgen. Vefatının üzerinden günler geçtikçe hocanın 
ne büyük bir değer olduğunu daha iyi anlıyor insan. 
Keşke bu gibi şahsiyetlerin kıymetleri hayattayken 
de bilinebilse!

Ahmet Güney, uzun bir aradan sonra yeniden 
aramızda. Doğrusu öykülerini okumayı özlemiştik 
Sayın Güney'in. Eksikliği her daim hissedilen biri. 
İyi bir kalem Güney. Hem düşünce yazılarında hem 
öykülerinde okuyucuyu sıkmayan rahat ve zevkli bir 
anlatımı var. Yazılarının, özellikle de öykülerinin bir 
an önce kitaplaşmasını temenni ediyoruz.

Kuruluş amacına uygun olarak eğitim ve eğitim-
cilere dair panel, çalıştay, seminer gibi çeşitli prog-
ramlar yapan Medeniyet Vakfı, bu yıl da Konya'da 
öğretmenler semineri tertip ederek Türkiye'nin fark-
lı bölgelerinde görev yapan öğretmen, ilim adamı, 
akademisyen ve birikimli insanları bir araya getirdi. 
Ahmet Ali Yüksel de bu programı yazdı sizler için.

Prof. Dr. Sami Şener Hoca, bu sayı da Batı mede-
niyetinin niteliğini anlatıyor. Şener Hoca, kısa ama 
derinlikli yazısında Batı'nın, Rönesans ve diğer fikrî 
cereyanların artık geçerliliğini yitirdiğinin, bunun ye-
rine Müslüman aydınların, medeniyetlerini kendi sos-
yal gerçeklikleri üzerinden yeniden değerlendirmek ve 
sosyal gelişme çizgisini kendilerine göre yeniden belir-
lemek zorunda olduklarının altını çiziyor ısrarla.

Kâzım Sağlam, gündeme ilişkin kaleme aldığı 
“Suriyeli Muhacirler ve Mülteci Politikaları” başlıklı 
giriş yazısında göçmen sorununu ve siyasilerin poli-
tik tavırlarını masaya yatırıyor. Meseleyi tarafgir bir 
tutumla değil; adalet, hak, hukuk ve denge çerçeve-
sinde irdeleyen Sağlam; yaşanan olayları, meydana 
gelen olumsuzlukları, politikaları, algıyı, toplumsal 
refleksi eleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yol da 
gösteriyor, çözüm önerileri de sunuyor.

Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…
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Türkiye dünyanın bir parçası olması dolayı-
sıyla onu dünyadan ve dünya gündemin-
den koparamayız. Sunumumda Türkiye ve 

dünya gündemini ele alırken yöntem olarak tümeva-
rım değil, tümdengelim metodunu kullanacağım. Bu 
yöntemi kullanırken öncelikle ve ister istemez hatırı-
mıza bir “din ve dünya” gelir. Dünyaya bu ismin veriliş 
sebeplerinden birisi bize yakın olan hayatın dünya 
hayatı olmasıdır. Dünya “dünuvv” kelimesinden gel-
mektedir. “Dünuvv” kelimesi aşağılık, aşağı olmak ve 
yakın olmak üzere iki temel mana ihtiva eder.

Dünya hayatı, bize yakın hayattır ve bu hayatın da 
yaşanması ve dikkate alınması gereken bir takım ilke 
ve esasları vardır. Biz bu ilke ve esaslara “din” diyoruz. 
Hepimizin bildiği üzere “din” ahiret günü anlamına da 
gelmektedir. Çünkü “din” aynı zamanda hesap ve ceza 
demektir. Fatiha Suresi'ndeki “mâliki yevmiddin” iba-
resi, hesap gününün mutlak egemeni, mutlak maliki ve 
hâkimi gibi bir anlam taşımaktadır.

Din ve Dünya Ayrımı Açmazı

Günümüzde aslında bu din ve dünya ayrımının 
ne anlama geldiğinin -özellikle biz Müslümanlar 
için- net olarak ortaya konması lazım. Çünkü İslâm'ı  

gündemlerinde çok tutmayan ve alabildiğine sınırlı 
ve dar bir çerçevede anlayan kimseler için din adeta 
hesapta yok gibi. Hâlbuki dünyayı yani o yakın haya-
tı, o din gününe yani ahirete hazırlayacak olan şey, bu 
dünyada bizim yaşayacağımız dindir, dini algımızdır 
ya da din ile alakalı yaklaşımımızdır. Belirleyici olan, 
budur. Onun için -hadis olarak rivayet edilen ve fakat 
sağlam bir senedi bulunmamakla birlikte- hakikati 
ifade etmesi açısından: “Dünya ahiretin tarlasıdır.”1 ri-
vayeti çok önemlidir.

1 Bu gibi rivayetleri değerlendiren hadis âlimleri, bu lafızla 
hadis sabit olmamakla birlikte anlamı itibarıyla doğru ol-
duğunu ifade etmiş ve buna yüce Allah'ın: “Kim ahiret eki-
nini isterse onun ekinini artırırız. Kim de dünya ekinini isterse 
kendisine ondan bir şeyler veririz. Ahirette ise onun hiçbir 
payı olmaz.” (Şûra, 20) buyruğunu delil gösterirler.

* Bu metin M. Beşir Eryarsoy Hoca'mızın Konya'daki Öğret-
menler ve Mezunlar Buluşması programında gerçekleştirdi-
ği “Türkiye ve Dünya Gündeminin Değerlendirilmesi” başlıklı 
sunumun ilk bölümünün yazıya geçirilmiş hâlidir. İkinci 
bölüm bir sonraki sayımızda yayınlanacaktır.

Türkiye ve Dünya Gündemi  
ile İlgilenmenin Gerekliliği* - I

MakaleM. Beşir ERYARSOY
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Tarlada yetişen bitki ile tarla arasında geçici ol-
makla birlikte ayrılmaz bir alaka vardır; tarla olma-
dan, yer olmadan, arazi olmadan o bitki olmaz. Aynı 
şekilde bu dünya olmadan da ahiret hayatı olmaz. O 
hâlde ahiret hayatını belirleyecek olan da bizim bu 
dünyadaki hayatımız olduğuna göre bu dünyadaki 
hayatımıza da “din” denilmesi çok manidardır.2 Dola-
yısıyla İslâm gözüyle din ve dünyaya bakacak olursak 
İslâm'da dünyayı din ile imar etmek ve bu suretle din 
gününe yani ahirete hazırlanmak esastır.

Burada din derken özellikle kastettiğimiz İs-
lâm'dır. Kur’ân-ı Kerim'in bilhassa Âl-i İmran Sure-
si'nin 19 ve 85. ayet-i kerimelerinde belirtildiği üzere 
Allah nezdinde kabul edilecek olan din İslâm'dır. Do-
layısıyla bir Müslüman'ın terminolojisinde din denil-
diği zaman kastedilen İslâm dinidir.

İslâm bu dünyada yaşamak, bu dünyayı tanzim et-
mek, bu dünyaya nizam vermek üzere gelmiş bir ha-
yat sistemidir. Dolayısıyla İslâm'da bu manada din ile 
dünya arasında tamamen birbirinden kopuk bir ay-
rım mevzubahis değildir. Bu yönüyle İslâm nazarın-
da ne din ve dünya birbirinden ayrı olabilir ne dünya 
ahiretten soyutlanabilir. Az önce bahsettiğimiz gibi 
“Dünya ahiretin tarlasıdır.”. Biz burada ne ekersek ora-
da onu biçeceğiz.

İslâm Gözüyle Din ve Dünya Ayrımı

İslâm'da ne kadar din ve dünya iç içe ise Batı'da 
da din ve dünya o kadar birbirinden ayrıdır. Maale-
sef bunun temelleri, elimizdeki mevcut tahrif edilmiş 
İncil'e kadar uzanmaktadır. İncil'de Hz. İsa'ya isnat 
edilen şöyle bir hadise anlatılmaktadır: Hz. İsa'yı zor 
duruma düşürmek kastı ile birileri ona bir Roma pa-
rası gösteriyor ve “Ben Allah'ın hakkını bununla nasıl 
ödeyeceğim?” veya “Kimin hakkını kime vereceğim?” 
anlamına gelen bir soru soruyor. O da “Sezar'a ait  
olanı Sezar'a ver, Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya ver.”  

2 Arapçanın en müstesna özelliklerinden birisi de kelimele-
rin etimolojik yapısı ile alakasının çok sıkı ve muhteşem 
bir örgü hâlinde olmasıdır. Özellikle Kur’ân-ı Kerim ve 
Sünnet-i Seniye ile bu durum Arapçada çok daha yoğun 
bir hâl almış bir vaziyetedir.

diyor.3 Tabii olarak Roma paralarının üzerinde Se-
zar'a ait ibare ya da kabartmalar vardı.

İşte bu şekilde Tanrı'nın hakkı ile Sezar'ın hakkı 
üzerinden İncil'deki din ile dünya ayırımı Hz. İsa'ya 
atfedilen bu ifadelere kadar uzanabiliyor. Bu zihniyet 
Batı'da bilhassa Orta Çağ'da dünyayı sürekli olarak 
horlamak, küçümsemek olarak karşımıza çıkıyor. 
Çünkü dünya bütün hataların, günahların, veballe-
rin yeridir. Onlara göre özellikle kadın bu günah ve 
vebalden sorumludur çünkü bunca sıkıntıyı başa ge-
tiren onlara göre Havva annemizdir. Havva annemiz 
dolayısıyla ebedî günah, müteselsilen Âdem aleyhis-
selamdan devam etti. Dolayısıyla bu dünyanın sıkın-
tılarından, dehşetlerinden, zorluklarından kurtula-
bilmenin sadece bir yolu vardır. O yol da başta kadını 
lanetlemek, dünyayı sevmemek, dünyayı boşlamak ve 
dünyadan nefret etmektir. Bu sebeple dünyaya en çok 
bağlayıcı unsur olarak kabul ettikleri malı ve kadını 
hayatın dışına itmişlerdir. Rahiplerin ruhbanlık haya-
tının Hristiyanlıkta vazgeçilmez bir müessese olarak 
kurulması bundan dolayıdır.

Orta Çağ'da olduğu gibi din adamlarının katıksız 
ve tartışılmaz hâkimiyetine siyasî terminolojide “teo-
kratik egemenlik” denilmektedir. Din adamları o kadar 
hâkim bir konuma sahiptirler ki IV. Henry aforoz edil-
mesinden sonra kendisini affettirmek için kışın çıp-
lak ayaklı başı açık hâlde tir tir titreyerek papanın af-
fını beklemiştir. Tarihte hepimizin bildiği bu hadise, 
Batı'da “din ve dolayısıyla Allah adına” yoğun bir din 
adamları sınıfı hâkimiyetinin var olduğunu gösteren 
vakıalardan sıradan bir vakıadır sadece.

Sonraları güç merkezi krallıklara doğru kayınca 
bu sefer krallar, kendilerini papaların takdisi ile Allah  

3 Matta İncili'nde (Bap: 22, 15-23) bu hadise şöylece dile ge-
tirilmektedir: “O zaman Ferisîler gidip İsa'yı sözle nasıl tu-
zağa düşürürler diye öğütleşiyorlardı… İmdi bize söyle, sana 
nasıl görünür? Kayser’e vergi vermek caiz mi yahut değil mi? 
Fakat İsa onların kötülüğünü anlayıp dedi: … Bana vergi para-
sını gösterin. Ve İsa'ya bir dinar getirdiler. İsa da onlara dedi: 
Bu suret ve yazı kimindir? Onlar: Kayser'in dediler. O vakit İsa 
onlara: Öyle ise Kayser'in şeylerini Kayser'e ve Allah'ın şeyle-
rini Allah'a ödeyin, dedi.”
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adına yeryüzünün egemenliğini sürdürdüklerini ilan 
ettiler. Meşhur 16. Lui'ye nispet edilen, “Kanun da 
benim, devlet de benim; din de benim, yasa da be-
nim.” sözlerinin kaynağı ve dayanağı budur.4

Batı'da din adamları sınıfının bu şekildeki tahak-
kümü, Rönesans ve Reform hareketlerinde ağır bir 
bedel ödemeye neden oluyor. Dinin artık hayatın dı-
şına itilmesinin zorunlu olduğu ve başka türlü özgür-
lüğün elde edilmesini imkânsızlığı kanaati yaygınlaşı-
yor. Bu düşüncenin egemen bir kanaat hâline gelmesi 
ile de kilisenin egemenliği yani papa ve din adamları 
sınıfının hâkimiyeti gittikçe gerilemeye başlıyor.

Batı nazarındaki din ve dünya kısaca anlatmaya 
çalıştığımız şekilde böyle bir ayrıma ve konuma gel-
miş oluyor.

İslâm nazarında ise dünya horlanan bir yer değil-
dir. Aksine Cenab-ı Allah'ın, insanı halife kıldığı bir 
mekândır. Halifeliğimiz yeryüzündedir. Cenabı Allah 
“Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.” (Bakara Sure-
si, 30) demişti. Dolayısıyla yeryüzü bizim için Allah 
adına, Allah'ın emir ve yükümlülüklerini yani hali-
felik makamının gereklerini yerine getireceğimiz bir 
mekân, bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Batı'da ise 
din artık hayatın dışına itilmiş, bunun yerine fikrî 
yaklaşımlar ve felsefeler ön plana çıkmıştır.

Daha önce de bahsettiğimiz üzere hepimiz Türki-
ye'de yaşıyoruz. İsterseniz Misak-ı Millî hudutlarını 
yani ulus devlet hudutlarını bir kenara bırakarak söy-
leyelim: Hepimiz bir İslâm coğrafyasında yaşıyoruz. 
Burada yaşananlar bizim yerel gündemimizi oluştu-
ruyor. Yani İslâm'ın egemen olduğu tarihte en azın-
dan, batıda Endülüs'ten doğuda bugün Endonezya'yı 
teşkil eden adalara, Filipinler'e kadar hatta Endonez-
ya'nın en uzak köşedeki adasına veya Yeni Zelanda'ya 
kadar olan alan bizim ilgi alanımızdır ve buraları bi-
zim dünyamızdır, biz Müslümanların dünyasıdır.

4 Bu anlayışa temel teşkil eden ifadeleri Matta, Bap. 16, 
18-20 ile özellikle Pavlus'un Romalılara Mektubu'nun 13. 
Bap, 1-7'ye bakılabilir. Orada teokratik sistem ve anlayışın 
temel dayanaklarını daha açık ifadelerle görmek müm-
kündür.

Diğer taraftan bize ait bu dünyaya egemen olan 
bir Batı dünyası bulunmaktadır. Maalesef bu vakıa ile 
birlikte dünyamız üzerindeki bu hegemonya dolayı-
sıyla Batı kültürünün egemen olduğu bir dünya ger-
çeği ile karşı karşıya bulunuyoruz. Yani artık “bizim” 
dediğimiz dünya bile bir manada Batı'nın tasallutu, 
Batı'nın boyası ile boyanmış bir tablo olarak karşımı-
za çıkıyor.

Dolayısıyla ister kendimizi yerel dünyamızın 
mensubu olarak görelim ister dünya genelinde ve do-
layısıyla özel isimle adlandıracak olursak Batı uygar-
lığı içerisinde bulunmuş insanlar olarak görelim veya 
ümmet olarak görelim her hâlükârda dünya gündemi 
ile bizim çok yakından ilgilenmeniz gerekiyor. Fakat 
gereklilik sadece böyle bir vakıanın zarureti değildir.

Dünya Gündemi ile Neden İlgilenmeliyiz?

Dünya gündemi ile ilgilenmemizi gerektiren as-
lında bizim akidemiz ile çok yakından irtibatı olan 
birçok husus saymak mümkündür. Ben bunlardan 
birkaç tanesini hatırlatmak istiyorum.

1. Cenab-ı Allah bizleri “vasat ümmet ve bütün in-
sanlara karşı şahit olmak” durumunda olan bir 
ümmet olarak tayin etmiştir.

“Vasat”ın anlamlarından bir tanesi de itidalli, den-
geli ve hâkim olabilmektir. Burada da aslında itidalli, 
dengeli ve hâkim olan en üst ümmet anlamındadır. 
Çünkü Peygamber (as) bir hadisinde şöyle buyuruyor: 
“Cenab-ı Allah'tan dilediğiniz zaman Firdevs'i isteyin 
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çünkü Firdevs, cennetin en vasat ve yüksek yeridir, Rah-
man'ın Arş'ına da en yakın yerdir.”5 Rahman'ın Arş'ına 
en yakın yer olabilmesi için Firdevs'in cennetin en 
yüksek yeri olması gerekir. Çünkü “vasat” kelime-
si Arapçada daima en üstte, en üstün olmayı da ifade 
eder. Dolayısıyla “vasat ümmet” demek aynı zaman-
da “en üstün ümmet” demektir ya da şöyle diyelim: 
Bütün beşeriyetin kendisine bakarak hizaya girmek 
durumunda olduğu ümmettir.

“Şahitlik” ise bilmeyi gerektirir. Beşeriyeti, dünyayı 
bilmemiz gerekiyor ki dünya ümmetleri hakkında şa-
hitlik edebilelim. Bilinmeyen bir şey hakkında şahit-
lik, yalan şahitliktir. Yalan şahitlik ise İslâm'da kabul 
edilmez ve en büyük veballerden birisidir. “Helak edici 
yedi büyük günah” arasında Peygamber Efendimiz ya-
lancı şahitliği de saymıştır. Dolayısıyla “vasat ve şahit 
ümmet” isek aynı zamanda dünyayı, dünyanın vakıa-
sını, beşeriyeti ve beşeriyetin vakıasını gerektiği gibi 
ayrıntılarıyla bilmemiz gerekiyor. Hepimiz mi? Hayır. 
Ümmetin ilgili birimlerinin, görevlilerinin, yetkin şah-
siyetlerinin, sorumlu insanlarının bundan haberdar 
olması, bilmesi gerekiyor. Bunun kapsamına her türlü 
siyasî, teknik, edebî, ahlâkî bilgi ve bilim dâhildir.

2. Rum Suresi'nin baş taraflarını hepimiz biliriz. O 
zaman Müslümanlar Mekke'deydiler. Dünyanın 
iki tane süper gücü olan Bizanslılar ve Sasani-
ler birbirleriyle savaşmış ve Mekke'deki bir avuç 
Müslüman bu olayla ilgilenmiştir. Onların bu 
ilgisi o kadar gerekli ve önemli bir hadisedir ki 
Kur’ân-ı Kerim bunu gündem etmiştir. “Onlar 
bu yenilmelerinden sonra pek yakında galip gele-
cekler.” (Rum, 3) ifadesi bir manada: Ey Müslü-
manlar, bu olayları takip etmeye devam edin, 
demektir. Dünyada olan biten sizi ilgilendirme-
sin demiyor; aksine dünyada olandan bitenden 
haberiniz olsun, bunu iyi bilin ve iyi öğrenin 
diyor.

3. Ümmetin tarihî derinliği de dünyada olan biten-
lerden haberdar olmamızı zorunlu kılmaktadır.  

5 Buhari, 2790, 7423; İbn Mace, 4331; Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, 8421

“Ümmeti tarihî derinliği” dediğimiz zaman şunu 
anlatmak istiyoruz: Bu ümmetin tarih sahnesine 
çıkması Muhammed (as)'in nübüvveti ile başla-
mamıştır. Bu ümmetin başlangıcı Kur’ân-ı Ke-
rim'in yer yer referans olarak da gösterdiği gibi 
ilk peygamber Hz. Âdem (as)'dir. Bütün nebevi 
risaletler ise bizim medeniyet çizgimizi, bizim tarihî 
derinliğimizi oluşturmaktadır. Kıssaları bu sebeple 
Kur’ân-ı Kerim'de bilhassa vurgulanmıştır. Kıs-
salar kendilerinden ibret alınmayan hikâyeler 
değildir. Kur’ân-ı Kerim'deki kıssaların temel 
gayesi kendisinden birtakım ibretlerin ve ders-
lerin alınmasıdır. Mısır'dan çıktıktan sonra iki 
hanımefendinin koyunlarını sulama ve onlardan 
birisiyle evlenme hadisesi sonrasında Musa (as) 
Medyen'de on yıl kalmıştır ve Kur’ân-ı Kerim'de 
buna dair tek bir açıklama bulunmamaktadır. 
Çünkü o dönemde Musa (as) beşeriyet hayatı açı-
sından rutin olan ve sonraki nesillere miras ola-
rak aktarılacak bir tarafı bulunmayan evlenme, 
çocuk sahibi olma, koyun gütme gibi hadiseler 
yaşamıştır. Miras olarak aktarılacak olan Musa 
(as)'nın mücadelesidir ve o mücadele bizlere 
Kur’ân-ı Kerim'de genişçe aktarılmıştır.6

Diğer bütün kıssalarda da durum böyledir ve bu 
kıssalarda her bir peygamberin bize bıraktığı müs-
tesna bir miras vardır.

4. İsra ve Miraç hadisesi. Kur’ân-ı Kerim'in de ifa-
de ettiği gibi Mekke'deki Mescid-i Haram'dan 
Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gitme hadisesine 
İsra, hadis-i şeriflerin açıkça anlattığı ve Necm 
Suresi'nin de işaret ettiği üzere semavata çıkma 
hadisesine ise Miraç diyoruz.

6 Musa (as)' nın mücadelesini iki temel boyutuyla ele almak 
gerekir:

a. Kavmine karşı verdiği “tevhit üzere sebat mücadelesi” ile

b. Bu tevhidin hayata hâkim olması ve hâkimiyetinin sürek-
liliği için hem Firavun’a ve düzenine karşı verdiği gerçek 
anlamda “özgürlük mücadelesi” boyutuyla hem de İsrailo-
ğullarına karşı verdiği “tevhit üzerinde sebat göstermek” 
ve tevhidin sürekliliğini sağlamak” boyutuyla ele alınmalı 
ve üzerinde durulmalıdır.
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İsra ve Miraç hadisesi, birinci elden Müslüman-
ların belki kıyamete kadar ilgilenecekleri hatta her 
zaman ilgilenmek zorunda oldukları merkezî coğraf-
yayı göstermektedir. Beşeriyet tarihine baktığımız 
zamanda da bu bölgenin dünyanın en can damarı 
mahiyetindeki coğrafi bölgesi olduğunu görürüz. Bu-
gün birçok şey ABD'den idare ediliyorsa dahi en azın-
dan I. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünya politikasını 
belli başlı olaylarını yönlendiren coğrafya bu coğrafya 
olmuştur. Böylelikle Kur’ân-ı Kerim İsra ve Miraç ile 
bilhassa dünya gündemi içerisinde üzerinde hassasiyetle 
durmamız gereken coğrafyanın hangi coğrafya olduğuna 
da dikkat çekmiş oluyor.

5. Peygamber (as)'in siretinden gönderdiği davet 
mektuplarını iyi takip edelim. Eğer Peygamber 
(as) o zaman çevresinde olanı biteni, siyasal ve 
toplumsal vakıaları ve eğilimleri bilmeseydi, 
bunlarla yakından ilgilenmeseydi o mektuplar 
o üslupla yazılmazdı. Peygamber (as) mesela 
Müslüman olan iki yöneticiyi yerlerinde bıra-
kıyor ve onlara yönetimlerine devam etmesini 
söylüyor. Bağlılık Peygamber (as)'e olduğu için 
onların yönetimlerine devam etmesinde sorun 
görülmüyor. Çünkü halk o yöneticileri seviyor-
du. Peygamber (as) böyle bir detayı bilmeseydi 
ve ilgilenmeseydi böyle bir siyaset takip etmesi-
ne imkân olmazdı.

6. Hicretten sonra Medine'de Ensar, Muhacir, 
müşrik olan Araplar ve Yahudiler arasında ha-
zırlanan Vesika metnini tetkik ettiğimiz zaman 
da böyle bir ilginin varlığını görüyoruz. O tet-
kikte Peygamber (as) toplumsal yapıyı, sosyo-
lojik yapıyı, bu sosyolojik yapının birbirleriyle 
alakasını ne kadar derin ve etraflı bir şekilde bil-
diğini ve bunu doğmakta olan İslâm devletinin 
lehine nasıl değerlendirdiğini görüyoruz.

7. Başlı başına bir askerî deha ve bu askerî dehanın 
yansıdığı pek çok incelikler bulunan Mute ve 
Tebük gazvelerinde de Peygamber (as) Bizans'ın 
durumunu, Bizans'a bağlı Suriye'deki eyaletle-
rin durumunu veya Farisilerin Irak'ta veya Su-
riye'de onlara bağlı devletçiklerin durumunu 
bilmemiş olsaydı Mute ve Tebük gazvelerinin de 
hazırlanması kolay bir hadise olmazdı.

8. Tebliğin, cihadın ve fethin mahiyetini biliyoruz. 
Tebliğin yapılacağı yer, nerede tebliğ yapılır, ne 
zaman cihat gerekir, cihat sonrası fütuhatın ma-
nası nedir ve fethedilen bir ülke nasıl İslâm yur-
du hâline getirilir? Bütün bunlar, muhatabınızı 
ve kendileriyle İslâm nokta-i nazarından alaka 
kuracağımız ülkeleri veya toplumları yakından 
bilmemizi gerektiriyor. Bunlar bilinmeden hiç-
bir zaman tebliğin ve cihadın fethettiği ülke 
gerçek manada Darü'l-İslâm olamaz. Bunun için 
gerekli siyasetin takip edilmesi lazımdır. Bu-
nun en güzel örneklerinden birisini Peygamber 
(as)'in Muaz b. Cebel'i Yemen'e vali olarak gön-
derdiği zamanki sözlerinde görüyoruz. Peygam-
ber (as): “Onları tevhide davet et, tevhidi kabul 
edip itaat ederlerse ondan sonra namaz kılmalarını 
söyle ve ondan sonra tedricî olarak İslâm'ın diğer 
emirlerini emret.” buyuruyor. 7

9. Bu, bir toplumu ve bir insanı, insan yapısını ta-
nımanın göstergesidir. Tüm bunların neticesin-
de fetihten sonra İslâm'ın iman, kültür ve ahlâ-
kının taşındığını görüyoruz.

7 Bk. Buhari, 1395, 1496, 4347; Müslim, 19; Tirmizi, 625; Ne-
sai, 2435; İbn Mace, 1783…

8 Medeniyet Bülteni • Ekim 2019 • Sayı 49



Herkes nerede olduğunu bilir veya bildiğini 
sanır. Bilmek ile bildiğini sanmak arasında-
ki farkı bilebilmek de bir bilinç/şuur işidir.

Bir toprak parçası üzerinde yaşıyoruz, Türkiye diye 
bir coğrafyada ikamet etmekteyiz. Bu coğrafyanın 
komşuları var, etrafı denizlerle çevrili. Bir geçmişi, bir 
tarihî serüveni var.

Üzerinde yaşayan insanlar, değişik kavimlerden 
oluşuyor. Bu coğrafyanın tarih içinde şekillenen bir 
inanışı var, değişik dinlere ve farklı inanışlara mensup 
insanların oluşturduğu topluluklar var. Çevremizdeki 
ülkeler de çok renkli. Hepsi de değişik kavimlerden, 
değişik inançlardan. Dahası, farklı hatta zıt medeni-
yetlerin örtüştüğü, buluştuğu, zaman zaman da çatış-
tığı bir coğrafya.

Üç büyük dinin, köklü medeniyetlerin doğduğu 
ve geliştiği bir coğrafya. Yahudilik ve Hristiyanlık dı-
şarıdadır diye de bakamayız. Tarihimiz İslâmiyet'le  

şekillenmiş lakin Yahudi ve Hristiyanlıkla da yan yana, 
iç içe yaşayagelmişiz. Bu iki büyük dinin mensupları 
da bugün kültürel ve inanç olarak içimizde hayatiyeti-
ni sürdürüyorlar.

Yahudi ve Hristiyan kültür ve inancı içimizde ne 
kadar etkilidir veya bunların hangisi baskındır, bu 
biraz değişken, biraz da görecelidir. Dünyadaki bas-
kınlıkları oranında coğrafyamızda da benzer baskı ve 
etkiyi görebiliyoruz.

İnsan, anne babasını seçemez denir. Acaba coğraf-
yasını seçebilme hürriyeti ne denli geçerlidir yahut kaç 
kişi beğenmediği coğrafyayı değiştirmeyi göze alabilir? 
Coğrafyayı değiştirmek kimi zaman ferdî, kimi zaman 
toplumca olur, bazen ihtiyaridir bazen zaruri.

Yerini, coğrafyasını beğenmeyip değiştirenler, yeni 
bir dünyayla karşı karşıya kalırlar. Memuriyet veya 
geçim sebebiyle yer değiştirme ile mecburiyetler kar-
şısında yer değiştirme farklı şeylerdir.

Birincisinde gideceği yeri kendisi seçer, ikincisinde 
şartlar kişiyi bir yerlere sürükler. İnsan kendini başka 
bir coğrafyada başka bir âlemde buluverir.

İkinci olarak zorunlu göçler, beraberinde bir yığın 
sorun getirir ve gittiği yerde de bir yığın sorunla kar-
şılaşır. Gittiği yerde hem giden büyük bir değişikliğe 
uğrar hem de gittiği yeri değişikliğe uğratır. İki yönlü 
bir etkileşim ve dönüşüme vesile olur.

Göçlerin sık ve çok olduğu coğrafya bazen çok es-
nek olur. Yeni gelene kucak açar, onun iyi taraflarını 

Suriyeli Muhacirler ve 
Mülteci Politikaları

GündemKâzım SAĞLAM
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alır, kendine mal eder, yeni gelenlerin yanlışlarını da 
düzeltme yoluna gider. Bu hâl, oturmuş topluluklar 
için mümkündür. Gelen göçmen sayısı mevcut top-
lumsal yapıyı altüst edecek derecede fazla ise toplu-
mun oturmuşluğu da zedelenir.

Gelen göçmen sayısı fazla ise kendini değiştirmeyi 
fazla önemsemez ve değişmek istemez. Gelen göçmen 
kitlesi geldiği yerin işleyişini ve kültürel kodlarını be-
ğenmiyorsa içine kapanır, kendine lazım olduğu kadar 
yerel ile irtibata geçer.

Kimi toplumlar da dışarıdan geleni yük sayar, gele-
ni ekmeğine aşına ortak olarak görür ve gelene kendini 
kapatır. Bu durum daha çok milliyetçi ve kapalı top-
lumlarda kendini gösterir. Bu sefer gelenler varlıkları-
nı sürdürebilmek için geldikleri yerin dilini öğrenmeye 
mecbur olur ve kültürel kodlarına uyum sağlamaya 
uğraşırlar.

İslâm coğrafyasından Avrupa ve Amerika'ya gö-
çenlerin çoğu gittiği yerin dilini öğrenir, kültürleriyle 
uyum sağlamaya çalışır. Bunu yapamayanlar kendile-
rine ait bir getto oluşturur ve hayatiyetini sürdürmek 
için yerelle irtibatlarını sınırlı tutar.

Türkiye'ye sığınan göçmenler, sığınmacılar, muha-
cirler, acaba hangi sınıfa giriyorlar, kendilerini nasıl tarif 
ediyorlar, Türkiye ile ne kadar uyumlu olmak için çaba 
gösteriyorlar? Bu konuda bir araştırma yapılmış mıdır? 
Devletin böyle bir siyaseti var mıdır? Ben bu denli bir 
araştırmaya veya siyasete vakıf değilim. Türkiye bu tür 
çalışmalara pek pirim vermiyor, daha çok karşı karşıya 
kaldığı acil sorunu nasıl çözerim diye bakıyor.

Son zamanlarda gelen göçmenler hakkında çalış-
malar yapılmış. Yapılan çalışmalar; tayin ve tespitten 
ibaret gözüküyor. Dile getirmeye çalıştığım husus ge-
leceğe yatırım yapabilen bir devlet siyasetidir.

Türkiye, gelenleri ihata edebilecek ne denli bir zi-
hin yapısına ve sosyal yapılanmaya sahiptir? Suriyeli-
lerin genel itibarıyla bugüne kadar az problemle Türki-
ye'de yaşamlarını sürdürmeleri hem Türkiye'nin hem 
de Suriyelilerin olgunluğuna işaret eder demek acaba 
abartı mıdır?

Mevcut durumu; ensar-muhacir bağlamında ele al-
mak mı yahut sığınmacı muamelesi yapılıyor diye an-
lamak mı daha gerçekçi?

Muhacirler; ensara problem çıkarmaz, ensar da 
muhacire sitem etmez, yaptığı iyiliği başa kakmaz. Ev 
sahibi misafire nereyi gösterirse misafir orada oturur, 
orada yatar kalkar.

İstanbul'da Yaşayan Suriyelilerle İlgili Alınan 
Kararın Değerlendirilmesi

Suriyeliler hakkında hükûmetin yaptığı açıklama 
ve ardından İstanbul Valiliğinin açıklaması hakkında 
yapılan yorumlar; çok tarafgir ve gerçeklikten uzaktır. 
Bazı basın-yayın organları, sosyal medya, bazı insan 
hakları savunucuları, hükûmeti yıpratmaya matuf ha-
reket ediyorlar.

Lakin “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.” denir. 
Acaba hangisi doğru?

Ak Parti'nin oy kaybını Suriyeli göçmenlere bağla-
mak ve tedbir olarak göçmenleri şehir dışına veya yurt 
dışına sürmek, onlardan kurtulmaya çalışmak, böyle 
bir düşünce ve eylem içine girmek asla doğru değildir. 
Böyle bir durumu asla kabul edemeyiz, oy kaybı uğ-
runa zulümler işlemek insani değildir. Ak Parti kendi 
yanlışlarını başka sebeplere bağlamamalıdır. Oy kaybı-
nın sebeplerini sadece Suriyelilere bağlamak ve onları 
sınır dışı ederek kendini temize çıkarmaya çalışmak 
insanlığa sığmaz.
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Mesela İstanbul. İstanbul'da toplam 547 bin Suriyeli ge-
çici koruma kapsamında. İstanbul'a bir akın olduğunu 
görüyoruz. Biz bunu gördükçe gelenleri kendi merkezine 
gönderdik. Hangi ildeyse o ilde de güncellemelerini kabul 
ettik. Güncellemelerimiz bittikten sonra da operasyona 
başladık. Bir, kim nerede bilelim dedik; iki, uyum stratejisi 
başlattık; üç, gönüllü olarak geri dönmek isteyenler var. 
Bunlarla ilgili de biz onların güvenli bölgelere gitmelerini 
sağlayan politikalar ortaya koyduk.”

Bu detaylı bilgiler, yapılacak yeni düzenlemeye ışık 
tutacak cinstendir. Ama sadece tespittir, bir çare de-
ğildir.

“1 milyon 69 bin kayıtlı göçmen. 547 bini Suriyeli, 522 
bini de ikametgâhlı. Bunun dışında olanlarla problemler 
var. İstanbul'da kayıtsız kaçak göçmenlerle problemler ya-
şıyoruz. İkinci problemimiz de başka illere kayıtlı olup da 
İstanbul'da yaşayanlarla ilgili.”

“(Tabelalar) 531 tabela konusunda önemli bir adım 
attık. Yüzde 75'i Türkçe olarak değiştirildi. Fatih başta ol-
mak üzere İstanbul'da da bu çalışmalara başladık. Sebep, 
bu uyum çerçevesi. Bizim bir kuralımız var, buna herkes 
uymak zorunda.”

Bu tabela işi biraz zahiri kurtarmak babından bir 
tedbir. Ama İstanbul halkında şöyle bir kanı yaygın; 
Suriyeliler vergi ödemiyor, devlet onları kayırıyor. Bu 
bir algı oluşturma işidir, üzülerek söyleyelim ki bu algı 
tutmuştur.

“Biz bir strateji yürütüyoruz. Türkiye'nin bir göç, uyum, 
düzensiz göçle mücadele stratejisi var. Göç Kurulu'nda 8 kez 
toplantı yaptık. Bakanlıklar ne yapacak, nasıl bir politika 
izleyecek, attığımız adımlar nasıl takip edilecek, bütün bun-
larla ilgili oturumlar yapıp kararlar alıyoruz.”

“Kaçaksa ülkesine gönderilecekler. Geçici koruma kap-
samında ve Suriye'de ise Türkiye'ye girdikten sonra kamp-
lara alınacaklar.”

Yok eğer mecburiyetten bazı tedbirler almayı, kimi 
çevrelerce muhacirlikten sığınmacılığa kayış olarak gö-
rülüyorsa bu da yanlış bir değerlendirme olur.

Bu konuda olayın gerçek yüzünü bulmaya ve öğ-
renmeye çalışmak ona göre tavır takınmak lazım gelir.

Yetkililer, kamuoyunu tatmin edecek açıklamalar 
yapmakla yükümlüdürler. Kamu da yetkilileri dinle-
meli ve ona göre kararını vermelidir. Hemen de karşı 
çıkarak hükûmeti -Ak Parti'yi- hırpalamak için bunu 
bir fırsat bilmek doğru bir tutum değildir. Ne var ki 
böyle bir temayül açıkça görünüyor.

Hükûmet Kanadının Açıklamaları

Konuyla alakalı İçişleri Bakanı geniş bir açıklama 
yaptı, ardından İstanbul Valiliği de açıklamada bulun-
du.

İçişler Bakanı özet olarak:

“Bize hem Asya bandından hem doğudan hem de güne-
yimizden olağanüstü bir baskı var. Afganistan, Pakistan, 
İdlib ve Afrika'dan baskı var. Mesele Suriyeli meselesinin 
çok daha ötesindedir.”

Yani Türkiye bir göçmen ve sığınmacı akınına uğra-
mış durumda. Olay sadece Suriyelilerin mecburi göçü/
sığınması değildir.

“Türkiye, yaklaşık 7 yıldır özellikle Suriyelilerle ilgili 
çok önemli stratejik adımlar atmış, dünyanın beceremedi-
ği birçok meseleyi başarılı bir şekilde yürüten hem komşu-
luğumuza hem insanlığımıza hem de uluslararası kuralla-
ra uygun önemli bir strateji ortaya koymuştur.”

İçişler Bakanı'nın bu açıklaması, tespiti bir hakikati 
ortaya koymaktadır:

“Türkiye'de 3 milyon 634 bin Suriyeli var. Birtakım 
eleştiriler var.”

“Aklınız başınıza bugün mü geldi?” sorusuna Ba-
kan'ın verdiği cevap şöyledir:

“Bu çok yanlış bir eleştiri. Yaklaşık 57 parametreden, 
okulundan kaç kardeş olduğuna, parmak izine kadar bilgi 
alıp güncelleme yaptık. ‘Ben seni kayıt olduğun ilde kabul 
ediyorum.’ dedi Türkiye. Ve birkaç ili bir noktadan sonra 
kayıt kapsamından çıkardık ve kabul etmiyoruz dedik. 
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Kısaca Bakan Bey diyor ki İstanbul'da yaşayan Suri-
yeliler eğer ikameti İstanbul ise burada kalacak ve işine 
gücüne bakacak, eğer ikameti başka bir şehirde ise o 
şehre gönderilecek. İkameti yok ise sınır dışı edilme-
yecek, kamplardan birine gönderilecek. Eğer herhangi 
bir kampta görünüyorsa o kampa gönderilecek.

Bu işleri de kendi kafasına göre değil, Göç Kuru-
lu'nda alınan kararlara göre yaptıklarını söylüyor. Da-
hası bu bir hükûmet siyaseti, Cumhurbaşkanı bunu 
açıkça ilan etti.

İstanbul Valiliği de:

“İstanbul ilinde kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) 
Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere 
geri dönmeleri için kendilerine 20 Ağustos 2019 tarihine 
kadar süre verilmiştir. Belirtilen süre sonunda geri dön-
mediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı 
doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir.” 
demiştir.

Valilik bir devlet kurumudur, devletin/hükûmetin 
emirlerini icra etmekle yükümlüdür. Ancak bunu icra 
ederken insani de davranabilir, sert ve haşin de. İstan-
bul Valiliği yumuşak ve itidalli davranmayı tercih et-
miş gibi görünüyor. Uygulamaları da göreceğiz.

Bu Uygulama, Problemi Çözer mi?

Bazı tedbirlerin alınması gereklidir. Başıboş, her 
istediğini yapan bir Suriyeli istemek akıl işi değildir. 
Onların bağlı bulunduğu, bulunması lazım geldiği/
geleceği bir düzenleme mutlaka olmalıdır. Yedi sene 
misafirlik hiçbir hukuki tabire, fıkha sığmaz. Bu iş bir 
hukuki statüye bağlanmalıdır.

Şimdi alınan tedbirler ilk başta alınmalıydı ve uy-
gulamalıydı. Baştaki yanlış göçmen uygulamasının be-
deli bugün daha ağır oluyor. Ak Parti bunu ödeyeceğe 
benziyor.

İkameti başka şehirde olup İstanbul'da yaşayan 
Suriyelilerin problemi sadece bu uygulama ile çözüle-
mez. Bu konuda olanları birkaç kısma ayırıp ayrı ayrı 
muamele edilmesi lazım. Aksi hâlde yeni problemleri 
beraberinde getirir. Belki problem, İstanbul'dan başka 
bir şehre intikal eder.

Evli olanlarla olmayanlar, işi olanlarla olmayanlar, 
çocuğu olanlarla olmayanlar, çocuğu okula gidenlerle 
gitmeyenler... Taksime tabi tutup her biri için ayrı ayrı 
muamele edilmesi lazımdır.

Göçmenlerin gönderilecekleri yerlerdeki okul, iş 
vb. problemleri çözülerek gönderilmeleri gerekir.

Yetkililer, polis nezaretinde iş yerlerine baskın 
yaparcasına yabancı uyruklu çalıştırıp çalıştırılmadı-
ğını tespite başlamışlar, bu uygulama doğru değildir. 
Derhâl terk edilmelidir. İnsanca bir takip yapılmalı ve 
tespit yapıldıktan sonra alternatif yol gösterilerek ha-
reket edilmelidir.

Bu konuda hükûmete, Ak Parti'ye yapılan eleştiri-
lerin bir kısmı doğru ve isabetlidir. Bir kısmı da yıprat-
maya yönelik propaganda eseridir.

23 Haziran seçiminden sonra vurun abalıya tar-
zındaki tavır takınmalar mertliği sığmaz. Düne kadar 
Ak Parti sayesinde nemalananlar ne hikmetse en çok 
onlar saldırıyor. Sorarlar adama, şimdiye kadar nerede 
idiniz?

Rant azalınca, makam mansıp kalmayınca, saldırmak 
ve buna da insani kılıf geçirmek asla tasvip edilmez.

Ak Parti ne yapıyorsa doğrudur, bir bildiği vardır, 
demek de akla ziyan anlayıştır. Goygoyculara Ak Parti 
itibar etmeyi terk etmelidir. Diğer konularda olduğu 
gibi bu konuda da külahını önüne koyarak ciddi bir 
muhasebe yapmalıdır.
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Batı dünyası, Rönesans ile birlikte yeni bir 
düşünce ve anlayış içine girerek, tüm ma-
nevî ve ahlâkî değerleri bir kenara iterek, 

kendi aklını ve ihtiraslarını gerçekleştirecek bir dün-
ya anlayışı ortaya koymuştur. Ama bu durum, Batı 
toplumlarında insanın daha mutlu olmasına değil, 
sıkıntılı ve dengesiz bir yönelişine yol açmıştır.

Batı'nın ruhi bunalımının varlığı, uzun süren 
tatminsizliklerin bir sonucu olarak ortaya çıktı. 
Kriz, Rönesans'ın metafizik, yani dinî bir temele 
sahip olmayışındandır. S. Nakip el-Attas'a göre “ye-
niden doğmak” manasına gelen Rönesans, ideal bir 
toplum içindeki insanı maddileştirme ve sekülerleş-
tirme gayretiyle tarif edilir. Kilise ve Hristiyanlığın 
reddedilmesinden sonra, Avrupalı entelektüellerin 
eski Yunan ve Roma'nın inanç ve kültürüne dönüş-
leri başlamıştır.

Rönesans Dönemi'nin önder şahsiyetlerinden 
Makyavelli, modern totaliter devleti ve halk üze-
rinde kayıtsız şartsız hâkimiyet anlayışının sembo-
lüydü. Ona göre akıllı bir hükümdar, yeri geldiğin-
de inancını terk edebilir ve hatta halkına yalan bile 
söyleyebilir. Makyavelli, aslında Batı insanı ve top-
lumunun karakterine uygun bir model geliştirmişti. 
Fakat bu modelin başka kültür ve sosyal yapılarda 
geçerli olabilme imkânı yoktu.

Evrensellik, insan davranışının keşfedilebilecek 
ve doğrulanabilecek şekilde her zaman ve mekâna 
uygulanabilecek genel kanun, evrensel bir mede-
niyet olarak Batı medeniyeti tarafından dünyaya 
sunulmuştur. Kendi kendini yücelten Batı medeni-
yetini ciddi bir şekilde kritik etmek ve onu model 
alan toplumların bu medeniyetin kendilerine ne tür 
sıkıntı ve problemler getirdiğini bilmeleri gerekiyor. 

Batı Medeniyetinin 
Niteliği

Prof. Dr. Sami ŞENER Makale
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etkilendi ve bunu sağlayan en önemli faktör, Sanayi 
Devrimi idi.

İlim adamları, bugün sistemlerin denge durum-
larından uzaklaştıklarını ve bu durumda da doğru-
sallığın yerine, çatallaşma aldığını söylemektedirler. 
Hâlbuki Batılı teorisyenler, kendi kurguladıkları 
doğrusal bir gelişme şeması ortaya koymuş ve top-
lumsal gelişimin bu doğrultuda gerçekleşeceğini 
söylemişlerdi. Çatallaşma, basit olarak kritik bir de-
ğer için denklemlerin yeni bir çözümü ortaya çıkma-
sına imkân vermektedir.

Wallerstein'e göre 16. yüzyıldan 20. yüzyıla ka-
dar devam eden Avrupa genişlemesi tersine çevril-
miştir. Şimdi, üçüncü dünyanın siyasî yükselişi ve 
dünya sisteminin kültürel sömürgecilikten çıkışını 
yaşamaktayız. Pitirim Sorokin ise “17, 18 ve 19. 
yüzyılda evrim çizgisini belirleyen ilerleme ve geliş-
me konusunda ‘sabit yorumlar’ hâkimdi fakat şimdi 
bu Evrim Teorisi konusunda tereddütler bulunmak-
tadır.” demektedir.

Dolayısıyla dünyanın geleceğine yönelik Batı 
tasarımları ve kurguları, artık tartışılmakta ve Ba-
tı'nın kendini önceleyerek ve kendine uygun bir 
gelecek portresi çizerek oluşturduğu teoriler, ge-
nel geçer kanunlar olmaktan çıkmış ve geçerliliğini 
kaybetmiştir. Müslüman aydınlar, medeniyetlerini 
kendi sosyal gerçeklikleri üzerinden yeniden değer-
lendirmek ve sosyal gelişme çizgisini kendilerine 
göre belirlemek zorundadırlar.

Bu hem Batı'nın yerini belirlemek ve hem de diğer 
medeniyetlerin rollerini ortaya koymak için gerekli 
bir tutumdur.

Davutoğlu'na göre geçmiş medeniyetlerin hep-
si, ahlâkî kriterlerle denetim altındaydı. Bunun en 
canlı örneği, İslâm medeniyetidir. Mekanizmalar, 
değer üretmezdi. Ama Batı'da pazar ekonomisi de-
ğer üretmişti. Tüm eski medeniyetler, birbirleri ile 
bir aşı oluşturarak değişimlerini sağlamışlardır. Batı 
ise tüm alternatif medeniyetleri ortadan kaldırma 
çabasına girmiştir.

Batı'nın Rönesans'ı, insan-toplum ve evren ilişki-
sinde, insan zihniyeti ile çerçevelenmiş tek boyutlu 
bir dünyaya sahiptir. Rönesans'ın tanrı merkezli bir 
evren tasavvurunu kaldırıp insan kaynaklı bir evren 
tasavvuru koyması, insan aklının tanrıya başkaldır-
masının sonucuydu. Rönesans, doğrudan Yunan 
uygarlığını diriltmek ve onu Orta Çağ düşüncesinin 
karşısına bir alternatif olarak koyma hareketiydi.

Aydınlanma, Batı'nın dinin ve geleneklerin etki-
sinden kurtularak kurduğu yeni bir dönemin adıdır. 
Batı, Aydınlanma Çağı'nda, birçok insani değerden 
uzak bir yaşayış sistemi içine girmişti. Dolayısıyla 
toplumsal yapı, bilinmezler ve problemler ile yüz 
yüze geliyordu.

Bilgi, her türlü geleneksel ve ilahi kaynaklardan 
arınmış, faydacı ve ideolojik temeller üzerine otur-
muştur. Kartezyen (din dışı) devrim, madde ve ruh 
arasında bir ikilik doğurmuştur. Modern ilim; sos-
yal ve politik faaliyet ve Aydınlanma düşüncesinden 
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Allahu Teâlâ'nın insanlığa ihsan ettiği din 
sadece İslâm'dı. Ayet-i kerimede: “Allah'ın 
nezdinde din, kuşkusuz İslâm'dır.” buyruluyor.

İnsanlığın biricik dini vardı. Evrensel olan yegâne 
din İslâm'dı. Şirkin, Allahu Teâlâ'ya ortak koşmanın 
gölgesinin dahi bulaşmadığı bir dindi İslâm. İslâm en 
yüceydi. Ondan daha üstün, daha değerli hiçbir şey 
yoktu.

Önce bu yüce dini anlamak, özümsemek gereki-
yordu. Rabbinden kuluna gelen bu en yüce değeri, de-
rinlikli idrak etmek vardı. Kerim kitabımız bu nedenle 
“oku” diye, “Seni yaratan Rabbinin adıyla oku.” diye baş-
lıyordu. Okumak tefekkür etmek, anlamak için çok 
yönlü okumak, bilginlerle, bilgelerle beraber olmak 
gerekiyordu.

Yüce İslâm'ı doğru anlamak için yola çıkan insan 
önce “âlemlere rahmet” olanı çok derinlikli anlama-
sı gerekiyordu. Zira bu yüce dini bütün boyutlarıyla, 
zirvede anlayan, en güzel yaşayan, en güzel anlatan 
“âlemlere rahmet” olandı. “Üsve-i hasene” olandı. Rah-
man-ı Rahim'in insanlığın önüne koyduğu, insanlığın 
üstadıydı.

Onun şerefli arkadaşlarını okumak gerekiyordu. 
“Âlemlere rahmet” olanla bu yüce dini insanlığa götü-
ren, bu muhteşem nesildi.

Onlar kulluğun zirvesinde olanla bir ve beraberdi-
ler. En güzel örnekle iç içe bir hayat yaşadılar. Onun-
la beraber en zor şartlara sızlanmadan katlandılar. 

Ölümcül yollarda yürüdüler. Anadan, yardan, vatan-
dan geçtiler.

“Yol onun.” dediler. “Varlık onun.” dediler. “Gerisi hep 
angarya.” dediler. Onlar ümmetin önünde en büyük ör-
neğin, izlerini, işaretlerini, hâllerini taşıyan öncülerdi.

“Âlemlere rahmet” olanı anlamak için şerefli arka-
daşlarını anlamak gerekiyordu. Zihinlerin berraklığı, 
gönüllerin enginliği, Allah yolunun asil bir yolcusu 
olabilme onların izini takiple olabiliyordu.

Güzel mümin olmak vardı. Önce mümince yaşayış-
la güzel mümin olmak vardı.

Güzel mümin olmaksa zordu. Mümince bir hayat 
yaşamak kolay değildi. Nefsin bin bir dereden su ge-
tirmeleri vardı. Islak zeminlere çekmesi, yerlere düşür-
mesi vardı. Amansız bir mücadelesi vardı. Nefis kendi 
istek ve arzularını hayat hâline getirmek istiyordu. 
Bunda da direndikçe direniyordu. Mümince bir hayata 
yol vermek istemiyordu.

İşte burada çetin bir mücadele başlıyordu. Kıyası-
ya, amansız bir mücadele... Bu çetin mücadeleye kaç 
insan dayanabilecekti? Örneğin yalan söylememek ge-
rekiyordu. İnsanın içiyle dışının bir olması gerekiyor-
du. Şeffaf, onurlu, doğru söyleyen ve doğruluktan asla 
taviz vermeyen bir insan olmak gerekiyordu.

İnsanların övmeleriyle yermelerini aynı seviyede 
görmek gerekiyordu. Doğruyu söyleyen dokuz köyden 
kovuluyordu. On dokuz köyden bile kovulsa doğruluk-
tan taviz vermeden yoluna devam etmesi gerekiyordu.

Zarif ve İncelikli Yol - 2

MakaleBekir SAĞLAM
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Fatır Suresi'nin 32 ve 33. ayetlerinde: “Sonra kitabı 
kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Artık onlardan 
kimi kendi nefislerine zulmeder, kimi orta bir yoldadır, 
kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda yarışır, öne geçer. İşte 
bu büyük fazlın kendisidir. Adn cennetleri onlarındır. Ora-
ya girerler. Orada altından bileziklerle ve incilerle süsle-
nirler ve orada onların elbiseleri de ipektir.” buyruluyor.

32. ayet-i kerimede üç çerçeve ortaya konuyor. Üç 
farklı hâlleri olan müminler dile getiriliyor.

Birincisi, kendi nefsine zulmedenler. Kendi kendi-
lerine zulüm yapanlar.

İkincisi, orta yolu tutanlar.

Üçüncüsü ise iyilik için çalışanlar ve iyilikte ve ha-
yırda yarışanlar.

İmam-ı Ahmed bin Hanbel'in naklettiği bir hadis-i 
şerifte âlemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz 
aleyhüsselatü vesselâm, bu üç müminin hâline açıklık 
getiriyordu.

Şöyle buyuruyor: “İyilikte ileri gidenler ve başarıya 
ulaşanlar, kendilerine hiç hesap sorulmadan cennete gi-
receklerdir. Orta yolu tutanlar hesaba çekilecekler, ama 
hesapları kolay olacaktır. Diğerleri yani nefislerine zul-
medenler ise hesabın sonuna kadar bekletilecekler ve daha 
sonra Allah onlara rahmet edecektir. Böylece bunlar da 
cennete girecek ve ‘Bizi sıkıntı ve kederden kurtaran Al-
lah'a hamdolsun.’ diyeceklerdir.”

İnsan kendine zulmediyordu. En büyük zulmü ken-
dine yapıyordu. Bir bilge şöyle dua ediyordu: “Rabbim! 
Beni bana bırakma. Beni benden koru!” Azgın nefsi an-
lamıştı. Nice saldırılarına maruz kalmıştı. Nice derin 
yaralar almıştı. Hâliyle kendinden korkuyordu. Kendi-
ne güvenemiyordu. Nerede ne zaman ne yapardı, bi-
lemiyordu. Nefis bir ortamını bulur orayı bir anafora 
çevirir, anaforun ortasına insanı çekiverirdi.

İnsan zalim, kendi kendine zulmeden nankör bir 
zalim olabilirdi.

Ayetteki müminin hâli anlatılıyordu.

İlk çerçevede kendi kendine zulmeden müminler-
den söz ediliyordu. Bunun bir açılımı da şöyleydi: Gü-
nahlara düçar olmak müminin kendine zulmetmesiydi.  

İbadet iklimin insanı olmak vardı. İlim ikliminin 
insanı olmak vardı. İbadet ikliminde huşuyu teren-
nüm etmek vardı. Derin korkuları, derin muhabbetleri 
gönül âleminde yaşamak gerekiyordu. Mümince bir 
hayattan daha değerli hiçbir şeyin olmadığını görmek, 
anlamak ve o hâletin içinde olmak gerekiyordu.

Ama nefis vardı. Bu güzelliklere geçit vermek iste-
meyen nefis vardı. Yolda harami vardı. Hâliyle çetin 
mücadele vardı. Mümin çetin mücadeleye giriyordu. 
Giriyordu ama bu bitimsiz bir mücadeleydi. Bir ömür, 
mücadeleyle geçecekti. Buna direnmek yiğit olma-
yı, babayiğit olmayı gerektiriyordu. Babayiğitlerse az 
oluyordu. Has insanlar, dirençli insanlar az oluyordu. 
Çoğumuz mücadele yolunda dökülüyorduk. Yolda di-
rençle azimle yürüyenler az oluyordu.

Varlıklar ne kadar güzeldi. Gökyüzü ne kadar gü-
zeldi. Yeryüzü ne kadar güzeldi. Daha doğrusu yeryü-
zü dememek gerekiyordu. Yâr yüzü, yârin yüzü demek 
daha doğru olandı. Yeryüzü, yâr yüzüydü ve ne kadar 
güzeldi. Yemyeşil vadiler, heybetli dağlar, bitimsiz gibi 
görünen denizler, okyanuslar muhteşemdi.

Aslında bütün güzellikler Esma-i Hüsna sahibi olan 
Rabb-i Rahim'imizdendi. Bu, şu demekti: Asıl güzel 
olan Rabb-i Rahim'di ve cümle güzellikler ondan ge-
liyordu.

Yol belliydi. Yol güzellikler yolunun yolcusu olmak-
tı. Bu yolda, ne kadar yol alabilirsek, ne kadar mesafe 
alabilirsek o kadar güzelliğe ulaşıyorduk.

Müminler güzeldi. İçlerinde daha güzel olanlar var-
dı. Hatta ileri boyutta güzel olanlar da vardı.
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Zalim müminler ise günahları çok olanlar, sevapları 
az olanlardı. Terazinin günah kefesi çok aşağılardaydı, 
çok ağırdı.

İkinci çerçeve orta yolu tutabilen müminlerdi. Gü-
nahlarıyla sevapları birbirine çok yakındı. Terazinin iki 
kefesi birbirine neredeyse eşit seviyedeydi.

Üçüncü çerçeve hayırda ileri giden müminlerdi. Se-
vapları çok ileri boyutlardaydı. Günahları ise çok azdı. 
Terazinin sevap kefesi yere dokunuyor gibiydi.

Bunlar müminlerdi.

Müminlerin hâlleriydi.

Bir gül bahçesi gibiydi.

Bir gülistan gibiydi. Gülistanda çeşit çeşit güller 
olurdu.

Hepsi güldü. Güllerin oluşturduğu bir gülistandı. 
Bir gülle gülistan olur muydu? Böyle bir şey insanın  

tasavvur dünyasında bile olamazdı. Bir gülle, bir gülis-
tan tasavvur edilemezdi.

Ayet-i kerimede de öyle geçiyordu. Hepsi iman ikli-
minin insanıydı. Zalim mümin de itidal içre olan mü-
min de duyarlılığı ve hâlleri çok yüksek olan mümin 
de. Hepsi iman yolunun yolcularıydı.

Hiçbir dönemde bütün güller aynı güzellikte aynı 
ölçülerde, aynı görünümlerde olmuyordu. Hiçbir dö-
nemde müminler aynı seviyede değillerdi, olmamışlar-
dı. “Âlemlere rahmet” olanın şerefli arkadaşları da farklı 
farklıydılar.

Allah'ın Resul'ünden sonra sırada Hz. Ebu Bekir 
Efendimiz vardı. Sahabe-i kiramın en üst noktasında 
Hz. Ebu Bekir Efendimiz vardı. Sahabe-i kiramın en alt 
noktasında Hz. Vahşi vardı. Hepsi peygamber iklimi-
nin insanıydılar. Hepsi de o muhteşem gülistanın gül-
leriydiler. Hepsinin kendine özgü orijinallikleri vardı. 
Hepsinin kendi hayatı bir tarihti, bir destandı. “Âlem-
lere rahmet” olanın şerefli arkadaşlarıydı.

Müminler güzeldi.

Daha güzel müminler vardı.

En güzel müminler vardı.

Bütün zamanlarda cümle hâllerde mümin olmak 
kadar güzellik olamazdı. Onların itikatları berraktı. 
Onların imanlarında şirkten lekeler, kirler yoktu. On-
lar iman ikliminin güzelleriydi.

İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN

Merhum Şevket Gürgen Hoca'nın oğlu; 
Harun, Muhammed ve Ömer Gürgen kardeşlerin 
ağabeyi, ilim ve dava adamı Davut Gürgen Hoca 
rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur. Merhuma 
Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm 
dost ve akrabalarına sabr-ı cemil dileriz.

Medeniyet Vakfı

İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN

Eğitimci Mustafa Gülali'nin muhterem 
babaları Hacı Müslüm Gülali, kalp krizi geçirerek 
Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma 
Cenab-ı Allah'tan rahmet, başta Gülali ailesi 
olmak üzere bütün dost ve yakınlarına sabr-ı 
cemil niyaz ederiz.

Medeniyet Vakfı

17Medeniyet Bülteni • Ekim 2019 • Sayı 49



önündeki bu tablodan yola çıkarak dinlemenin ve 
dinletmenin zor bir iş olduğunu anlaması ve eğitim 
için daha insani çözümler üretmeleri gerekmez mi?

Çok zor değil. Mesela ilkokuldan sonra eğitim 
zorunlu olmaktan çıkarılarak işe başlanabilir. Zo-
runlu derslerin tamamı seçmeli dersler hâline geti-
rilebilir. Böylece öğrenci gitmek istediği fakültede 
kendisine lazım olacak dersleri tercih etmiş olur. 
Okullarda öğrencilere “her şeyden biraz bir şey” öğre-
telim derken “hiçbir şey” öğretemiyoruz. İlkokuldan 
üniversiteye kadar zorunlu yabancı dil dersi alan 
öğrenciler hiçbir dil becerisi gelişmeden mezun olu-
yorlar. Fakat yabancı dile biraz ilgisi olanlar sadece 
sevdikleri filmleri yabancı dilde izleyerek bile bir 
yılda yabancı dil öğrenebiliyorlar. Diğer dersler de 
bundan farklı değil. Demek ki çözüm neymiş: “Tale-
benin talep etmesi meselesi.”

Neler Yapılmalı?

Okullarımızı yarı açık cezaevleri/toplama mer-
kezleri olmaktan çıkarmalı, yeteneklerin yontuldu-
ğu mekânlar olmaktan kurtarmalıyız. Batı'dan ak-
tarma süslü ve havalı kelimelerle/cümlelerle eğitim 
sistemi düzelmiyor maalesef.

Kanaatimce eğitim konusunda sormamız gere-
ken en önemli sorular şunlar:

Eğitim konusundaki başarısızlığımız yöne-
ticisinden yönetilenine, eğitimcisinden 
öğrencisine kadar birçok kimse tarafın-

dan sürekli dile getirilir. Eksik bulma ve eleştirme 
konusunda cesur ve mahir bir toplum olmamıza 
rağmen çözüm ve alternatif sunma konusunda aciz 
bir toplumuz. Osmanlı'nın son dönemlerinden beri 
bu alandaki eksiklerimizi hep dışarıdan kopyalama 
yöntemlerle gidermeye çalışmışız.

Sürekli değişen bakanlar, müfredatlar, kitaplar, 
sınavlar da çözüm olmaktan çok uzak. Çünkü okul 
ve sınıf ortamları, müfredatlar, kitaplar insani de-
ğil. Yani çocukların ve gençlerin fıtratına uygun 
değil. Ders içerikleri hayatın gerçeklerine uymu-
yor. Öğrencileri dört duvar arasında 8 saat zorunlu 
olarak tutup ilgi alanlarına girmeyen, gelecekte de 
hiç lazım olmayacak bilgileri sadece ‘sınavda çıkar’ 
dayatmasıyla zorunlu dinlemeye tabi tutmak hem 
öğrenci hem de öğretmen için bir işkenceye dönü-
şüyor.

Devlet adamlarının ve bürokratların katıldıkla-
rı toplantılar ekranlara yansıdığında hiç dikkatlice 
izlediniz mi? Uyuyanlar, uyuklayanlar, somurtanlar, 
telefonları ile oynayanlar… Kimse hâlinden mem-
nun değil. Belki de birçoğu oraya zorunlu bir görev 
olarak katılmışlar. Devlet büyüklerimizin gözlerinin 

İnsan Eğitiminde  
Etkileyici Bir Model:

Lokman'ın (as) Hikmet Dersleri

Dosyaİsmail DEMİRBAŞ
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1. Eğitim sistemimizin temel özelliği nedir?

2. Bizim eğitim sistemimiz aslında ne değildir?

3. Eğitim sistemimizde en temel eksiklik nedir?

Cevaplarına gelince:

1. Zorunlu, zorlayıcı, dayatmacı.

2. İnsani değil. Hayatın gerçeklerine uygun değil.

3. Hikmet.

“Hikmet” kavramına birçok farklı anlam verili-
yor: İlim, akıl, irade, Kur’ân, kitap, temyiz kabiliyeti, 
Salim akıl ve sahih ilim ile muhakeme yeteneği, bil-
giyi yerli yerinde kullanmak… Eğitim sistemimizin 
hayatın gerçeklerine ve yaratılışımıza uygun olarak 
düzenlenebilmesi için yaratıcının emirlerini ve tav-
siyelerini dikkate almak durumundayız. Çünkü ya-
rattığını en iyi bilen o.

Ne demek istediğimi daha açık hâle getirmek, 
somut olarak örneklendirmek ve önerilerde bulun-
mak için Lokman Suresi'ne dikkat çekmek isterim. 
Çünkü eğitim anlayışımızdaki temel eksiğimiz olan, 
‘müminin yitik malı’ hikmet hakkında dikkat çekici 
ayetler var bu surede. Hatta hikmet sahibi bir baba-
nın evladına tavsiyeleri üzerinden temel bir müfre-
dat biçimi de öneriliyor.

Daha surenin başında “Bunlar hikmetli kitabın 
ayetleridir.” buyuruluyor. 9. ayette ise Allah “aziz ve 
hakîm (hikmet sahibi)” olarak nitelendiriyor kendisi-
ni. 12. ayette ise “Lokman'a hikmet verdik.” buyuru-
luyor.

Hz. Lokman (as)'dan Nasihatler

Bu üç noktaya tekrar dikkat çekmek isterim ki 
hakîm olan Allah, hikmetli kitabının ayetleri ile he-
kim olan Lokman aleyhisselâma evladını hikmet 
üzere yetiştirmeyi öğretiyor. Kendisine hikmetli 
ayetler verilen Lokman'dan öncelikle şükretmesi 
isteniyor. Bu noktadan sonra Lokman aleyhisselâ-
mın dilinden eğitime dair evrensel dersler veriliyor 
ki aslında insani bir eğitim müfredatının temelleri 
atılıyor.

1. Lokman (as) oğluna vaaz ediyor. Vaaz; nasihat, 
hatırlatma gibi anlamlara gelir. (Her ne kadar 
günümüzde yanlış uygulamalar yüzünden yıp-
ratılmış bir kavram olsa da vaaz insani bir öğ-
retim biçimidir. İnsan adı üzerinde unutan bir 
varlıktır ve hatırlatılmaya muhtaçtır. Hatırlat-
ma, öğretme iddiasına göre daha sıcak bir usul 
ve kavramdır.)

2. Lokman (as) ‘oğlum’ yerine “Ey oğulcuğum” diye 
söze başlayarak daha baştan muhatabına değer 
verdiğini, sevdiğini hissettiriyor. Muhatabımı-
za nasıl hitap edeceğimizi öğretiyor. Biz buna 
“şefkat dili” diyoruz.

3. “Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk büyük bir zulüm-
dür.” diyerek öncelikle insan ile yaratıcı Allah 
arasındaki ilişkinin sağlıklı kurulmasını tavsiye 
ediyor. İnsanın insanla, insanın evrenle ilişkisi-
nin doğru kurulabilmesi için öncelikle Allah ile 
insan arasındaki ilişkinin sahih olması gerekir. 
“Zulüm” kavramına dikkat çekerek her şeyin 
yerli yerine konmasını tavsiye ediyor.

4. “Biz insana anne babasını tavsiye ettik.” buyura-
rak Allah'tan sonra insan üzerinde en çok hakkı 
bulunan anne, baba, evlat ilişkisine dikkat çeki-
yor ve sorumluluklarımızı hatırlatıyor.

5. “Bana şirk koşman için uğraşırlarsa onlara itaat 
etme.” buyurarak insana denge ve ölçü kazandı-
rıyor. Anne babaya itaatin nerede başlayıp ne-
rede biteceğini öğretiyor. İnsan neye evet, neye 
hayır diyeceğini öğrenmiş oluyor böylece.
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Lokman Suresi'nde insani bir eğitim müfreda-
tının temeli atıldığını belirtmiştim. Bu hakîm olan 
Allah'ın hikmetli ayetleriyle ve hikmetli bir baba/
eğitimci eliyle insan eğitimin nasıl olacağını göster-
mesidir.

Eğitim konusunda deneme yanılma türü yön-
temlerle yapboz oyunu oynamayı bırakıp detaylar-
la ve kabukla uğraşmak yerine insanın hayat kitabı 
olan Kur’ân'ın önümüze koyduğu eğitim ve hayat 
felsefesini iyi anlayıp önceden olduğu gibi medeni-
yet eğitimimizi “ilim”, “irfan”, “hikmet”, “feraset”, 
“basiret”, “adalet” ve “merhamet” gibi kendi öz kav-
ramlarımız üzerine inşa etmeliyiz.

Sonuç olarak; vahye yani hikmete dayalı sahih 
bir bilgiyle, muhatabına değer veren bir şefkat diliy-
le, her hak sahibine hakkını veren; Allah, aile, insan 
ve varlıkla ilişkisi sağlıklı, ibadetlerinde istikrarlı, 
iyiliğin yanında yer alıp kötülüğe savaş açan, sabrı 
kuşanmış, sözüyle ve yürüyüşüyle bile güzel ahlâkı 
yansıtacak salih bireyler yetiştirebilmek ve temel bir 
eğitim anlayışını inşa edebilmek için Lokman Sure-
si'nden alacağımız dersler vardır.

6. “Yaptığın bir şey, bir hardal tanesi büyüklüğünde 
bile olsa bir kayanın içinde, yerin ve göğün derin-
liklerinde bile olsa gelir seni bulur.” buyurarak in-
sana otokontrol öğretiyor. Yani hiçbir şey gizli 
kalmaz. Her şeyi gören, bilen, kaydeden ve he-
sap soracak olan bir Allah var.

7. Buraya kadar insanın inanç dünyasına ve iç âle-
mine çekidüzen verip temel ilişkileri sağlıklı 
düzenlendikten sonra insanın gidişatını istika-
met üzere ve istikrarlı kılmak için gerekli olan 
temel amelleri tavsiye ediyor. “Evladım, namazı 
hakkıyla kıl, iyiliği yay, kötülüğü de önlemeye çalış 
ve başına gelen sıkıntılara sabret! Çünkü bunlar 
azim ve kararlılık gerektiren işlerdendir.”

8. İnançları ibadetle desteklenen insana güzel ah-
lâkı tavsiye ediyor. Bu aşamada insana tevazu 
sahibi olmayı öğretip kibirden sakındırıyor. 
“Kibirli davranarak insanlara yüzünü dönme, 
yeryüzünde çalımlı çalımlı yürüme! Çünkü Allah 
kibirle kasılan, kendini beğenmiş, övünüp duran 
kimseleri asla sevmez.”

9. Yürüyüş şeklinden konuşma şekline varıncaya 
kadar güzel şeyler tavsiye ediyor. “Yürürken 
ölçülü, mutedil yürü! Konuşurken sesini ayarla, 
bağırarak konuşma! Unutma ki seslerin en çirkini, 
avazı çıktığınca bağıran eşeklerin sesidir.”

İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN

Medeniyet Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerinden 
Araştırmacı-Yazar Kâzım Sağlam ve İsmail 
Sağlam'ın muhterem valideleri ebedî âleme 
irtihal eylemiştir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan 
rahmet, sevenlerine sabr-ı cemiller dileriz.

Medeniyet Vakfı
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Modernite, insanı geleneksel bağların-
dan koparıp köksüz bir boşluğa bırak-
mıştır. Bu boşlukta salınan insan ken-

dini yeni ve daha büyük bir sömürü çarkının içinde 
bulmuştur. Kapitalist sermaye, insanı üretken hâle 
getirmek için onu yeniden tanımlamış, üretim ve tü-
ketim döngüsüne hapsetmiştir. Daha rafine yöntem-
lerle baskı altına alınan insan, iktidarın mikrofiziğini 
bedeninin her kıvrımında hissetmeye başlamıştır.

Modernite, tüketimi arttırmak için popüler kül-
türü icat etmiş, kısa süreli hazlarla insanı tatmin 
etme arayışına girmiştir. Popüler kültür ise insanı 
biçimlendirip belirli merkezlerden kontrol edilen 
teknik bir ayrıntıya indirgemiştir. Hayatı program-
lanıp hayalleri, ihtiyaçları, gündelik edimleri belir-
lenen insan, kültür endüstrisinin kuklasına hâline 
dönüşmüştür.

“Unisex akımı” da popüler kültür kanalıyla gün-
demimize girmiştir. Bu akım kadın ve erkek kimlik-

lerini dışlayarak tek cinsiyet veya cinsiyetsizleştirme 
amacını taşımaktadır. Bu sayede farklı cinsiyetlere 
yönelik farklı tüketim biçimleri standartlaştırıl-
mış ve böylece maliyetler düşürülmüştür. Popüler 
kültür unisex akımını bedene yönelik dokunuşlar 
(erkek gibi kadın, kadın gibi erkek), ortak tüketim 
alanları, standart tüketim nesneleri üzerinden yap-
maya çalışmıştır.

“Cinsiyetsiz beden” veya “unisex akımı” daha de-
rinde epistemik bir kurguya dayanmaktadır. Bunun 
gerisindeki amaçlardan biri geleneksel kültürün son 
yaşayan parçası olan cinsiyeti ve cinsiyet farklarını 
ortadan kaldırmaktır. İnsanlara cinsiyetin biyolojik 
(verili) bir durum olmadığı, insanların cinsiyetleri-
ni kendilerinin seçmesi gerektiği belirtilmektedir. 
Feminist yaklaşımların da desteklediği bu düşün-
ceye göre cinsiyet, biyolojik değil sosyokültürel bir 
durumdur. Yani insanlar kadın veya erkek olarak 
doğmazlar, kültür onlara kadın ve erkek rollerini 
yükleyerek onları cinsiyete büründürür. Cinsiyete 
meydan okumak kültüre, geleneğe de meydan oku-
maktır. En önemlisi Allah'ın iki ayrı cins olarak ya-
rattığı ilahi düzene karşı çıkmaktır.

Feminizm “kadın özgürlüğü” üzerinden geliş-
tirdiği söylemle onu sözde özgürleştirmeyi amaç-
lamaktadır. Onun cinsiyete yönelik bakış açısı er-
kek egemen söylem düzenini aşmaya ve bedenleri 
cinsiyetsiz olarak kodlayıp kadının durumunu ge-
liştirmeye yöneliktir. Postyapısalcı bazı yaklaşım-
lar da kadın ve erkek kimliklerinin çatışma üreten 
yapısından kurtulmak için diyalektik karşıtlığa  

Unisex Akımı ve  
Cinsiyetsiz Beden Tartışmaları

DosyaDr. Öğretim Üyesi Ümmet ERKAN
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dayanmayan, organsız veya cinsiyetsiz bedeni öne 
çıkarmaktadır. Böylece kadın ve erkek arasındaki 
fark ortadan kalktığında kadına yönelik ayrım da 
ortadan kalkmış olacaktır.

Elbette ne feminist ne de diğer felsefi yaklaşım-
lar kadının mutlak özgürleşmesini değil, onun gele-
neksel kültür düzendeki rollerinden sıyrılarak yeni 
ve daha keskin bağlılıkların esareti altına girmesini 
amaçlamaktadır. Modernite anlatısının çarpıttığı 
şeylerden biri de tarih yazımıdır. Tarihi kendi ekse-
ninden yorumlayan modernite anlatısı bunu “erkek 
egemen sömürü düzeni” üzerinden okuyarak femi-
nist yaklaşımlara kapı aralamıştır. Oysaki ne tarih 
tamamen böylesine tek boyutlu, ne de kadın mutlak 
bir esaret altında olmuştur. Tek boyutlu ve şarkiyat-
çı söylemlerin tekrar edilmesindeki amaç kadın ile 
ev arasındaki bağı koparmak, onu kapitalist ucuz 
sömürü ve tüketim çılgınlığının emir eri hâline ge-
tirmektir. Ailenin temeli olan kadın evden koparı-
lınca yeni nesillere kültür aktarımı bütünüyle devle-
tin ve kurumların insafına kalmıştır.

Cinsiyetsiz beden yaklaşımları popüler kültürün 
en önemli aracı olan medyanın da süreğen biçimde 
işlediği bir konudur. Cinsiyet değiştiren ünlüler gün-
lerce magazin basınının hit haberi olarak işlenmek-
tedir. Yerli ve yabancı dizilerde eşcinsel erkek veya 
kadınlar işlenmekte, özellikle gençlere cinsiyetsizlik 
(çift cinsiyet veya cinsiyet değiştirme) empoze edil-
mektedir. Zaman zaman yetiştirme tarzındaki yan-
lış uygulamalar nedeniyle cinsiyet karmaşası yaşa-
yan gençlere sahte çıkış yolları sunulmaktadır.

Cinsiyetsiz beden ve unisex akımının devamı 
olan konular kız-erkek ayrımına dayalı yaşam bi-
çiminin ortadan kaldırılmasıdır. Kız ve erkeklerin 
ayrı yurtlarda kalması, ayrı okullarda eğitim gör-
mesi anlamsızlaştırılmaktadır. Kızlı ve erkekli ola-
rak aynı yurtlarda yaşayan öğrenci sayısı artmakta 
hatta aynı evi paylaşan gençler bunu olağan kabul 
etmektedir. Böylece kadın ve erkek arasında olması 
gereken mahremiyet ve saygı ortadan kalkmaktadır. 
Kadın ve erkek arasındaki esrar perdesinin ortadan 

kalkması, kadın ve erkeği yaklaştırmak şöyle dur-
sun birbirinden uzaklaştırmakta, duygusal bağlara 
zarar vermektedir.

Cinsiyetsiz beden en çok da aileye yönelik bir sal-
dırıdır. Aileyi sürekli olumsuzlayan ve evlilik dışı yaşa-
mın sorumsuz birlikteliğini magazin basını ile reklam 
eden medya, gençlere aileyi değersiz göstermektedir. 
Kadını cinsel bir tatmin kaynağı olarak gösteren popü-
ler kültür ve medya ailenin samimi, çıkarsız ve koru-
naklı dünyasını çarpıtmaktadır. Aile ve ailedeki huzur 
azaldıkça da toplumun kültür aktarımı, değer ve inanç 
sorumluğu zarar görmektedir. Hedonist ve egoist bi-
reyler toplumda yaygınlaşmaktadır.

Cinsiyetsiz beden yaklaşımı toplumun ahlâkî 
bir erozyonla dağılıp gitmesini amaçlamaktadır. 
Bu yaklaşımın en büyük meydan okuması ise dine 
yöneliktir. Allah'ın insanlar arasına koyduğu cinsi-
yet sınırları ve bağları anlamsızlaştırılarak Allah'ın 
yarattığına meydan okunmaktadır. Tarih boyunca 
bir sapkınlık olarak görülen ve kınanan eşcinsellik 
olağan hâle getirilmektedir. Batı'da kilise bile bu 
durumu kabullenmiş gözükmektedir. Eşcinsel pa-
pazların sayıları artmaktadır. Cinsiyetsizleştirme-
nin önündeki en büyük engel İslâm dinidir. Fakat o 
da popüler kültür, onun taşeronu medya ve küresel 
sermayenin ağır baskısı altındadır. İnsan bedenini 
Allah'ın bir emaneti olarak gören İslâm'ın bu yakla-
şımın yerini, bedenimi istediğim gibi kullanırım ar-
zusu almıştır. Sorumsuz bir özgürlük modernitenin 
yıkıcı özgürlük söyleminin bir parçasıdır. Tanrı'ya 
karşı mutlak özgürlük taraftarı olan düşünceler söz 
kapitalizme, dikta rejimlerine, laik ve seküler dinlere  
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geldiğinde lâl kesilmektedir. Çünkü Tanrı'ya mey-
dan okumanın dünyada görünür bir bedeli yoktur. 
Çalıştığı iş yerinde kurallara harfiyen uyan, bir yurt-
taş olarak yasalara bağlı kalan insanlar, söz konusu 
olan Allah'ın düzeni ve kuralları olduğunda “benim 
bedenim benim kararım” diyebilmektedir.

Modernite ve onun son çırağı olan küreselleş-
me dünya üzerindeki kültürel, etnik, dinsel farkları 
ortadan kaldırmakta, tümünü tüketimin ve popü-
ler kültürün ucuz ve bayağı örsünde dövmektedir. 
Kültürü ve onun ürettiği değerleri turistik bir ser-
gi malzemesine dönüştüren küreselleşme, her şeyi 
mübadele değerine dönüştürmektedir. Bunun doğal 
sonucu ise bugünkü dünyanın meta kapitalizmine 
hapsolmasıdır. Sahip olduğumuz her şey mübade-
le değerine eşitlenmektedir. Hem bu meta anlayışı 
hem küreselleşmenin tek düze modernitesi kadın 
ve erkek rolleri ve cinsiyet farklarını değersizleş-
tirip bu farkları standart bir biçime indirgemeye 
çalışmaktadır. Kadın da erkek de artık küresel di-
ji-kapitalizmin bir işgücüdür. Bunun için de kadın 
ve erkeğin birbirinin yerine kullanılabilmesi gere-
kir. Ayrıca kadın ve erkek arasındaki mahremiyet ve 
sevgi duyuları tensel hazlara indirgenerek aile bağlı-
lıkları ve kültür aktarımının önüne geçilerek geçmiş 
formatlanmaktadır. Bugünü ebediyen var olmuş ve 
olacak bir durum olarak gören genç kuşaklar, kafala-
rı koparılmış gibi sağa sola çarpmaktadır.

Sel gider kum kalır. Bütün bu salvolar toplum 
olarak dik durdukça dağılıp gidecektir. Allah'ın 
koyduğu helal ve haram dairesinde bizim için 
salah vardır. Bu hem kadın ve erkek rolleri için 
hem de diğer hudutlar için geçerlidir. Bu nedenle  

cinsiyetsizleştirme veya unisex gibi akımların ve-
receği zararlardan uzak durmak için daima diri ve 
uyanık olmak gerekir. Bunların yaratacağı sonuçlara 
karşı hem devlet hem de milletimizin aklıselim için-
de hareket etmesi gerekir. Özellikle sosyal medya, 
TV dizileri bu çağın en büyük fırtınasıdır. Yerinde ve 
uygun kullanılmadığı zaman özellikle gençlerde bir 
yıkım yaratmaktadır. Bu nedenle ailelerin gençlere 
bu konuda rehberlik etmesi ve iyi örneklere yönlen-
dirmesi gerekir.

Bu konuda en büyük sorumluluklardan biri de 
eğitime düşmektedir. Eğitim tıpkı aile kurumu gibi 
toplumu ayakta tutan sütunlardan biridir. Bunun 
için de eğitimin kendi medeniyet eksenimizin kod-
larıyla biçimlenmiş olması şarttır. Batı'nın bugün 
kötürüm olmuş ve dünyaya söyleyecek sözü kalma-
mış fikirlerini mutlak hakikatmiş gibi sunan eğitim 
sistemi, yerini bu toprakların sahici öğretilerine 
dayalı, kaynağını kadim değerlerden, insan ve doğa-
nın metafizik, ilahî bağlantısından alan bir temele 
bırakmalıdır. Amacı milletimizi yabancılaştırmak ve 
köklerinden koparıp rüzgârın insafına terk etmek 
olan sömürge mirası eğitim programları ancak yeni 
mankurtların yetişmesine ve her çağda moda olan 
Batı'nın popüler kültürünün tüketicisi genç nesiller 
yetişmesine neden olacaktır.
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Osmanlı Dönemi'nde modernleşmeye 
zemin oluşturabilecek ilk adımlar 18. 
yüzyıl başlarında ortaya çıkmıştır. Ba-

tılı anlamda askerî, siyasî ve idarî yeniliklerin gö-
rüldüğü bu dönemde, pozitivist bir anlayışın belir-
gin biçimde etkilerini olmuştur. Köklü bir değişim 
devri olarak nitelendirilebilecek olan 18. yüzyılın 
ilk çeyreği, birçok modern unsurun topluma girdiği 
bir sürecin de başlangıcı olmuştur. Bilmek gerekir 
ki, gelenekselden modern bir hayata geçiş, her şey-
den önce bir zihniyet değişimi demektir. Zihniyetin 

değişmesi temelde eğitim anlayışının değişmesiyle 
mümkündür. Değişimin sürekli ve kalıcı olabilme-
si, toplumsal anlamda uygun bir zeminin hazırlan-
masını gerektirir. Bu nedenle Osmanlı modernleş-
me sürecini eğitimin modernleştirilmesinden ayrı 
değerlendirmek mümkün değildir. Bu çerçevede 
yazımızda Osmanlı eğitim sisteminde yapılan mo-
dernleşme hareketleri ve bu adımların sonuçları 
üzerinde durulacaktır. Baştan belirtmek gerekir ki, 
modernleşme Batı'da toplumun kendi iç dinamik-
leriyle gerçekleşmiştir. Bizde ise tam tersi bir du-
rum söz konusudur. Modernleşme için her zaman 
bir sınıfa ve siyasî bir iradeye ihtiyaç duyulmuştur. 
Çünkü modernleşmenin olabilmesi için sınıfsal ve 
kurumsal birtakım değişikliklerin baştan gerçekleş-
mesi gerekli olmuştur. Modernleşme talebi toplum-
sal dinamiklerle ilişkili olsaydı sınıfsal ve kurumsal 
değişikliklere gerek olmayacaktı.

Osmanlı Devleti'nin modernleşme çabaları Lale 
Devri'ne kadar götürülebilir. İbrahim Müteferri-
ka'nın kurduğu matbaa, ilk tiyatro çalışmaları, Av-
rupa'ya elçi gönderilmesi Lale Devri'nde başlamıştır 
(Tunaya, 2004, s. 19). Osmanlı Devleti ilk etapta 
askerî başarısızlıkları sona erdirmek amacıyla eği-
tim alanındaki reformlara askerî okullardan baş-
lamıştır. Savaş teknolojisinin gelişmesi, askerlik 
mesleğinin profesyonelleşmesi, orduların moder-
nize edilmesi ihtiyacını doğurmuştur. 1734 yılında  

Osmanlı Eğitim Sisteminde 
Modernleşme Çabaları
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Üsküdar'da “Hendesehane” adı altında Topçu sını-
fının yetiştirileceği bir astsubay okulu kurulmuş-
tur. Bu okul asker ve sivil mühendis okullarının 
çekirdeğini oluşturmuştur (Unat, 1964, s. 14). Bu 
okulu 1773 yılında açılan “Mühendishane-i Bahri 
Hümayun” izlemiştir. Mühendislik okulu, deniz-
cilik alanında Osmanlı ordusunun ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla kurulmuştur (Ergin, 1940, s. 
265). 1793 yılında ise “Mühendishane-i Berri Hü-
mayun” açılmıştır. Bu okullar kendi dönemlerinde 
yüksek matematik öğreten yegâne okullardır. Bu-
rada İshak Efendi gibi Avrupa'da dil öğrenmiş, bilgi 
sahibi hocalar dersler vermiştir. “Tıphane-i Âmire” 
ise II. Mahmut'un Hekimbaşı Mustafa Behçet Efen-
di'nin gösterdiği lüzum ve verdiği takrirler üzerine 
1827'de açılmıştır. Daha ziyade askerî amaçlar için 
açılan Tıphane'nin açılışına Sultan II. Mahmut biz-
zat katılmış ve bir konuşma yapmıştır. Konuşma-
sında bu okulun amacını şöyle ifade etmiştir:

“Bu okula, insan sağlığının korunması gibi kutsal 
bir ödeve kendini verecek bir okul olacağı için ön-
celik verdim… Tıp öğretimi Fransızca olarak yapı-
lacaktır. Bunun neden yabancı bir dille yapılacağını 
soracaksınız… Tıp eserleri üzerine yazılmış Avru-
pa eserlerine kıyasla Arapça eserler yetersizdir… 
Fransızca öğrenmenizi istemekten maksadım, onu 
sırf bu dilin hatırı için öğrenmeniz değil, tıbbı öğ-
renmeniz ve bu bilimi adım adım kendi dilimize 
kazandırmaktır… Ancak bu yapıldığı zaman kendi 
ülkemizde tıp kendi dilimizde okutulur hâle gele-
cektir.” (Akt. Ergin, 1940, s. 293).

Sultanın vurguladığı gibi eğitim Fransızca yapıl-
maya başlanmıştır. Bu dönemde modern tıp hakkın-
da Türkçe kaynaklar yetersiz olduğu için böyle bir yol 
takip edilmiştir. 1834 yılında ise “Mekteb-i Ulum-i 
Harbiye” açılmıştır. Harp okullarının temeli olan bu 
okulda da Batılı tarzda bir eğitim yapılmıştır.

Tanzimat öncesi açılan okulların daha ziyade 
askerî amaçlar için kurulduğu görülmektedir. Bu 
dönemde ilköğretimin zorunlu hâle getirilmesi ile 
ilgili bazı girişimler de olmuştur. 1824 yılında Sul-
tan II. Mahmut'un çıkardığı bir kanunnamede bazı 
çocukların henüz 5-6 yaşlarında bir esnaf yanında 
işe başladığı, bu çocukların temel dini bilgilerini 
öğrenmeden, doğru ile yanlışı ayırt edecek bir bil-
giye sahip olmadan işe verilmesinin yasaklandığı 
belirtmiştir. Çocukların bundan böyle temel eğitimi 
almadan çalıştırılamayacağı vurgulanmıştır (Koçer, 
1970, s. 35-36).

Sivil mekteplere yönelik ilk çabalar 1838 yılında 
başlamıştır. Bu okullar sıbyan, rüştiye ve Darülfü-
nun olarak üç bölüme ayrılmıştır. Fakat bunların 
açılmasında ve işleyişinde belirli bir düzen olma-
mıştır. Örneğin sıbyan mekteplerine el sürmeden 
rüştiyeye geçilmiş, bunlar düzene konmadan ortao-
kul seviyesindeki idadi ve sonra sultaniler açılmaya 
çalışılmıştır (Ergin, 1940, s. 355). Eğitim alanındaki 
başıbozukluk, 1869'da Maarif Nazırı Saffet Paşa'nın 
çıkarmış olduğu “Maarif Nizamnamesi”ne kadar de-
vam etmiştir. Bu nizamname ile “köylerde ve mahal-
lelerde sıbyan, beş yüz evli kasabalarda rüştiye, bin 
evli kasabalarda idadiye ve vilayet merkezlerinde 
sultaniye olarak tertip ve tasnif” etmiştir. Bunların 
üstünde ihtisas okulları ise Darülfünun olarak be-
lirlenmiştir.

İlköğretim ayarında olan sıbyan okullarının 8 
Nisan 1847'de yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu yö-
netmeliğe göre öğrenim süresi dört yıldır. Yönetme-
liğe göre altı yaşını tamamlayıp yedi yaşına basan 
her çocuk okula devam etmek zorundadır. Buna 
uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı belir-
tilmiştir. Sıbyan okullarında okuma ve yazmaya 
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ikinci sınıfta cebir, matematik, coğrafya, resim ve 
Fransızca; üçüncü sene müsellesat (trigonometri), 
hendese-i mücesseme [uzay geometrisi], resim ve 
Fransızca; dördüncü sene mevalid-i selase [biyolo-
ji], hendese-i resmiye [topografya], kozmografya, 
menazır [perspektif] ve gölge, resim, Fransızca, 
hikmet, kimya; beşinci sene mevalid-i selase [biyo-
loji], tarama ve cerr-i eşkâl, menazır ve gölge, resim, 
Fransızca, kimya. Rüştiye programlarında ise Arap-
ça, Farsça, tarih, coğrafya, matematik, kimya, güzel 
yazı, resim gibi dersler konulmuştur (Ergin, 1940, s. 
485). 1870 yılında ise Kız Öğretmen Okulları olan 
Darülmuallimatlar açılmıştır.

Öğretmen okullarının ders programlarına ba-
kıldığında biyoloji, trigonometri, kimya, kozmoloji 
gibi derslerin okutulduğu görülmektedir. Bu dersle-
rin kendisi kadar içeriği ve bu dersleri okutan öğ-
retmenlerin mesleki yeterliliği şüphesiz öncelikli 
sorundur. Aynı sorun II. Meşrutiyet sonrasında da 
görülecektir.

Eğitim alanındaki atılımlar II. Abdülhamit döne-
minde de devam etmiştir. 1876 yılında ilan edilen 
Kanun-i Esasi'de eğitimle ilgili bazı düzenlemeler de 
yer almıştır. 15. madde de “eğitim ve öğretimin ser-
best olduğu”, 16. madde de “bütün okulların devlet 
gözetiminde olacağı ve bütün Osmanlı'nın ittihat 
ve intizamına [birlik ve düzenine] çalışacağı”, 115. 
madde de ise “ilköğretimin mecburi olduğu” belir-
tilmiştir (Koçer, 1970, s. 125). Sultan II. Abdülha-
mit, yeniliklerin toplumda kök salması için eğitimin 

verilen önem artmış, metotlu öğrenmeye ilişkin ilk 
adımlar atılmış, falaka yasaklanmıştır. Eğitimde te-
mel dinî bilgilerin öğrenilmesi ve ahlâk eğitimi öne 
çıkan konulardır (Koçer, 1970, s. 60).

Eğitim alanında önemli bir gelişme de 1858 yı-
lında ilk kız rüştiyelerinin açılması olmuştur. Açılış 
gerekçesinde kızların eğitimlerine devam etmeme-
lerinin cahil kalmalarına neden olduğu vurgulan-
mıştır. Kızların da eğitim görmesinin “kocalarına 
bağlılık” ve “iyi çocuk yetiştirmek” için gerekli oldu-
ğu savunulmuştur (Ergin, 1940, s. 382).

1862'den itibaren sıbyan mekteplerinin adı “ip-
tidai mektepleri” olarak değiştirilmiştir. 1867'den 
itibaren de sultanilerin (liselerin) düzenlenmesine 
geçilmiştir. “Mekteb-i Sultani” yani Galatasaray Li-
sesinin açılması bu döneme denk gelir. Sultan Ab-
dülaziz'in Avrupa gezisi, üzerinde büyük bir etki bı-
rakmış, Fuat Paşa'nın da teşviki ile Fransızca eğitim 
yapan bir okul açılması fikri ortaya çıkmıştır. Fransa 
hükûmeti bu okula seçkin öğretmenler tayin etmiş, 
okulda zengin bir kütüphane, laboratuvar ve müze 
kurulmuştur. Bu okulun Osmanlı-Türk modernleş-
mesinde önemli bir yeri vardır. Bu okuldan yetişen 
Türk çocukları iyi düzeyde Fransızca öğrenmiş ve 
devlet görevlerinde önemli makamlara gelmiştir.

1872 yılında ise anası veya babası olmayan ço-
cukların eğitim ihtiyacını karşılamak için Darüşşa-
faka açılmıştır. Burada da Fransızların askerî lise 
programına uygun bir program takip edilmiştir. İlk 
idadiler ise 1872'de açılmıştır (Koçer, 1970, s. 101). 
Böylece okullar rüştiye, idadi ve sultani (ilk, orta ve 
lise) olarak belirlenmiştir. 1867'de ilk sivil tıp mek-
tebi açılmıştır. Tıbbiyelerin eğitim süresi beş yıldır 
ve dersler Türkçe okutulmaktadır. Okula ayrıca bir 
de hazırlayıcı sınıf eklenmiş ve böylece eğitim süresi 
yedi yıla çıkarılmıştır (Koçer, 1970, s. 78).

Darülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulları) ilk 
olarak 1847 yılında açılmıştır. Darülmualliminin, 
kendi rüştiyesi ve idadisi de açılmıştır. İdadilerde 
okutulan dersler birinci sene hesap, coğrafya, ki-
tabet, genel tarih, Osmanlıca grameri ve Farsça; 
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gerekli olduğunu düşünmüştür. Mülkiye Mektebi-
ni yeniden düzenleyerek yüksekokul hâline getir-
miştir. Burada ülkenin yönetiminde başarılı olan 
memurlar, Hukuk Mektebini açarak ülkede adalet 
hizmetini yerine getirecek yargıçlar yetiştirmek is-
temiş, bu iki okulu da himayesine almıştır. Ayrıca bu 
dönemde Baytar Mektebi, Taşra Öğretmen Okulla-
rı, Hendese-i Mülkiye Mektebi, Mekteb-i Fünun-u 
Maliye, Ticaret Mektebi, Gümrük Darüttalimi gibi 
okullar açılmıştır.

Tanzimat Dönemi'nde eğitimle ilgili önemli dü-
zenlemeler yapılmıştır. Fakat bunlar belirli bir plan 
ve program dâhilinde yapılamadığı için istenen 
amaçlara ulaşılamadığı söylenebilir. Sultani, Mek-
tebi Mülkiye, Tıbbiye, Harbiye gibi pek çok okulda 
ya Fransızca eğitim yapılmış veya Fransızca zorun-
lu olarak okutulmuştur. Abdülhamit Dönemi “katı 
sansürünü” aşmanın yolu olarak da bu Fransızca ya-
yınlar kullanılmıştır. Bu yayınların Osmanlı aydınla-
rı üzerinde etkisi büyük olmuştur (Gürpınar, 1946, 
s. 6-7). Bu yayınlar hem Osmanlı aydınlarının kendi 
toplumuna Batı'nın gözlükleri ile bakmasına yani 
bir tür yerli oryantalizm (self-orientalism) oluşma-
sına katkı sağlamış hem de Batı'daki gelişmelerin 
tek bir odaktan (özellikle Fransa) izlenmesine yol 
açmıştır. Örneğin Avrupa'da 19. yüzyılın ikinci yarı-
sında hem pozitivist, materyalist bir felsefi düşünce 
hem de Alman idealizminin etkisi altında Hegel-Sc-
helling-Fichte çizgisi revaçta iken Osmanlı aydınları 
Batı'yı da bir bütün olarak izleyemediği için ulaşa-
bildiklerini Batı olarak görmüş ve bu okuduklarını 
değişmez bir hakikat, ayet ve hadis gibi anlama ya-
nılgısına düşmüştür.

Lale Devri'nden itibaren eğitim reformlarında 
istenilen başarıların sağlanamamış olması bir ölçü-
de eğitimle toplum arasındaki ilişkide aranmalıdır. 
Açılan modern eğitim kurumları farklı bir paradig-
maya, ontoloji ve epistemolojiye dayanmaktadır. 
Eğitimin beklenen amaçları yani ülkenin moder-
nleşmesine hizmet etmesi ancak toplumun da bu 
yönde bir değişim çabası göstermesi ile mümkün 
olabilirdi. Fakat toplumda değişmeye karşı güçlü 

bir direnç, özellikle Tanzimat reformlarının halk-
ta köksüz, yabancı, ithal yaşam biçimlerine karşı 
bir reaksiyona neden olduğu dönemin çeşitli edebî 
eserlerinde de görülmektedir. Eğitim alanındaki ba-
şarısızlığın eğitimdeki modernleşmenin toplumsal 
bünye ve değer sistemi ile uyumlu bir sentezinin ya-
pılamamış olmasından da kaynaklanmıştır.

Tanzimat'tan sonra görülen Fransız ulusalcılığı-
nın etkililerini, Cumhuriyet'in kuruluşunda ve son-
rasında görmekteyiz. Cumhuriyetin kuruluşunda ve 
devrimlerin gerçekleştirilmesi sürecinde sergilenen 
ulusalcı yaklaşım, temelinde Fransız ulusalcılığına 
dayanmaktadır.

II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemi Eği-
tim Reformları

II. Meşrutiyet pek çok alanda önemli değişme-
ler sağladığı gibi eğitim alanında da önemli atılım-
lar yaşanmıştır. 1911 yılında çıkarılan “Tedrisat-ı 
İbtidaiye Kanunu Muvakkatı” (Geçici İlköğretim 
Kanunu) Emrullah Efendi'nin gayretleri ile çıkarıl-
mıştır. Bu kanuna göre ilköğretim parasızdır. Her 
köy ya da mahallede en az bir ilkokul bulunacaktır. 
Burada çocukların zihinsel gelişimlerini sağlayacak 
ve temel bilgileri kazandıracak bir eğitim verilecek-
tir. İlkokulların öğrenim süresi dört yıldır. Emrullah 
Efendi ilköğretim programlarına din bilgisi, ahlâk 
bilgisi, medeni ve kanuni bilgi, coğrafya, tarih, fen 
bilgisi, köy iktisat ve sağlığı gibi dersler koymuştu. 
Bu dönemin en önemli ihtiyaçları; eğitime uygun bi-
nalar, nitelikli öğretmen, pedagojik olarak hazırlan-
mış öğrenci düzeyine uygun ders kitaplarıdır. Em-
rullah Efendi, okulların öğretmen ihtiyaçlarının 70 
bin civarında olduğunu fakat ilkokul formasyonuna 
sahip bunun % 1'i kadar bile öğretmen olmadığını 
söylemiştir (Koçer, 1970, s. 171).

Eğitimin millî hedeflere uygun olarak yeniden 
düzenlenmesi ve yaygınlaştırılması teması İttihatçı-
ların temel hedeflerinden birisi olmuştur. İttihat ve 
Terakki Cemiyeti beyannamesinde; “Cemiyet mevi-
zeleriyle [öğütleriyle], ilmî müesseseleriyle, faydalı 
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sıkı bir biçimde denetleneceği de vurgulanmıştır 
(Koçer, 1970, s. 208).

Ispartalı Hakkı, II. Meşrutiyet Dönemi'ndeki du-
rumu analiz etmeye çalışmıştır. Ona göre okullarda 
verilen dersler birbirinin tekrarı, amaçsız ve lüzum-
suzdur. Öğretmenler yetersiz, okullar harap hâlde-
dir. Eğitimi finanse edecek kaynaklar kıttır. En iyi 
eğitimi veren okullar yabancı okullardır. Buralarda 
ise çocuklar kültürel bir asimilasyona uğramaktadır. 
İyi okullara kayıtlar ancak rüşvetle yapılabilmekte-
dir. Özellikle kendisi gibi orta sınıftan gelen, varlıklı 
olmayan kimseler için hayatta en önemli gayelerden 
biri olan çocuğuna iyi bir eğitim sağlamak hevesinin 
ne kadar güç olduğunu göstermeye çalışmıştır.

II. Meşrutiyet Dönemi'nde eğitimde millî bütün-
leşmenin sağlanması amacı öne çıkmış, eğitimde 
bazı önemli düzenlemeler yapılmıştır. Azınlık okul-
larına sıkı bir denetim gelmiştir. İttihatçıların açtığı 
okulları özellikle Anadolu'da millî bilincin gelişme-
sinde önemli etkilerde bulunmuştur. Cumhuriyet 
Dönemi'nde ise eğitimin amacı yeni inşa edilen Tür-
kiye Cumhuriyeti'nin laik ve çağdaş eğitim düşünce-
sine uygun nesiller yetiştirilmesine çaba göstermek 
olmuştur. II. Meşrutiyet Dönemi'nde de eğitimle 
ilgili yapılan iyi niyetli çabaların hedeflenen amaç-
lara ulaşabildiğini söylemek güçtür. Verimli, nite-
likli bir eğitim sadece eğitimcilerin çözebileceği bir 
sorun olarak da görülemez. Eğitime ayrılan bütçe, 
eğitimin fiziki olanakları, ders araçları, öğretmen 
yetiştirme gibi pek çok unsuru vardır. Osmanlı 
Devleti'nin ekonomik olarak zor bir dönemden ge-
çerken ülkenin ekonomisi yabancı güçlerin kont-
rolünde iken eğitim alanında hedeflenen kaliteli, 
donanımlı, nitelikli ve millî bilinci destekleyen bir 
eğitimi gerçekleştirmek mümkün olmamıştır. Os-
manlı'dan Cumhuriyet'e eğitim-öğretim alanında 
izlenen reformlar öncelikle ülkenin modernleşti-
rilmesi amacına matuf olmuştur. İlk olarak askerî 
okullardan başlayan modernleşme çabaları zaman-
la sivil eğitim kurumlarını da içine almıştır. Tan-
zimat Dönemi reformlar sistemli ve programlı bir 
süreç izlemediği için istenen amaçları sağlamaktan 

neşriyat ve teşebbüsleriyle milletin siyasî ve içtimaî-
terbiyesine hizmette ve intihabatta [uyanmasında] 
efkâr-ı umumiyeye [kamuoyuna] rehberlikte devam 
eder.” denilmiştir. (İttihat ve Terakki, 1909) 1913 
yılındaki İttihat ve Terakki Kongresi'nde eğitimle il-
gili kararlar alınmıştır. Avrupa'dan uzmanlar getir-
tilip eğitimde reform için neler yapılabileceğinin be-
lirleneceği ve yeni eğitim programlarının hem dinî 
ve hem de millî olacağı belirtilmiştir (Yusuf, 1913, 
s. 28).

İttihat ve Terakki, kızların eğitimine de büyük 
önem vermiştir. Bu dönemde Fransız Kız Sanayi 
Mektebi, Kız Muallim Mektebi, Vilayet Kız Rüşti-
yeleri, Kız Sultanileri açılmıştır. İlk kız lisesi İstan-
bul İnas Sultanisi adı altında 1913 yılında eğitime 
başlamıştır. 1916'da kızlar için bir Darülfünun açıl-
mıştır. Ayrıca kadınların devlet dairelerinde görev 
alabilmelerinin yolu da açılmıştır.

1915 yılında özel okullar (azınlık okulları) için 
çıkarılan “Mekatib-i Hususiye Talimatnamesi” (Özel 
Okullar Yönetmeliği) ile azınlık okullarını sıkı dene-
tim altına alınmaya çalışılmıştır. Daha önce sözünü 
ettiğimiz gibi bu okulların Osmanlı toplumunda 
çeşitli ayrılıkçı eğilimleri beslediği, misyonerlik yap-
tığı iddia edilmiştir. Bu kanunla azınlıkların okul 
açabilmek için o bölgede nüfuslarının yeterli olması, 
ayrıca bu okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya ders-
lerinin Türk öğretmenler tarafından Türkçe oku-
tulması zorunlu kılınmıştır. Türkçe dört saatten az 
olamayacaktır. Türk okullarında yabancı idareci ve 
müdür ise devlet iznine tabi kılınmıştır. Okulların  
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uzak kalmıştır. Açılan okullarda ders materyalleri-
nin, eğitim için ayrılan bütçe ve nitelikli öğretmen 
kadrosunun yetersizliği gibi nedenler öne çıkmıştır. 
Osmanlı Devleti, Tanzimat ile birlikte bütünüyle 
taklit anlayışıyla yeni bir eğitim sistemi oluşturma-
ya çalışmıştır. Fakat oluşturulmaya çalışılan sistem 
Osmanlı'nın kültür yapısıyla uyumlu olmadığı gibi 
çatışmalara neden olmuştur. Ulusalcı, rasyonel ve 
özne merkezli akımlara dayalı geliştirilen eğitim uy-
gulamalarının yetiştirdiği zihniyet, ilerlemenin ge-
leneksel değerleri dışlayarak mümkün olduğunu sa-
vunmuştur. Bu anlayış çözümü zor bir sorun olarak 
varlığını günümüze kadar devam ettirmiştir. Dola-
yısıyla Osmanlı Devleti'nin eğitimle ilgili reformlar 
konusunda atmış olduğu adımlar beklenen sonuç-
ları vermemiştir. Kanaatimce bu durumun temel 
nedeni değişimi belirleyen dinamiklerin (ihtiyaçlar, 
hedefler ve kaynaklar) toplumsal bünye içerisinden 
çıkarılmamasıdır. Başlangıçta böyle bir zeminin ol-
maması yapılmak istenen reformları olumsuz etki-
lemiştir. Bunu gören Cumhuriyet Dönemi aydınları 
ise değişimi tabandan başlatmak yerine tepeden 
aşağı doğru ilerleyen bir yol seçmişlerdir. Bu tercih 
ise modernlik ve gelenek arasındaki gerilimi daha da 
artırmış, fay hatlarını derinleştirmiştir. Çünkü bir 
toplumun köklü değerleriyle uyuşmayan hiçbir de-
ğişim kalıcı olamamıştır. Yapılması gereken ilk önce  

modernleşmenin temel değerleriyle hesaplaşmak-
tı. Fakat Cumhuriyet Dönemi aydını böyle bir he-
saplaşmayı yapmadı, yapmak istemedi. 19. asırda 
teknik anlamda bütün dünyaya üstünlüğünü kabul 
ettiren Batı'nın büyüsü onları da etkilemişti. Bu 
doğrultuda Lale Devri'nden itibaren yapılan yeni-
likler toplum tarafından benimsenmemiştir. Her 
zaman modernleşme sürecinde araç olarak kullanı-
lan bir üst sınıfın talebi olarak kalmıştır.
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Osmanlı Devleti'nin Batı karşısında 
1700'lü yıllardan itibaren aldığı yenilgi-
ler sonrası reform çalışmaları başlamış-

tır. Bu reform çalışmalarının iki ana eksende ilerle-
diği görülmüştür.

1. Askerî alanda

2. Eğitim kurumlarında

Reform çabalarında iki ana eksen ortaya çıkmıştır. 
Bunlar, Osmanlı'nın geri kalma sebebini “Din terakki-
ye manidir.” mottosuyla izah edenler ve buna karşılık 
“Din terakkiye mani değildir.” deyip var olan başarısız-
lığı İslâm'ın kendisinde değil de Müslümanların dini 
anlama ve yaşama biçimlerinde görenlerdir.

Bu çatışma ve arayışın izlerini eğitim alanında 
bilhassa Tanzimat sonrası yapılan eğitim reformla-
rında görmek mümkündür. Cumhuriyet'in kurulma-
sı sonrası eğitim alanında reform arayışlarının daha 
fazla ivme kazandığı görülmektedir.

Eğitimde o dönemde ortaya konan reform ça-
balarını, radikal yapısal değişimlerin yaşandığı bir 
dönemde (bir devrim, bir ihtilal sonrası gibi) eski 
kültürel ve ideolojik yapıları ve düşünceleri değişti-
rerek yeni düşünceleri ve yeni sosyal düzene uygun 
yapıları inşa etme çabası olarak görmek mümkündür 
(Eskicumalı, 2001:123).

Cumhuriyet'in kurulması sonrası 3 Mart 1924'te 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır. Musta-
fa Kemal'e göre de modernliğin temeli bir insanın  

kafasında atılır ve bu da eğitimin işidir. O hâlde Cum-
huriyet Dönemi'nde yeniden yapılandırılan eğitim 
kurumlarının görevi olarak sadece yapılan köklü deği-
şiklikleri ve reformları halka anlatmak, halkın onları 
kabullenmelerini sağlamak görülmemelidir. Eğitim 
reformlarının amacı, Türk insanının kafasındaki din 
merkezli düşünceleri, geleneksel Osmanlı fikrini ve 
yaşayış tarzını değiştirmek, yerine Batı'nın laik, mo-
dern değerler sistemini ve hayat tarzını yerleştirmek-
ti. Ayrıca, o dönemde eğitim; genç nesillere ümmet-
çi-Osmanlı kimliğini aşılamak yerine laik çerçevede 
belirlenmiş yeni bir milliyetçi Türk kimliğini kazan-
dırmakla görevlendirilmiştir. (Eskicumalı, 2001:118)

Bu sebeple bu kanunu hazırlayanlar: “1924 yılın-
dan itibaren yeni eğitim sistemi artık bir millet yetiştire-
cektir.” demişlerdir (Ergün, 1982:48).

Şerif Mardin, daha geniş bir bakış açısından 
Tevhid-i Tedrisat'ın bireyi “geleneksel-cemaat top-
lumundan özgürlüğüne kavuşturulması” sürecinde 
atılan önemli bir adım olarak görülmesi gerektiğini 
savunur. Mardin'e göre, Kemalist laiklik yaşamın 
kurumsal ve davranışsal iki boyutunu içermektedir. 
Laiklik sadece din işlerinin devlet işlerinden ayrılma-
sını içermez. Laiklik daha derin bir anlamda bireyin 
geleneksel İslâmî yaptırım ve uygulamaların hâkim 
olduğu toplumsal yapıda özgürlüğünün genişletil-
mesi olarak da görülür. Osmanlı toplumunda din, 
bireyleri birleştirici ve Müslüman toplum düzeninin 
üzerine kurulu olduğu bir zemindi. Hıristiyanlığın 
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aksine İslâm dini inancın ötesine giderek bireyin 
sosyal ve kültürel yaşamını da düzenliyordu. İslâm 
toplumu, İslâmi kuralların belirlediği yüz yüze ilişki-
ler ağından oluşuyordu. Kadın ve erkek, karı ve koca, 
çocuk ve oğul arasındaki ilişkiler büyük ölçüde İslâm 
tarafından düzenleniyordu. Bireyler mahalle adı veri-
len küçük bağımsız sosyal birimlerde yaşıyordu. Ma-
halleler bireylere ilk eğitimlerinin verildiği, düğün-
lerin ve törenlerin yapıldığı, yaşlıların ve hocaların 
otoritelerinin hissedildiği, kadın ve erkek ilişkilerine 
kısıtlamaların getirildiği kısaca bireyin sosyalleştiği 
önemli sosyal mekânlardı. (Mardin, 1981:213).

İçine Osmanlı'nın da dâhil olduğu geleneksel top-
lumlarda, çocuğu eğitme işlevini aile yerine getirir-
ken, Sanayi devrimi ile 18 yy'dan itibaren Batı top-
lumlarından başlayarak zamanla tüm toplumlarda 
bu işlevin okullara geçtiği görülmektedir (Eserpek, 
1978:124).

Şerif Mardin, Mustafa Kemal'in çıkardığı Tev-
hid-i Tedrisat kanunun asıl amacının bireyi bu folk 
kültürden uzaklaştırmak olduğunu savunur. Mardin, 
“Yeni Kemalist okul mahalle kültürü ve birey arası-
na bir sınır çekmiştir.” diyerek artık “okul hayatında 
mahalle normlarının kabul görmediğini, okuldaki 
bireyselliğin ve resmiyetin kolektif bütünlüğe daya-
lı mahalle normlarını gölgede bıraktığını” iddia et-
mektedir. Modern okul aynı zamanda kız ve erkeğin 
aynı ortamda kaynaşmasını teşvik etmiş, esneklik 
sağlamıştır. Okulda mahalle kontrolü yerine bireyin 
davranışlarından sorumlu olduğu bir takım kurallar 
ve düzenlemeler getirilmiştir. Okul insan aklının ve 
davranışının rasyonelliğini öğretecekti. Bu yüzden 
de laik eğitim sistemi toplumsal hayata yönelik İslâ-
mi etik ve kuralları mantıksız olarak nitelendirmiş ve 
Batı'nın bilim ve pozitivizmim üzerine kurulu yeni 
bir düşünce ve davranış sistemini ön plana çıkarmış-
tır. (Mardin, 1981:214).

Eğitime toplumsal değişmenin başlatıcısı olarak 
bakan yeniden yapılanmacılara göre, eğitimciler, 
çocuğa, her şeyi içine alan ayrıntılı bir toplumsal re-
form programını öğreterek, kendi başlarına toplumu 

yeniden kurmaları için, çaba harcamalıdırlar. Başka 
bir ifadeyle yeniden yapılanmacılar, insan yaşamının 
devamını sağlamak ve insana en uygun uygarlığı ya-
ratmak için insanların, değişme planları yapabilen ve 
istenen hedeflere ulaşmak için bilim ve teknolojiyi 
kullanabilen toplumsal mühendisler olarak yetiştiri-
lebileceklerini savunmaktadırlar.

Tütengil, (1966:45) gereksinme duyulduğunda 
toplumun istenilen yön, hız ve kapsamda değişti-
rilmesinde eğitimin güçlü bir araç olduğunu savun-
muştur. Tütengil bu konuyla ilgili olarak şunu söy-
lemektedir; “toplum yapısında değişikler yaparak 
insan gücünü etkilemek mümkün olduğu kadar, in-
san gücünü eğitim, plan ve ülkü gibi etkenlerle ey-
lem hâline getirerek, toplum yapısını değiştirmek de 
mümkündür". Bilgiseven ise (1978:134), bu konuda 
“Toplumsal değişmenin kendiliğinden olumlu yönde 
meydana gelmediği az gelişmiş ülkelerde planlı ve is-
tenilen yönde değişmenin gerçekleştirilmesinde eği-
tim kurumundan yararlanılmaktadır” demektedir.

“Atatürk devrimlerinin asıl amacı Türk toplumu-
nun geleneksel, duygusal ve örflere dayanan yaşam 
biçimini rasyonel, modern fikirlerle değiştirerek mo-
dernleştirmektir. Cumhuriyet rejiminin yetiştirmek 
istediği birey bütün sorunlara entelektüel ve objektif 
olarak yaklaşan rasyonalist, geleneksellikten uzak ve 
laik bir kişi olacaktı” (Karpat, 1959:53).

1928 yılında Latin alfabesinin kabulüyle açılan 
millet mektepleri Türkiye'nin her köşesine yayılarak 
okur-yazarlık oranının hızla arttırılmasına çalışıl-
mıştır, 1937 yılında kurulan köy enstitüleri sadece 
köy öğretmeni yetiştirmekle kalmamış, köyün sosyal, 
kültürel ve ekonomik değişim ve kalkınma sürecinde 
önemli rol oynayan aydın kitlenin yetiştirilmesinde 
önemli bir misyon üstlenmişlerdir. Acaba genel olarak 
eğitim ve özel olarak da eğitim kurumları geleneksel 
tutum, inanç ve değerlerini değiştirerek bunların yeri-
ne milli, laik ve modern değerleri yerleştirmede ne de-
rece başarılı olmuştur? Okullar tarafından yürütülen 
bu politik ve kültürel sosyalizasyonun oldukça başarılı 
olduğuna dair birçok araştırma vardır. Örneğin, 1959 

31Medeniyet Bülteni • Ekim 2019 • Sayı 49



yılında yaptıkları kapsamlı bir araştırmada Hyman, 
Payaslıoğlu ve Frey Türkiye'deki üniversite öğrencile-
rinin Batı ülkelerindeki öğrenciler kadar laik değerlere 
sahip olduklarını bulmuşlardır.

Bu araştırmaya göre dinî değerler Türk gençle-
rinin değer sistemlerinde artık önemli bir yer tut-
muyordu. Hyman, Payaslıoğlu ve Frey'in anketinde 
üniversite öğrencilerinin din ile ilgili sorulara ver-
dikleri yanıtların ortalaması oldukça düşük çıkar-
ken, Kemalist prensipler ve modernlikle ilgili değer-
ler oldukça yüksek çıkmıştır. Öğrencilere yöneltilen 
“muhtemelen başınıza gelebilecek en kötü iki şeyi 
söyleyiniz, sorusuna öğrencilerden sadece %1 “dini 
inancımı kaybetmem” seçeneğini işaretlemiştir. Yine 
öğrencilere göre mesleklerin önem dereceleri arasın-
da, din ile ilgili meslekler ile ilgili seçenek en düşük 
çıkmıştır. (Hyman, Payaslıoğlu ve Frey,1958)

Buradan hareketle bugün geçen 90 yılın sonun-
da ülke genelinde bu durumun genellik kazandığını 
görmek gerekir. Fakat mevcut durum bunu doğru-
lamamaktadır. Fakat diğer taraftan istenen şekilde 
olmasa da toplumun büyük bir değişim ve dönüşüm 
gösterdiği de yadsınamaz. Ülkemizi inceleyen pek 
çok araştırmacı bu değişim ve dönüşümü doğrula-
makta ve bunun diğer Müslüman ülkelerden farklı-
lığını vurgulamaktadır.

Türkiye ve İran'ın modernleşme sürecini incele-
yen David McClelland İran ve Türkiye'de modern-
leşme sürecinde gelinen noktalar arasındaki farkın 
büyük ölçüde modern Türk eğitim sistemine bağla-
nabileceğini, çünkü iki ülkenin aile ve diğer sosyal-
leştirme kurumları bakımından birbirine çok benze-
diğini belirtiyor (McClelland, 1963).

Bu değişimi nasıl açıklayabiliriz? Toplumda bir 
modernleşme görüyoruz fakat bu modernleşme he-
deflenen biçimle örtüşmüyor. Toplum başka bir mo-
dernleşme biçimine ulaşmış görünmektedir. Bu mo-
dernleşme biçimini oluşturan ya da modernleşmeyi 
değiştiren motor güç nedir? Gelenek üzerine yapılan 
bir eleştiri süreci bu modernleşmeyi doğurmuş ola-
bilir mi?
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İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN

Örnek İslâm davetçisi, mücahide Şule Yüksel 
Şenler Hanımefendi'nin ebedî âleme irtihalini 
büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Medeniyet ailesi olarak hanımefendinin cennetle 
müşerref olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder; 
yakınlarına, sevenlerine ve tüm İslâm âlemine 
sabırlar dileriz.

Medeniyet Vakfı
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Aile, toplumun en sağlam temel yapıla-
rının başında gelir. İnsanlar aile olarak 
kalabalıkların arasından, hayatın koşuş-

turmasından ve günahlardan kendilerini sakınmış 
olurlar. Aile insanın en güçlü zırhlarından biridir. 
Ev, en güvenlikli kaledir. Eğer aile dıştan gelecek her 
türlü tehlikeye karşı sağlam durursa o bireyleri hiç-
bir güç yıkamaz.

Çocuğun ilk eğitimi ailede başlar. Çocuk, haya-
ta dair ilk örnekleri ailede görür. Çocuk hafızası ki 
en güçlü bir donanıma sahiptir. Çocuk, gördüğünü, 
duyduğunu unutmaz; ne görürse onu yapmaya me-
yilli bir yaradılıştadır.

Batılı toplumlar için düzenli bir aile yapısından 
bahsetmek mümkün olmayabilir fakat Müslüman 

bir kişinin düzeni ve tertibi ailede başlar. Hayatın 
ilk ipuçları, kişinin davranışlarındaki ilk tutumlar 
aileden gelen bir yapıyla şekillenir. Bir çocuğun te-
meli, ailede atılır. Orada hayata ilk adımlarını atar 
gibi tek tek öğrenir erdemli olmanın basamaklarını.

Yanlış bir davranışta bulunan çocuğa bizde he-
men “Sen kimin çocuğusun?” diye sorarlar. Yanlış 
bir davranışta bulunan çocuğun en korktuğu şey 
bu yanlışı ailesinin de duymasıdır. Zaman ne kadar 
geçerse geçsin, değer yargıları ne kadar yer değişti-
rirse değiştirsin bilinen şudur ki bizim aile yapımı-
zın bazı kuralları vardır ve onlar uymak her şeyin 
önünde gelir.

Çevresinde sevilen, saygı gören, terbiyesiyle öne çı-
kan kişiler en çok ailelerin göğsünü kabartır. Babaları  

Terbiye Ailede Başlar

“Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden 
daha üstün bir hediye vermiş olamaz.”

(Tirmizî, “Birr”, 33, IV, 338.)
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almıştır. Terbiye, alınları aydınlatan, insanın cen-
netini hazırlayan en büyük erdemdir. Çünkü üstün 
bir terbiye ile yetişen çocuklardan vatana, milletle 
zarar gelmez. Kul hakkını bilir böyleleri. Saygıda ku-
sur etmez hiç kimseye. Ümmet sevdasıyla kucaklar 
tüm müminleri.

Her şey çocuğu sevmekle başlar. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.), çocuklara sevgiyle yaklaşılma-
sı gerektiğini, onlara her şeyi sevgiyle anlatmanın 
önemini kendi yaşantısından örneklerle göster-
miştir. “Çocuklarınıza hoş muamelede bulunun ve on-
ları güzel terbiye edin.” derken anne ve babalara çok 
önemli bir görev vermiştir. Sevmek ve terbiye et-
mek ailenin çocuğu üzerindeki en önemli hakkıdır. 
Eğer aile bu görevlerini hakkıyla yerine getiremezse 
çocuklar ne sevgiyi ne de terbiyeyi başka yerden ala-
maz. Aile eğitimini tamamlayamamış çocuklar ne 
yazık ki okullarında ve hayatın her noktasında çok 
büyük problemlerle karşılaşmaktadırlar.

Aile, temeldir. Sağlam bir temele oturması için 
çocuğun ailenin elinde en doğru şekilde topluma 
hazır hâle getirilmesi gelmektedir. Çocuktur, adı üs-
tünde. Ondan çok büyük olgunluklar bekleyemeyiz. 
Bu bilinçle çocuklara yaklaşmalı, onların kalbinin 
hizasından konuşmasını bilmeliyiz.

Çocuk kendisine eğilmesini bilen anne ve baba-
sına karşı daha bir eğilir ve tertemiz kalbini onla-
rın usta ellerine teslim eder. Önemsendiğini bilen 
çocuğun kalbine hükmetmek daha kolaydır. Daha 
kolay şekil alır böyle bir kalp. İman ışığını böyle bir 
kalbe yerleştiren anne ve baba için bundan büyük 
bir bahtiyarlık yoktur. Bir anne ve babanın çocukla-
rına vereceği paha biçilmez armağan terbiyedir. Bu 
armağanı alan çocuk için dünyanın bütün nimetleri 
ancak gelip geçici hevesten ibarettir.

gururla söyler “Bu benim evladım.” diye. Anneler, 
gözü yaşlı gururla bakar evlatlarına. Terbiyesiyle 
çevresinde örnek olanlar, ailelerinin de aynasıdırlar.

“Çocuğu nasıl bir terbiye ile yetiştirmeli?” soru-
sunun en güzel cevabı “Peygamber ahlâkıyla.”dır. 
Ahlakların en güzelidir Resulullah'ın ahlâkı. Öm-
rünün her anında örnek bir şahsiyet olmuş, yaşa-
dığı çevrede onun ahlâkı herkes için rehber hâline 
gelmiştir. O, çocukların terbiyeli yetişmelerinin de 
önemini her zaman vurgulamıştır. Çünkü Kur’ân'da 
açık bir şekilde Allah bizleri uyarır: “Ey iman eden-
ler, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu ateşten koruyunuz.”. 
Ateşten korunmak. Mümin olarak yapmamız gere-
ken de budur zaten. Burada ne yaparsak yapalım ya 
kendimizi ateşten koruyacağız ya da cehennemimi-
ze odun taşıyacağız.

Çocuklarımızı ateşten korumanın yolu, onları en 
güzel ahlâkla yetiştirmekten geçer. Çocuklar anne 
ve babalarıyla vakit geçirirler. Bütün davranışlarına 
şekil verirken rol olarak anne ve babalarını alırlar. 
Büyükler nasıl davranırsa çocuklar da onlar gibi 
olmaya başlarlar. Çocukları önemsememek, onlara 
karşı vurdumduymaz olmak, yapılacak en büyük ha-
talardandır. Çünkü çocuklar, her şeyin farkında ola-
rak büyürler. Büyüklerinden gördüğü her davranış 
çocuklar için adeta bir rehberdir. Baba ne konuşursa 
çocuk da onu telaffuz eder. Anne evde nasıl davra-
nırsa çocuk da davranışlarını o şekle sokar.

Çocuklar gül gibidir. Kendisine nasıl yaklaşılırsa 
ona göre şekil alır. Mahir ellerde sonsuz bir güzelliğe 
ulaşır çocuklar. Kokusuyla, rengiyle. Fakat gözden 
düşerse ve ihmal edilirse çocuklar, solan güller gibi 
yitip gider ellerimizin arasından. Bir çocuğun usta 
ellerde yetişmesi sadece aile için bir kazanç değildir. 
İyi ahlâklı, terbiyeli yetişen bir çocuk aynı zamanda 
memleket için de bir kazançtır.

Ailenin elinde İslâm ahlâkını alan bir çocuk, at-
tığı her adımda bu ahlâkın nuruyla aydınlatır dün-
yasını. Girdiği her mecliste terbiyesiyle göz doldu-
rur. O çocuk için dünyada başka bir nimete ihtiyaç 
yoktur. O, hayatının en büyük kazancını ailesinden 
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Aile, yakın akrabalık ilişkisiyle birbirleri-
ne bağlanan fertlerin bir araya getirdiği 
topluluktur. Bu makalede İslâmi davette 

ailenin rolünün ne olduğunu ortaya koyup detay-
landırmaya çalışacağız. Bunun için “İslâm”, “davet” 
ve “aile” kelimelerinin ne ifade ettiğini bilmek ge-
rekiyor. Konumuz bu üç anahtar kelime etrafında 
gelişecektir.

Allah katında tek din olan İslâm (Âl-i İmran, 
19), insanlık için seçilen hayat nizamıdır (Maide, 
3). Hayat kitabımız olan Kur’ân-ı Kerim'de her şey 
açıklanmış, hiçbir şey eksik bırakılmamıştır (En‘am, 
38). Bu din tüm insanlığın ihtiyaçlarına cevap vere-
cek durumdadır. İnsanlığa hayat verecek bilgi (En-
fal, 24) ve insanlığın kurtuluşu ancak bu dindedir. 
Dünyanın temiz kalması, insanlığın hakikat üzere 
bir hayat sürdürmesi için bu mesaja ihtiyacı var.

Aile; devirlere, bölgelere, sosyal ve iktisadî ya-
pıya göre değişmektedir. İslâm'dan önceki toplum-
larda aile özellikleri çeşitlilik gösterir. Hem Hristi-
yanlıkta hem de Yahudilikte aile dinî bir kurumdur. 
Yahudilikte olduğu gibi Hristiyanlıkta da aile, koca-
nın hâkimiyetine dayanan bir ailedir. Roma'da aile 
ataerkil bir ailedir. Yetki aile reisinde toplanmıştır; 

o, ailenin reisi, hâkimi ve rahibidir. Eski Türk ailesi 
ataerkildir, ama Yahudilerde veya Roma toplumun-
da olduğu gibi aile reisine geniş yetkiler veren, eş ve 
çocukları âdeta bir mülkiyet ilişkisiyle babaya bağla-
yan bir aile değildir.

İslâm'da aile dinî bir kurum değildir. Bu birliğe 
büyük önem vermiştir. Aile kurmak teşvik edilmiş-
tir. Çünkü aile hem kişinin huzur bulduğu bir ortam 
hem neslin devamı için bir vesile hem de kişiyi gü-
nahtan ve kötülüklerden koruyan bir sığınaktır. “İçi-
nizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp 
aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi onun varlığı-
nın belgelerindendir. Bunda düşünen insanlar için ders-
ler vardır.” (Rum, 30/21).

Aile üyeleri birbirini etkileyen durumdadır. Ha-
yatı paylaşma ve sürekli beraberlik gereği düzenli 
bir hayatın devamı için aile fertlerine sorumluluklar 
düşmektedir. Ailenin korunması ve çocukların biyo-
lojik, psikolojik ve sosyal gelişimi çok önemlidir. İn-
sanlar arasında en uzun ömürlü ilişkiler ailede, ebe-
veyn ve çocuk arasında sürer. Toplumun en küçük 
birimi olan ailenin eğitimi ve düzeni direkt olarak 
toplumu etkilemektedir. Ailenin hayat ilkeleri, ahlâ-
ki ve sosyal nitelikleri toplumu etkiler.

İslâmî Davette  
Ailenin Rolü

MakaleHayriye BİCAN
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Davet, Resulullah'ın örnekliğinde temessül eden 
İslâm tasavvurunu, vahyi öğrenmek, anlamak, ya-
şamak ve yaşatmak için sürdürülen çabadır. Allah'a 
ve İslâm'a çağırmak; İslâm dinini insanlara anlata-
rak öğretmek, insanların yaşamalarını fıtrat üzere 
sürdürmelerini sağlamak amacıyla hakka ve haki-
kate yöneltmek ve insanı kula kulluktan kurtararak 
Allah'a kulluğa çağırmak içindir. Allah'ın çağrısına 
kulak veren, gönlünü açan her mümin bu davanın 
davetçisidir. “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kö-
tülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kur-
tuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran, 104).

Davetin en güzel, en etkili şekli yaşayarak ortaya 
örnekler/modeller koymaktır. Tebliğde en önem-
li şey temsildir. Yaşamak ve yaşatmak yani davet; 
iman, amel, muamelat ve ahlâk konularıyla yani 
hayatın organize edilmesi gereken tüm alanlarıyla 
ilgilidir.

Davetçi ilmî yönden, ruhi/nefsî yönden ve ahlâki 
açıdan mutlaka hazırlanmalıdır. Davetçi psikolojik 
unsurlar açısından ve sosyal ortamlar açısından da 
hazırlıklı olmalıdır. Davette söz ve davranış uyumu 
önemlidir. Öz ve söz uyumuyla ortaya konulan dav-
ranışlar, davete mesafe kazandırır.

Düşünce ve yaşam felsefelerine göre aileyi incele-
diğimizde çeşitli aile tanımıyla karşılaşırız. Seküler, 
demokratik, liberal, sosyalist, muhafazakâr, dindar, 
çağdaş, modern, yenilikçi, gelenekçi vb. sayabiliriz.

Her insanın bilgi ve iradesiyle oluşturduğu bir 
yaşam felsefesi vardır. Yaşamı ve olayları İslâm 

perspektifinden bakarak değerlendiren fertlerden 
oluşan aile, Müslüman ailedir. Tevhit ilkesini yaşat-
mayı hedefleyen, İslâmi bir yaşamın amaçlandığı 
muvahhit ailede yaşayan her mümin, Resulullah'ı 
örnek alarak gerçek aile örneğinin İslâm'da olduğu-
nu yaşayarak göstermelidir.  İslâm'ın temel 
ilkelerinden uzaklaştığı için dağılmış ve yozlaşmış 
olan insanoğlu, hayatı yeniden vahyin ışığında de-
ğerlendirmesi gerekmektedir. Gelinen noktada in-
sanların, ailelerin ve toplumların mutlu olmadığı 
herkes tarafından itirazsız kabul görmektedir. Öy-
leyse vahiyden uzaklaşarak kendine yabancılaşan 
insan, aile ve toplumların ilahi vahyin ilkeleri, öğüt-
leri doğrultusunda yeniden yapılandırılmasının lü-
zumu gayet açıktır.

Kur’ân ve Sünnet insanın sorumluluğunu net 
olarak ortaya koyar. Akıl ve iradesiyle diğer canlı-
lardan ayrılan insan bu ayrıcalığından dolayı da so-
rumluluk sahibidir. Her şeyden önce insan Allah'a 
karşı sorumludur. Kul olarak Rabbin karşısında bu-
lunmaktadır (Zariyat, 56). Her insan söz ve eylem-
lerinden, tutum ve davranışlarından mesuldür. Her 
insan, kendisine (Âl-i İmran, 102), ailesine (Tahrim, 
6; Taha, 114), akrabalarına (İsra, 23; Nahl, 90), için-
de yaşadığı topluma karşı (Nur, 19; Nisa, 75) mesu-
liyet taşımaktadır.

İslâm, insanın itaat, saygı ve sorumluluk alanı-
nın sınır ve ölçülerini belirler. “Ey iman edenler! Al-
lah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ulülemre/
idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa 
düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız 
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onu Allah'a ve Resul'e götürün (onların talimatına göre 
hâlledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından 
daha güzeldir.” (Nisa, 59). Ayette geçen “ulülemri 
minküm/sizden olan emir sahibi” tabiri bize Allah ve 
Resul'ünden sonra itaat edilecek mercii/makamı bil-
diriyor. “Ulülemr” kelimesi çok kapsamlıdır. Müslü-
manların herhangi bir işinin başında olan herkesi 
kapsar. Din âlimleri, düşünürler, liderler, yönetici-
ler, mahkemedeki kadılar, kabile başkanları ve buna 
benzer kimseler. Onlar Müslüman oldukları, Allah'a 
ve Resul'üne itaat ettikleri sürece onlara karşı gelip 
Müslümanların toplum hayatındaki barışı bozmak 
doğru değildir. Bu iki şart onlara itaat edilmesinin 
ön şartını oluşturur.

Konumuz gereği, ulülemr kelimesi aile bağla-
mında incelendiğinde, sorumlu/yöneticilik vasfı 
evin reisi olarak babaya verilmesi gereken bir sıfat-
tır. Erkeğin eş/baba kimliği evde lider ve yönetici 
olması demektir. Baba, ailenin reisidir. Aile reisi 
olan koca/baba (Nisa, 34) bir taraftan karısının ve 
çocuklarının nafakasını karşılamakla, diğer taraf-
tan çocuklarının eğitimini ve yetiştirilmesini sağ-
lamakla mükelleftir. Ulülemr olarak babayı işaret 
eden ayet Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerleri-
ne üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama 
yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve ko-
ruyucusudur/kavvamdır. Onun için saliha kadınlar 
itaatkârdır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık 

gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucu-
durlar (Nisa, 34). Ayette geçen “kavvam” kelimesi, 
bir kimsenin bir kuruluşun veya bir kurumun işleri-
ni yürüten, ona bekçilik eden için kullanılır. Bir şey 
üzerinde durmak, onu gözetmek, bütün gayreti ile 
onu korumak, ona nezaret etmek anlamındadır.

Konuyla ilgili olarak Sünnet'e baktığımızda 
önemli açıklamaların olduğunu görüyoruz. Abdul-
lah b. Ömer'in (r.a.) naklettiği bir hadiste Allah Re-
sulü (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Hepiniz çobansınız ve 
hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici 
bir çobandır. Erkek, aile halkının çobanıdır. Kadın, koca-
sının evi ve çocukları için çobandır. Hepiniz çobansınız 
ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz.” 
(Buhari, “Nikâh”) Buradaki rain/çoban ve raiyetin/
sürü kelimeleri mecaz/metafor olarak kullanılmış-
tır. Yönetici ve yönetilen anlamındadır. “Raâ fiilinin 
Kur’ân-ı Kerim'deki türevlerinde iki anlamı vardır. 
Sürüleri otlatmak, hayvanları yaymak (Taha, 20/54; 
Kasas, 28/23), birinin çıkarlarını gözetmek, bak-
mak, mukayyet olmak, gütmek (Müminun, 23/8; 
Meâric, 70/32). Bu hadiste eş ve baba olarak erkeğe 
reislik/yöneticilik görevi yüklenmektedir.

Bu hadiste kadının yönetimdeki durumu da 
belirtilmiştir. “Kadın, kocasının evi ve çocukları için 
çobandır.” Aile sorumluluğu eşler arasında taksim 
edilmiştir. Kadın, aile işlerinde aile reisinin tartış-
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masız yardımcısıdır. Bu, kadının iradeden yoksun 
olmadığını ve aralarındaki ilişkinin sevgi ve şefkat 
üzere kurulduğunu gösterir. Burada aynı zamanda 
eş ve anne olarak kadının sorumluluk kapsamı da 
belirlenmiştir. Eşlerden her iki taraf İslâm'ın refe-
rans kaynakları olan Kur’ân ve Sünnet paydasında 
buluşarak velayet ilkesine göre yaşadıklarında her 
işin üstesinden gelirler.  Sorumlu olanlar, velayet 
ilkesine sadık kalarak adalet üzere bir yönetim uy-
gulamalıdır. “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta 
tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir toplu-
luğa duyduğunuz kin, sizi adil davranmamaya itmesin. 
Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan 
(bir davranış) tır. Allah'a isyandan sakının. Allah yap-
tıklarınızı hakkıyla bilmektedir.” (Maide 5/8).

Emir sahibi yetkilinin, emir ve hükümlerini is-
tişare ile belirlemesi şarttır. Şûra Allah'ın emridir. 
“İş hakkında onlara danış.” (Âl-i İmran, 159). Yöne-
tim makamında olanlar şeriat/Allah'ın hükmü ve 
şûra/ümmetin görüşü ile kayıtlıdır. Şûra otoritede 
despotluğu önler. Böylece yöneticiler sapmaktan ve 
zorbalıktan korunmuş olur.

Ailenin korunması ve ıslahı için ev halkının, evin 
reisine itaat etmesi İslâm'ın müminlerden istedi-
ği bir emirdir. Ulülemre batıl ve günah olan şeyler 
dışında uymak zorunludur. “Günah olan bir konuda 
bir kimseye itaat etmek haramdır. İtaat ancak doğru/
maruf şeylerde zorunludur.” (Buhari-Müslim).

İman ve itaat İslâm'ın iki önemli prensibidir. Bu-
günün modern liberal dünyasında “itaat” kelimesi-
ne yer yok. Nefsini ilah edinen insana bu kelime ca-
zip gelmiyor. İtaat kelimesine iltifat edilmiyor. Arka 
planında hep bir maraz, bir kusur aranıyor. Nefis-
lere ağır geliyor. Ama otorite olmadan bir düzenin 
devamı da mümkün değildir. Bu kelimeyle baskı, 
zorbalık, ezme ve sindirme kelimeleri arasında bir 
bağlantı kurularak olumsuz bir kavram olduğu zan-
nı ve İslâm hukukuna aykırı uygulama ve ortaya 
çıkan olumsuz örnekler, itaat kavramının olumsuz-
laştırılmasına neden olmuştur. İslâm'ın bu konuda-
ki tasavvurunu doğru anlamak gerekir. Müminler 
aralarında velayet ilkesine uygun bir muamele ge-
liştirmelidir. Çünkü mümin kadın ve mümin erkek 
birbirlerinin velisidir (Tevbe, 71) .

Fıtratı bozarak insanın biyolojik, duygusal/psi-
kolojik ve sosyal boyutlarına saldırılar gün geçtikçe 
artıyor. Kadın-erkek kimlikleri üzerinden bir yoz-
laştırma projesi sürdürülüyor. Son dönemde kadın 
kimliği artırılarak/güçlendirilerek erkek kimliği 
azaltılarak/silikleştirerek dünya çapında bir proje 
uygulanıyor. Müslümanlar kadın ve erkek kimlikle-
rini korumak zorundadır. Bu ifsada karşı olan her 
Müslüman, zaaflardan sıyrılarak ilahî prensiplere 
sarılmalıdır. İslâmi davette göz önünde bulundurul-
ması gereken en önemli sosyal sorumluluk görevi 
budur. İslâm medeniyetine ait kelime ve kavramları 
aslına uygun kullanmak ve korumak gerekir.
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İslâm, insanı kadınıyla erkeğiyle bir bütün ola-
rak muhatap almıştır. Kadın ve erkek kul olma pay-
dasında birleşir. Biyolojik olarak farklı yaratılan 
cinsiyetler, psikolojik olarak da ayrı özellikler gös-
terirler. Her bir cinsiyet, aynı özün iki tarafından 
birini temsil eder. Varlık düzlemindeki bir cismi ne 
kadar ince veya küçük parçalara ayırırsak hep iki ta-
rafının olduğunu görürüz. İslâm, insan hiyerarşisini 
sorumluluklara göre belirlemiştir.

Kur’ân ve Sünnet kadın ve erkeği cinsiyet bağ-
lamında değil, insan olma paydasında birleştirerek 
eşrefi mahlûkat başlığı altında ele almaktadır. Nisa 
Suresi sadece kadından söz etmez, kadın konusunu 
bir cinsiyet meselesi olmaktan çıkarıp en geniş an-
lamda insan, aile ve toplum başlığı altında ele alır 
(Nisa, 1). Aynı özden yaratılan kadın ve erkek her 
anlamda birbirlerini tamamlayan varlıklardır. Ne 
kadın, kadın olduğu için ikinci sınıftır ne de erkek, 
erkek olduğu için birinci sınıftır. “Kadınlar erkekle-
rin diğer yarılarıdır/şekaik.” (Ebu Davud). Kur’ân-ı 
Kerim'in dilinde cinsiyet arayanlara veya onun tek 
yönlü bir cinsiyet dili kullanarak insan cinsinin bi-
rini diğerine üstün tuttuğunu iddia edenlere ayet ve 
hadisler cevap vermektedir (Ahzab, 35).

Kur’ân; değerli ve üstün olmanın, şerefli ve say-
gıdeğer olmanın cinsiyette, ırkta, renkte, malda 
mülkte, makamda mevkide değil takvada olduğu-
nu bildirir. Hem erkeğe hem de kadına bu mesajı  

vererek muttaki bir kul/insan olmasını ister (Hu-
curat, 13). Müslümanlar kadın ve erkeğiyle Allah'ın 
rızasını esas alan bir hayat felsefesiyle, erkek veya 
kadın olmanın sadece ilahî rahmetin hikmetine uy-
gun bir taksimin bir tarafı olmaktan ibaret olduğu-
nu bilmelidir.

Küresel siyaset aktörleri yeni bir İslâm imajı 
oluşturmak için kadın konusunu özel bir alan se-
çerek bunun üzerinden İslâm'a saldırıyor. Demok-
rasi, özgürlük ve modernlik adına Müslüman top-
lumlarda değişim projeleri servis ediliyor. Değişim 
paketleriyle amaçlanan ise ana yapısı İslâm üzere 
kurulan toplumun temel değerlerini sarsarak fıtri 
özelliklerde bozulmalara yol açmaktır. Nesli yok et-
meyi amaçlayanların ilk hedefleri ailedir. Aile haya-
tına saldırarak, köklerini sarsarak nesli yok etmek 
için çalışıyorlar. Mahremiyetini kaybederek işgal 
edilen evde, roller çatışarak fıtrata savaş açılır. Ev-
liliği eziyet formülü, anneliği içgüdüsel mit, çocuğu 
kariyere karşı yük olarak kabul eder. Bugünün an-
nelerinin “ateşten bir gömlek giymek” gibi ağır bir 
yükümlülükleri var. Egosu kabarık, hazzın ve hızın 
esiri, geleneğe yabancı ortamlarda ailelerin gelece-
ğin teminatı olan çocuklarını yetiştirirken karşıla-
şabilecekleri tehlikelere karşı bilinçli olmaları çok 
önemlidir. Çocuk anne ilişkisinde duygu ve mantık 
ölçülerini kullanan, psikolojik yaklaşımlarla çocuğu-
nu tanıyan, ikna eden nitelikli annelere ihtiyaç var. 
Bu mesuliyet Müslüman kadının davet alanında 
yükleneceği en önemli sorumluluklarının başında 
gelir. Nebevi eğitim metodunu örnek alarak hem 
kendisinin hem de çocukların Allah'ın kulu olduğu-
nun şuurunda olarak ilahî rızaya uygun çocuklar ye-
tiştirmelidir. Unutulmamalı ki, çocuk eğitimi “nefis 
eğitiminden” başka bir şey değildir.

Müslüman halk teorik olarak İslâmi bilgiye sahip 
olsalar da karşılaştığı sosyal meselelerini Batı tarzı 
metotlarla, Batılı anlayışla çözmeye çalışarak zihinsel 
ve işlevsel olarak bir ironinin içine düşüyor. İnandı-
ğı gibi yaşamayan/yaşayamayan bu halk “kültürel 
şizofreni” yaşıyor. İslâm'a inanıyor ama yaşama 
taşımıyor/taşıyamıyor. Duygu ve davranışlarında  
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bir ikilem ortaya çıkıyor. “Bir elde Kur’ân bir elde ka-
deh, bir helaldir işimiz bir haram.” (Ömer HAYYAM) 
dizelerinde de ifade edilen çelişkili durumu yaşıyo-
ruz adeta, bu da içimizi acıtıyor. Müslüman halkın 
durumu böyle ne yazık ki. Çocuk okulda başka evde 
başka mesajlar alıyor. Camide Müslüman, çarşıda 
kapitalist, evde liberal olmak gibi çok bölümlü zihin 
yapısına sahip insan profili ortaya çıkıyor.

Aile, değişim ve farklılaşmanın somut olarak 
gözlemlenebilir hâle geldiği en önemli kurumlar-
dan biridir. Oluşan yeni durumlar için, fıtrata sadık 
kalarak, ailenin tabiatına uygun olarak Kur’ân ve 
Sünnet perspektifli çözümlere ihtiyaç vardır. İslâmi 
emirlerin hem bireysel hem de toplumsal sosyalleş-
mede reel bir karşılığı olmalıdır. Somut/müşahhas 
olarak yaşam alanında uygulanmayan prensiplerin 
otantik/folklorik bir unsur olarak bulunması fayda 
getirmez. İçi boşaltılmış, işlevselliği yok edilmiş ke-
lime ve kavramlar İslâm medeniyetine bir zenginlik 
sunmaz. Bugün Müslümanlar bir yandan modern 
dünyanın zihniyet kalıplarıyla, yaşam tarzlarıyla iç 
içe yaşarken diğer yandan İslâmi prensiplerin nur-
lu gölgesinde kalmaya çalışmaktadır. Böylece ideal 
ve realite çatışması ortaya çıkmaktadır. Bu zor/ağır 
durumda Müslüman davetçi, katlanarak büyüyen 
bir sorumluluğunun olduğunu bilmelidir.

İslâm, insanı izzetlice yaşatmak için hükümler 
koyar. İnsan hür olarak doğar. Her insanın doğuş-
tan kazandığı haklar vardır. İslâm bu hususları ko-
rumak için hükümler koymuştur. İslâm'ın muha-
faza altına aldığı bu prensipler; din, akıl, nesil, can 
ve mal emniyeti olarak beş temel husustur. Bunlar, 
insanın, ailenin ve toplumun selâmetini sağlayacak 
prensiplerdir. İslâmi davette bulunan aile üyelerinin 
her biri bu prensiplerin korunması için mücadele 
eder. İslâm davetçileri, bu temel prensipleri en gü-
zel şekilde anlayarak, yaşar ve yaşatırlarsa bu İslâmi 
davette çok önemli mesafelerin kat edilmesini sağ-
layacaktır. İslâmi prensipleri anlayarak, kavrayarak 
içselleştirip yaşamda görünür kıldığımızda, amele 
döktüğümüzde davetin seyrindeki engeller azalarak 
hakikat zafere doğru akacaktır.

Müslüman, İslâm'ın gayrimüslim muhataplar 
açısından da ne anlama geldiğini bilmesi davet gö-
revini daha güzel yerine getirmesine yardımcı olur. 
Muhatabın fikrini bilmek o alandaki çalışmaları ko-
laylaştırır ve tehlikeli durumlara karşı tedbirli olma 
imkânı verir. İslâm'ın, Batılılar için ne anlam ifade 
ettiğinin farkında mıyız gerçekten? Eğer bu soru-
nun cevabını hakkıyla verebilirsek İslâm'ın, öncelik-
le Batı'da, sonra İslâm dünyasında öcü ilan edilerek 
neden devre dışı bırakılmak istendiğini hakkıyla id-
rak edebiliriz.

“Batılılar, İslâm'ın dışında Batı uygarlığına ‘karşı', 
gerçek anlamda bir medeniyet meydan okuması geliş-
tirebilecek başka bir aktör, bir ‘güç', bir medeniyet kay-
nağı olmadığını da çok iyi biliyorlar. Adına ‘Yeni Dünya 
Düzeni’ denen şeyin, hayata geçirmek üzere alınan çok 
yönlü kararların, tek hedefi vardı: İslâm'ın yükselişini 
durdurmak. Eğer İslâm'ın yükselişi durdurul/a/mazsa 
bu, küresel kapitalist Batı uygarlığının çöküşünün baş-
langıcı olabilirdi.”

İşte tüm bu sebeplerden dolayı Batı, İslâm dün-
yasında kaos ortamının yaygınlaşması için çalışır. 
Düzen ve sükûnun hâkim olması onların işini zor-
laştırır. Sahada bilfiil çirkinliklerin yaygınlaşması 
için çalışırlar. Fitne ve fesadın yaygınlaşması için 
özel çaba harcar. Müslüman aile ve toplum üzerin-
deki yıkım çalışmaları da bundan dolayıdır. Glo-
balizm, sekülerizm, kapitalizm adı ne olursa olsun 
Batılı her ideoloji ifsat etmek için vardır. Bunun bi-
lincinde olmak her davetçi için çok önemlidir. Müs-
lüman aile tüm bu tehlike ve tehditlere karşı zinde 
bir fikirle karşı koymalı ve uyanık olmalıdır.
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2011 yılında imzaya açılan İstanbul Söz-
leşmesi, belli sloganik ön kabulleri evrensel 
doğrularmış gibi sözleşme metnine geçiriyor 
ve taraf devletlere dayatıyor. Bu hukuki bir 
metinde sakıncalı bir durum değil midir?

İstanbul Sözleşmesi, devletler açısından yeni bir 
olgu değil. Sözleşmede geçen kavram ve olgular, ön 
kabuller, 1979'da imzalanan, 1981'de yürürlüğe gi-
ren CEDAW'dan (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrım-
cılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme) bu yana 
İstanbul Sözleşmesi'nde geçen kavramlar. Dolayı-
sıyla devletlerarasında ve bölgesel birlikteliklerde 
konuşulan, tartışılan konular. Türkiye bu sözleş-
meyi 1985'te onaylayıp yürürlüğe koymuş, 2002'de 
de İhtiyari Protokolü de imzalayarak 2003'te yü-
rürlüğe koymuştur.1 Birçok konuda olduğu gibi, 
ülkemiz aydınlarından pek azının dikkatini çeken 
bu sözleşme, ‘ayrımcılık’ ve ‘kadına şiddet’ gibi her 
insanın karşı çıkması gereken olguları kullanarak 
kadını öne çıkarıp aslında cinsler arası ayrımcılığı 
körüklemiştir. O günlerde farkına varmadığımız 
CEDAW Sözleşmesi, şimdi üzerinde durduğumuz 
İstanbul Sözleşmesi'nin öncüsü olmuştur. İstanbul 
Sözleşmesi'nde bugün karşı çıktığımız kavramlar 

1 CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye 
Edilmesine Dair Sözleşme) metni için Bkz: http://www.
muharrembalci.com/hukukdunyasi/tce/863.pdf

ve ön kabuller İstanbul Sözleşmesi'nden 26 yıl önce 
CEDAW'da kullanılmıştır. Örnek vermek gerekirse 
CEDAW Madde 5/a'da;

 • “Her iki cinsten birinin aşağılığı veya üstünlüğü 
fikrine veya kadın ile erkeğin kalıplaşmış rolleri-
ne dayalı ön yargıların, geleneksel ve diğer bütün 
uygulamaların ortadan kaldırılmasını sağlamak 
amacıyla kadın ve erkeklerin sosyal ve kültürel 
davranış kalıplarını değiştirmeyi” taraf devletlere 
yüklemiştir.

Aynı şekilde Madde 10/c'de;

 • “Kadın ve erkeğin rolleriyle ile ilgili kalıplaşmış kav-
ramların eğitimin her şeklinde ve kademesinden  

Muharrem Balcı ile İstanbul 
Sözleşmesi Üzerine Söyleşi

SöyleşiKübra ÖZDEMİRLİ-Seyit Kâmil ÖZDEMİRLİ
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isteklerine göre değil, kendi ideolojilerine göre di-
zayn etmek isterler. Bu duruma, bu toplum mühen-
disliğine biz kendi ülkemizde de pek aşinayız. Bu 
yönüyle Sözleşme hukuka aykırı bir metindir.

Gerek İstanbul Sözleşmesi'nin gerekse 
6284 sayılı Kanun'un temel kavramlarından 
olan ‘şiddet’ unsurunun, olabildiğince belirsiz 
ve geniş tutulmasının hem hukuki açıdan hem 
de sosyal açıdan sakıncaları nelerdir?

Öncelikle belirtmeliyim ki ‘şiddet’ insan fıtra-
tının hemen, anında itiraz edebileceği, içselleşti-
remeyeceği bir olgudur. CEDAW ve İstanbul Söz-
leşmesi ve bu ikisini esas alan 6284 sayılı Kanun 
‘kadına karşı ayrımcılığı ve şiddeti’ esas alıyor gibi 
görünüyor. İnsanları etkilemenin yollarından biri 
de onları irrite edebilecek kavramlarla yönlendir-
mektir. Buna, ‘şeytan sağdan yaklaşıyor’ denir. Biz 
de bu ayrımcılığa ve şiddete karşıyız, ancak muğlâk 
ifadelerle, Sözleşme ve Kanun maddelerine de yan-
sıyan ön kabullerle oluşturulan şiddet açılımlarıyla 
bir yere varılabilmesi mümkün değil. Nitekim 6284 
sayılı Kanun şiddeti azaltmak yerine artırmıştır. 

kaldırılması ve bu amaca ulaşılması için eğitim bir-
liğinin ve diğer eğitim şekillerinin teşvik edilmesi, 
özellikle ders kitaplarının ve okul programlarının 
yeniden gözden geçirilmesi ve eğitim ve metotla-
rının bu amaca göre düzenlenmesi” ile yükümlü 
tutmuştur.

Aradan bunca yıl geçtikten sonra, Mücahit 
Gültekin ve Meryem Şahin'in Aile Akademisi Der-
neğinde birlikte hazırladıkları Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğine Dayalı Politika Uygulayan Ülkelerde Kadın 
ve Aile2 raporu ile de gözü açılmayan aydınlarımız, 
İstanbul Sözleşmesi'ne de uyanmamış, İstanbul 
Sözleşmesi'ni dayanak alan 6284 sayılı Ailenin 
Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanun'un uygulama sonuçlarına karşı tepkileri gö-
rünce infiale kapılmıştır.

Hukuki metinde İstanbul Sözleşmesi'nin yasa-
laşması anlamında usuli (şekli) bir sakınca yok, ak-
sine geliş itibarıyla gayet planlı/programlı bir geliş 
var. CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi'ndeki kavram 
ve ön kabuller toplumda tartışılmamış olsa da ko-
nuyla ilgili ve konunun aktörü hâline gelmiş, fe-
minizmi ve eşcinselliği ideoloji olarak benimsemiş 
çevreler ve bunların etkilediği, gözü toplumuna ka-
palı, Batı'ya açık kimselerce bilinmeyen olgular de-
ğil. Kaldı ki meydanlarda bile bu ön kabulleri talep 
hâline getirmektedirler. Sakınca bu gelişi okuyama-
yanların kafasında ve aymazlıklarında.

Bir şey daha; hukuki metinler, toplumlardaki 
gelişmelere cevap verebilmek, toplumun gerisinde 
kalmamak üzere hazırlanır. Bu yönüyle baktığımız-
da sorunuzun cevabı, Ulusal ve uluslararası karar 
vericiler, bir diğer ifade ile ateşe çağıran önderler3, 
düzenlemeleri, kararları vs. her şeyi toplumun  

2 Mücahit GÜLTEKİN-Meryem ŞAHİN, Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğine Dayalı Politika Uygulayan Ülkelerde Kadın ve Aile, 
(İzlanda, Finlandiya, Norveç, İsveç, Türkiye), Türkiye Aile 
Akademisi Derneği Araştırma Raporu, Sekam Yayınları, 
İstanbul 2014.

http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/tce/282.pdf

3 Kasas, 41.
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Bunu nereden mi biliyoruz? Hükûmetin bakanlıklar  
nezdinde ve feministlerle bu yolda yaptıkları çalış-
malardan. Sözleşme ve 6284 sayılı Kanun, şiddet 
konusunda Türkiye toplumunu değil, Batı toplum-
larının ön kabullerini, inançlarını esas alıyor. Batı 
kadın konusunda kirli geçmişinden kurtulmak ye-
rine, kadını daha da bataklığa sürüklüyor.

Bizde şiddet anlamına gelmeyen bazı söz ve 
davranışlar, ön kabuller, Batı'da şiddet anlamına 
gelebiliyor. Esasen bu durum da çok eski değil, zira 
Batı'nın tarihinde kadının yeri bile yoktur. Müslü-
man toplumlarda, inanç ve geleneklerinden gelen 
bazı ön kabuller vardır, örneğin namus gibi. Söz-
leşme buna “sözde namus” yakıştırması yapıyor. Bu 
ön kabul bile başlı başına şiddete yönlendirme sa-
yılabilir. Dolayısıyla Sözleşme ve Kanunda ‘şiddet’ 
yeterince tanımlanmış değil hatta şiddet nedeni sa-
yılabilecek bazı ön kabul ve davranışlar bizde şiddet 
olarak kabul edilmeyebilir.

Üzerinde durulması gereken hususlardan 
biri de ‘Kadının beyanı esastır.’ söylemi. Bu 
söylemin hukukta gerçekten bir karşılığı var 
mıdır? Yoksa salt politik ve kadın hareketle-
rini tatmin edici bir unsur olarak mı kanunda 
yer aldı?

Devamında bu hükümle birlikte masumiyet 
karinesinin baltalanması bir yan, söz konusu 
kanunda bu tarz durumlara karşı bir itiraz 
yolu düzenlenmiş. Pratik olarak düşünecek 
olursak yalnızca kadının beyanı karşısında bir 
müeyyideye maruz kalan kişi, itiraz yolunda 
kendisinin masum olduğunu mu kanıtlamak 
zorunda bırakılıyor?

Cevabı içinde bir soru, ancak yine de hatırınız 
için söyleyeyim: Masumiyet karinesi, kanundaki 
adıyla suçsuzluk karinesi, Mecelle'de ve İslâm hu-
kukundaki karşılığı beraat-i zimmetin asıl olması, 
evrensel bir kuraldır. Demokrat veya adil, hangi 
sistem olursa olsun, tüm ilahî ve beşerî sistemler-
de masumiyet kuralı geçerlidir, ihlâl edilemez. İlk 

defa bu kural, feminizm uğruna ihlâl ediliyor. Er-
kek ise yine evrensel kurallara rağmen, suçsuzlu-
ğunu ispat etmek zorunda. Kadının ise böyle bir 
zorunluluğu yok. Birinci sorunuzun da içine dâhil 
edilebilecek bir örnek: Eşinden boşanmış annesi ile 
birlikte yaşayan, henüz 18 yaşını doldurmamış bir 
erkek çocuğu, bir gün eve geldiğinde annesini ya-
bancı bir erkekle birlikte görür ve annesine kızar. 
Dövme ve sövme yok, sadece kızar, bağırır. Kadın 
soluğu Cumhuriyet Savcılığı'nda alır ve çocuğa ev-
den uzaklaştırma cezası verilir. Çocuğun burada 
‘namus’ kavramı ve inancı ile kendini savunması 
imkânsızdır. Şiddet zaten yok. İstanbul Sözleşme-
si ve 6284 sayılı Kanun, “namusu, ‘kabul edilemez, 
sözde’ bir ön kabul” olarak gördüğünden, kendini 
savunma imkânı da yok.

Nitekim bu sözde namus ön kabulünün esası İs-
tanbul Sözleşmesi'nin 12/1. Maddesi'nde;

 • “Taraflar, kadın ve erkek için kalıp rollere dayanan 
ön yargıları, örf ve âdetleri, gelenekleri ve tüm di-
ğer uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla ka-
dın ve erkeklere ilişkin toplumsal ve kültürel dav-
ranış modellerinde değişim sağlamak için gerekli 
tedbirleri alma”

zorunluluğunu, kanun koyucu ve uygulayıcıya 
referans olarak dayatılmasını taraf devletlere yük-
lemiştir. Böylece kadın ve erkek için kalıp rollere 
(kadın-erkek tanım ve kabullerine) dayanan ön 
yargılar kırılacaktır. Kız çocuklarınıza kız diyeme-
yeceksiniz. İstanbul Sözleşmesi sıfır yaşından itiba-
ren tüm dişilere kadın demektedir.

Aynı şekilde 12/5. Maddede de,

 • “Taraflar; kültür, gelenek, görenek, din ya da “söz-
de namusun” işbu sözleşme kapsamındaki herhan-
gi bir şiddet eylemi için gerekçe oluşturmamasını 
sağlar.”

diyerek taraf devletlere yasal güvence zorunlu-
luğu getirmiştir. Artık bundan sonra, namus kay-
gısı ile mahiyeti tam belirlenmemiş, sadece kadının 
beyanına kalmış her tür ‘şiddet’ cezalandırılacaktır. 
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olmasını bekleyebilir miyiz? Veya bu eğitimin 
hukuka, dışarıdan yapılan bir müdahale mi-
dir?

İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet eğitimi-
ni her sınıf veya kategori için zorunlu kılıyor. Zira 
uluslararası sözleşmeler taraf devletlere, Sözleşme-
yi bir devlet politikası olarak uygulama zorunluluğu 
getiriyor. Devlet politikasının kuvvetler ayrılığında-
ki üç erkten birine uygulanmaması düşünülemez. 
Yasama zaten kanunu çıkarıyor. Yürütme, kanunun 
hükümlerini devlet politikası hâline getiriyor. Yani 
yasama ve yürütme devlet politikasının belirleyici-
sidir. Yargı her ne kadar bağımsız deseler bile öyle 
olmadığını cümle âlem bilir. Nitekim hâkimlere de 
diğer tüm bürokratlar, öğretmen ve öğrencilere ol-
duğu gibi toplumsal cinsiyet eğitimi verilmektedir. 
Bu eğitim sadece bilgilendirme düzeyinde kalsa so-
run yok.

Devlet politikası ve yasalarla güvence altına 
alınmış bir konuda yargının tercih hakkından bah-
sedemeyiz. Buna, “yargıya müdahale” demek bile 
eksik kalır. Çünkü artık yargı namına ortada bir şey 
kalmıyor. 28 Şubat Postmodern Darbesi'nde asker-
lerin hâkimlere birifing vermesine karşı çıkanlar, 
şimdi hâkimlerin eğitimlerinden bahsediyorlar. 
Hem de feminizmi bir devlet politikası hâline ge-
tirerek. Darbecilik nasıl bir ideolojik saplantı ise fe-
minizm de bir ideolojik saplantıdır.

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin ‘varlığı’ 
sorunu mu var yoksa şiddetin varlığını kabul 
etmekle birlikte bu soruna sunulan uluslara-
rası ve ulusal çözüm yöntemleri mi sıkıntılı?

Yukarıda da ifade etmeye çalıştım. Tabii ki Tür-
kiye'de kadına şiddet sorunu var. Bu soruna el at-
madan, feminizmin kıskacından kurtulmak müm-
kün değil. Devlet olarak aceleci ve etkilenmiş bir 
zihinle konuya yaklaşım bu vahim sonucu doğurdu. 
Düşünsenize, sürücü ehliyeti almak için bir dünya 
bürokratik işlemlerden, sınavlardan geçiyorsunuz, 
trafikte insan sağlığına zarar vermemek için. Fakat 

Bir diğer ifadeyle ahlâksızlık olarak tanımlanacak 
hiçbir tutum ve davranış yoktur. Dolayısıyla ahlâk-
sızlık olarak nitelenebilecek davranış olmayacağı 
için bu durumlara dair bir şiddet ifadesi dahi ceza-
landırılacaktır. Bunun için de sadece kadının beyanı 
yeterli olacaktır.

Ayrıca kadının beyanının esas alınması ge-
rektiği ile ilgili dünya çapında uygulanan bir 
ülke var mı? Yoksa Türkiye'ye özgü bir kurum 
mu yaratılmaya çalışılıyor?

Kadının beyanının esas olduğuna dair genel ge-
çer bir kabul yok, fakat oluşturulmaya çalışılıyor. 
Kadına karşı ayrımcılığın ve şiddetin önüne geçme 
amacıyla yapılsa da bunu genelleştirmek mümkün 
değil ve sakıncalıdır da. Evrensel bir hukuk kuralı 
üzerinde oynama ve esnetme, en az onun kadar 
önemli ve değerli ‘savunma hakkı'nı da kısıtlar veya 
ortadan kaldırır. Hakları birbirlerine alternatif de-
ğil, aksine katkılı düşünmek zorundayız. Sadece 
Türkiye'ye özgü bir durum değil elbette. Fakat Tür-
kiye'ye has olan bir durum var ki neredeyse tüm 
Doğu toplumlarının anlık durumlarını kapsıyor. Bu 
da kadın hakkındaki kabuller, tutum ve davranış-
lardır. İslâm'dan koptuğumuzdan bu yana cahiliye 
dönemine dönüş yaşanıyor. Kadına gereken önem 
ve statüsü teslim edilmediğinden aslında bir ifsat 
projesi olan feminizm bu durumdan yararlanıyor 
ve yumuşak karnımızdan şeytan yaklaşıyor. Belki 
de yapılacak ilk ve en önemli iş, kadına dair söylem 
ve düşünüş biçimleri üzerinde daha nitelikli çalış-
malar yapmak, şeytanı yaklaştırmamaktır. Henüz 
İslâm dünyası böylesi bir sürece giremedi. Hatta 
hâlen daha birçok kanaat önderi(!) tabir edilen şa-
hıslar, kadının evde ve toplumdaki değerine ilişkin, 
çağdışı, İslâm dışı kabulleri anlatmakla meşguller.

Birçok kamu görevlisinin de zorunlu ola-
rak eğitimi almasının yanında aile hâkimle-
rinin TCE eğitimi alması uygulama açısından 
hâkimleri etkiler nitelikte olacak mıdır sizce/
ya da etkiliyor mu? Verilen kararların adil  
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bir ömür boyu bir insanla yaşamaya, gelecek ne-
silleri yaşatmaya, yetiştirmeye ilişkin hiçbir işlem, 
ehliyet ve sınava ihtiyaç yok. Toplumumuzun temel 
taşı ailenin oluşumu ve korunması, selâmeti için 
herhangi bir zahmete katlanmıyorsunuz. Sonra bi-
rileri gelip sizi sigaya çekiyor, eleştiriyor, aşağılıyor 
ve önünüze bir sözleşme koyuyor, imzalatıyor. İki 
kadın bakanınız, sözleşmedeki ön kabullere imza 
atmıyor ve hemen bakanlıktan el çektiriliyor, İtal-
ya'nın en büyük nişanını bu nedenle alacak olan bir 
kadın bakan sözleşmeyi imzalıyor ve güya aşağılan-
maktan kurtulmuş oluyorsunuz. Bu kadar basit…

Yeşilay Genel Başkanlığım dönemimde bir pro-
jem vardı.

Yeşilay, Millî Eğitim Bakanlığı, Aile Bakanlığı 
(Şimdi Kadın Bakanlığı), Sağlık Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı (gayrimüslim-
ler için kendi dinî kurumları), Belediyeler birlikte-
liğinde AİLE EĞİTİMİ. Bu eğitimler, belediyelerin 
imkânlarını kullanarak mülki amirlerin gözetimin-
de, nikâh öncesi evlilik adaylarına birkaç saatlik 
kurslar şeklinde, ailenin önemi, kadın ve erkeğin 
hakları ve rolleri, çocuk eğitimi ve ebeveynlere so-
rumluluk gibi başlıklarla eğitime tabi tutmak, kurs-
lara katılmayanlara nikâh izni vermemek şeklinde 
olacaktı. Böylece yaşam boyu birlikteliklere, aileye, 

zührevi hastalıklar için istenen temiz kâğıdı kadar 
değer verilmiş olacaktı.

Mesela Türkiye ve dünyada birçok araştır-
mada şiddetin ciddi bir tetikleyicisi olarak 
ekonomik düzey, içki, kumar alışkanlığı gös-
teriliyor. Ancak söz konusu sözleşmelerde bu 
tarz durumlara dair gerçekçi herhangi bir 
adım atıldığı söylenebilir mi, sebebi nedir?

Bizde de şiddetin ana kaynağı doğrudan erke-
ğin veya kendisi değil. Şiddetin sayısız sebepleri 
var. Bunlardan biri de bağımlılıklar. Fakat devle-
tin bağımlılıklarla mücadele anlamında bir başlığa 
dahi sahip olmadığını görüyoruz. Siyasî partilerin 
ve hükûmetlerin seçim beyannamelerinde dahi ba-
ğımlılıklara ilişkin bir değinileri dahi yok.4 Ayrıca 
kadına karşı şiddet sadece evli çiftler arasında ol-
muyor. Aileden birilerinin veya ilgisiz insanların 
şiddeti de söz konusu. Ancak burada maksat aile-
nin ortadan kaldırılması olunca şiddetin aktörle-
rinin önemi kalmıyor. Avrupa'da toplumsal cinsiyet 
eşitliğini en önce uygulayan ülkelerde şiddet, boşan-
ma ve intiharların geometrik olarak arttığını Aile 

4 Sivil Toplum Siyaseti Denetliyor, Seçim Beyannamelerinin De-
ğerlendirilmesi,

http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/rapor-
lar/349.pdf
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Manevi değerlerden vazgeçtik, sözleşmede ‘aile’ 
kavramı dahi yok. Bizim uyanıklarımız sözleşmeyi 
tercüme ederken sözleşmede geçen ‘ev’ kelimesini 
aile olarak çevirmişler. ‘Biz böyle anlıyoruz.’ anla-
mında şark kurnazlığı bu.6 Her sözleşmenin kendi 
içinde belirlenmiş bir dili vardır. İstanbul Sözleşme-
si'nin dili Türkçe değil ki Türkçe kelime koyarak uy-
gulama yapasın. Aile, meşru birlikteliklerin ve onun 
ürünlerinin bulunduğu yapıyı ifade eder. Ev ise 
meşru-gayrimeşru her türlü birlikteliğin (eşcinsel 
birlikteliklerin) olduğu yapıyı ifade eder. Sözleşme 
her türlü birlikteliği ifade eden ‘ev'i ve içindeki bir-
liktelikleri meşrulaştırıyor, güvenceye alıyor. Söz-
leşmenin ve uygulayıcılarının gösterilerde taşıdığı 
pankartlar her şeyi anlatıyor. “Aile Değil Kadınız” 
pankartı yeterli sanırım.

Burada çok önemli bir konuyu atlamamak gere-
kir. İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini 
öngörüyor ve dayatıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği bir 
ifsat projesidir. Türkiye hükûmeti bu gerçeği bildi-
ği hâlde Avrupa Birliği aşkına sözleşmeyi imzaladı. 
Bunu nereden mi biliyoruz? Birkaç veri var elimiz-
de. Birincisi iki Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu ve 
Aliye Kavaf'ın sözleşme öncesi görüşmelerde sizin 
de zikrettiğiniz ön kabullere karşı çıkmalarından 
sonra azledilmeleri, halefleri olan Kadın Bakanı 
Fatma Şahin'in sözleşmeyi imzalaması ve İtalya'nın 
en yüksek nişanını alması.

6 İstanbul Sözleşmesi'nin dili ve Türkiye'nin çevirisi hakkın-
da Bkz: Kadriye BAKIRCI, İstanbul Sözleşmesi,

http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/tce/881.pdf

Akademisinin biraz önce bahsettiğimiz raporunda 
görüyoruz. Hiçbir araştırma yapmadan imzalanan 
İstanbul Sözleşmesi, Avrupa'daki felaketin Türki-
ye'de daha vahim yaşanmasına neden olacak görü-
nüyor.

Burada her ne kadar hükûmetlerin kadına karşı 
şiddet ve aile için eğitim programları ve politikalar 
uyguladığı itirazları gelecekse de bunların sadra şifa 
olmadığını istatistikler söylüyor. Bir yandan ailenin 
ortadan kaldırılması politikaları uygulayıp öte yan-
dan ailenin kurtuluşu çalışmaları yapmanın adını 
okuyucu koysun.

Kaldı ki 2009 yılında Kadın Bakanlığının en 
önemli birimi olan Kadının Statüsü Genel Müdür-
lüğünün yaptırdığı araştırmada, Türkiye'de 10 ka-
dından dördünün aile içi şiddet gördüğü, dolayısıyla 
ailenin güvenilmez bir yer olduğu sonucuna varıl-
mış,5 çözüm olarak sığınma evlerinin sayısının ve 
kalitesinin artırılması önerilmiş ve bu yayınlanmış. 
Böyle aymaz bir devlet kurumu ve politikalarının 
aileyi düşündüğünü varsaymak akla muhalifliktir.

Ayrıca yine söz konusu metinlerde herhan-
gi bir manevi değerlere atıfta bulunulmuyor. 
Sevgi temelli kurulan birliktelikler, kavram 
tanımlaması olabildiğince geniş tutulan bir 
şiddet kavramına dayanarak paramparça edi-
linceye kadar tabiri caizse peşi bırakılmıyor.

5 Muharrem BALCI - Ümmügülsüm KILINÇ, Aileye Karşı İs-
tanbul Sözleşmesi,

http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/tce/870.pdf
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İkincisi de sözleşmenin yürürlüğe girdiği yılda 
KADEM'in (Kadın ve Demokrasi Derneği) kurul-
ması ve kuruluşuyla birlikte kurucu başkanının 
“Toplumsal Cinsiyet Adaleti” başlıklı makalesi.7

Sözleşme, toplumsal cinsiyet eşitliğini ön görür-
ken ve bunu imzalamışken öte yandan bunu yani 
eşitliği kabullenmeyip “toplumsal cinsiyet adaleti”ni 
yutturmaya çalışmaları. Tabii ki hiçbir karşılığı yok-
tu, olamazdı, olmadı da. Toplumsal cinsiyet eşitliği 
devlet politikası olarak sürdürülüyor. Hükûmetin 
kurdurduğu ve desteklediği KADEM'in toplumsal 
cinsiyet adaleti ise ileride savunucuları için nostal-
jik bir vicdan kurtarma işlemi, buna inananlar veya 
bizim gibi ciddiyetten uzak bulanlar içinse tarihin 
derinliklerine gömülmüş bir nokta olarak yerini 
alacak gibi görünüyor.

Hukuk dünyasında gerçekleştirilmeye ça-
lışılan gerek arabuluculuk gerekse uzlaştırma 
girişimleri, söz konusu aile ise yasaklanıyor. 
Birçok alana da yayılması istenen ve sürekli 
teşvik edilen arabuluculuk neden aile içinde 
yasaklanıyor? En kötü sulh en iyi davadan iyi-
dir düsturu bu durumda neden devlet eliyle 
devre dışı bırakılıyor?

“En kötü sulh, ey iyi nizadan iyidir.” sözü, bi-
zim inanç temellerimizden kaynaklanıyor. Batı'nın 
inanç temellerinde çatışma kültürü vardır, sulh 
kültürü değil. Hakları çatıştırmadan sonuca gitmek 
mümkün değildir Batı'da. Batı tarihi bu çatışma 
kültürünün ürünüdür. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 
sayılı Kanun eşler arasında uyuşmazlık hâlinde her 
türlü uzlaşma düşüncesini ve kurumunu reddedi-
yor. Sözleşmenin 48/1. Maddesi

 • “Taraflar, işbu sözleşme kapsamındaki şiddet ey-
lemlerinde arabuluculuk ve uzlaştırma da dâhil 
zorunlu alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerini 
yasaklamak üzere gerekli hukukî ya da diğer ted-
birleri alır.”

7 E. Sare Aydın YILMAZ, “Kadın Hareketinde Yeni Bir İvme: 
Toplumsal Cinsiyet Adaleti”

http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/tce/872.pdf

diyor. Nitekim KADEM'in “Çalıştay Raporu” da bu 
emri kabul edip içselleştirdi ve sonuç bildirisine 
koydu.

Adalet Bakanlığı, evliliklerin dağılma furyasına 
ve şiddetin artmasına çare olarak arabuluculuk ku-
rumu üzerinde çalışıyor. Hem de bunu zaruri hâle 
getirmeye. Fakat kadına şiddet eksenli boşanma 
davaları arabuluculuk sisteminden muaf tutulacak. 
İyi güzel de boşanma davalarının en önemli nedeni 
şiddet ve geçimsizlik. Şiddet haricindeki davalarda 
arabuluculu ne yapacak? Anlaşamayan çiftlere para 
yardımı mı yapacak? Hayır. Sonuç boşanma. Ne 
değişecek? Şiddet nedeniyle boşanma davalarında 
tarafların arabulucuya gitmeleri veya yönlendi-
rilmeleri hâlinde arabulucu ne yapacak? Taraflara 
şiddetin mahiyetini ve insanlığa karşı suça kadar 
götüren bir eylem olduğunu anlatacak, eğitimini 
verecek. Sonuçta arabuluculuk zorunlu hâle gele-
cek. Fıtratın gereği de budur. Nitekim Nisa Suresi 
35. ayet asırlardır uygulamasıyla aile içi şiddet dâhil 
birçok anlaşmazlığa çare olmuştur.

Burada karşı çıkılan zorunlu alternatif uyuş-
mazlık çözüm süreçlerinin yasaklanması, ailenin 
dibine dinamit koymaktır. Nitekim Türkiye Ombu-
dsmanı (Kamu Denetçisi) Av. Şeref Malkoç, 6284 
sayılı Kanun ve uygulaması için, “Eşler ayrılsın diye 
kanun çıkarmışız.” demektedir.8

Bu tarz yolların da tıkanmasıyla sevgi ve 
saygı temeline dayanarak kurulan aile kuru-
mu, dış müdahaleler sonucu rekabetçi bir ha-
vaya sokularak, eşler birbirlerine karşı kışkır-
tılıyor. Özellikle kadın hareketlerinin tavır ve 
davranışları gerçekten bir sorunu çözmeye 
mi yönelik yoksa sorunu kalıcı kılmaya ve çö-
zülmez hâle getirmeye mi yönelik? Büyük bir 
proje ile mi karşı karşıyayız?

İki küresel ifsat projesi an itibarıyla dünyaya 
hâkim olmaya çalışıyor. Birincisi, bağımlılaştırarak 

8 https://dogruhaber.com.tr/haber/324019-kamu-basdenet-
cisi-malkoc-esler-ayrilsin-diye-kanun-cikarmisiz/
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önüne geçilebilir, hatta bunlarla Homo Sapiens'in bo-
zulmasına ve soyunun tükenmesine bile neden olabi-
liriz.”. “… Eğer seçkin bir millet insanlığın gelişimine 
devamlı ön ayak oluyorsa onu, insan türünün evrimine 
bir katkı sağlamayan diğerlerinden üstün tutmalıyız.”

… Nasıl ki Homo Sapiens (bugünün insanı) 
maymunlara ya da neanderthale “Ne istersin?” diye 
sormamışsa geleceğin süper insanı “Homo Deus” 
da bugünün insanı Homo Sapiens'e kanunları ya-
parken “Ne düşünüyorsun, ne istersin?” diye sor-
mayacak.”9

Stephen Hawking de 2018 yılında yazdığı kitap-
ta “insanüstü bir ırktan” ve bunun “insanlığın sonu-
nu getirmesinden” bahsederken dünya nüfusunun 
500 milyonun altında nasıl tutulacağını anlatıyor:

“Zenginlerin, çocuklarının DNA'ları üzerinde yapa-
cakları değişikliklerle oluşacak insanüstü ırk, insanlı-
ğın sonunu getirecek.”10

Bu ifadelerden okuyucunun biraz araştırma yap-
ması gerekecek, sanırım.

Bir de bu sözleşmenin yılmaz savunucula-
rı sürekli bir mağdur rolü oynuyor. Hâlbuki 
medya, bakanlık, hükûmet sözleşme gereği 
her türlü desteği vermesine rağmen bu tavır-
larındaki amaç nedir?

Bu bir taktik tabii ki. Bu toplumda mağduriyetin 
önemini kavramayan mı kaldı? İstemenin de sını-
rı yok. Ne kadar istersen o oranda alırsın. Burada 
uluslararası güçlerin desteklerini arkalarına alma-
larını da değerlendirmek gerekir. Türkiye'deki tüm 
Batılı devletlerin büyükelçilikleri feminist ve eşcin-
sel hareketlerin açıktan destekçisi. Tabii ki ABD'de 
Rockfeller ve Rothschildlerin vakıflarını da unut-
mamak gerek.11

9 Burhanettin CAN, Prof. Dr. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” 
Projesi “Dünya Nüfusunun 500 Milyonun Altında Tutul-
ması” Projesinin Bir Alt Projesidir”,

http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/tce/927.pdf

10 Burhanettin CAN, a.g.m.

11 Türkiye'deki LGBT + Örgütleri için FON REHBERİ,

köleleştirmek, böylece önce erkek nüfusunu, sonra 
da kadın nüfusunu azaltarak dünyayı kendilerince 
yönetilebilecek hâlde tutmayı öngörüyorlar.

İkinci, ifsat projesi feminizm-eşcinsellik ortak 
projesidir. Bunun için de teknolojinin tüm ve son 
imkânlarını, yapay zekâ, robot teknolojisi, zihin 
okuma vb. gelişmeleri kullanarak cinsler arasında 
ayrımı ortadan kaldırmaya, nötr cinsiyet oluştur-
maya, doğurganlığı bitirmeye, böylece kendileri için 
dünyayı daha kolay yönetilebilecek hâle getirmeye 
çalışıyorlar. Bizde siyasî basiret pek az olduğundan 
bunları görebilmemiz zorlaşıyor. Her iki projenin 
ortak ve nihai amacı insanlığı “farklı türlere ayır-
mak”. Nitekim Kudüs Üniversitesi Öğretim Üyesi 
eşcinsel Prof. Dr. Youval Noah Harari, Davos'taki 
konuşmasında;

“insanın geleceğine, ‘veri'ye sahip olanlar hük-
medecek.”

“Veriyi kontrol edenler, yaşamı da kontrol ede-
cek.”

“Veriye sahip olan birkaç elin hükmü altındaki 
dünyada, insanlık, ‘sınıflara’ ayrılmayacak, ‘farklı 
türlere’ ayrılacak.” diyor.

Bunun adı “dünyayı istediğimiz gibi yönetmek 
istiyoruz.”dur.

Nitekim Harari, Home Deus adlı kitabında bu 
projenin esasını özetliyor:

“… İnsan hakları ya da insan eşitliği, en güçlü in-
sanları hadım ederek süper insanların gelişmesinin 
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İmam nikâhının suç sayıldığı bir toplumda 
hukuki zeminden uzak her türlü cinselliğe ve 
cinsel yönelime saygı duyulmasının güvence 
altına alınması ne anlam ifade ediyor?

Dinî nikâh suç değil, resmî nikâh yaptırmamak 
suç. Kaldı ki tutan tutmayan devrimlerin sonucu 
halkın bir kısmı resmî nikâhsız, dinî nikâhlı evlen-
mekte. Devlet de bu yüzden 5 yılda bir re'sen af çıka-
rarak bu evli çiftleri resmen de evli olarak tanımak-
ta ve onlara aile cüzdanı vermektedir. CEDAW ve 
İstanbul Sözleşmesi saygıdan da öte her türlü cinsel 
yönelimi, eşcinsel birliktelikleri ve üstelik bunların 
görselliğinin de meşrulaştırılmasını güvence altına 
aldırıyor. Bir şekilde dinî nikâhı da gereksiz kılıyor. 
İstanbul Sözleşmesi'nde ‘ev’ tabiri kullanılmasının 
amacı da budur. Zaten Türkiye Cumhuriyeti hukuk 
sistemine göre dinî nikâhın gereği de yoktu. Şimdi 
aynı cinsler arasındaki sapık birliktelikler de huku-
ken tanınma ve destek görme sadedinde.

Buradan yola çıkarak verilen müeyyide-
lerde de dışarıdan bakılınca olabildiğince ga-
ripsenecek hükümler var. Mesela 6284 sayılı 
Kanun'un yönetmeliği gereği uzaklaştırılan 
kişinin, evin her türlü giderini karşılaması 
bekleniyor.

Doğru. Erkeği hem evden uzaklaştırıyor hem de 
kadının her türlü ihtiyacını karşılaması isteniyor. 
Kadın erkek eşitliği nerede kaldı? Kaldı ki erkek bu 
ihtiyaçları karşılarken nasıl ulaştıracak? Ya bir aracı 
kullanacak ya da kadın banka üzerinden uzaklaştı-
rılan erkekten alacağını alacak. Bu bile suiistimale 
açık bir durumdur. Nitekim uzaklaştırmalar sonu-
cu meydana gelen şiddetin sebeplerinden biri de 
budur.

İlerleyen dönemlerde eğitim müfredatına 
çocuklarımızın tercihlerinde özgür olacağı 
ve tercih eden arkadaşlarını ise hoşgörüyle 
karşılamalarını ve destek vermeleri gerektiği 

http://www.kaosgldernegi.org/resim/yayin/dl/kaos_gl_
rehber_web_ver02.pdf

öğretilecek. Bu süreçte manipüle olan çocuk-
larımız farklı olabilmek için belki de hisset-
mediklerini yaşamaya çalışacaklar ve bu duru-
ma karşı çıkan ailesi ile sürekli çatışacaklar. 
Eğitim de bu süreci kabullenmemiz beklenir-
ken çocuklarını bu süreçten uzak tutmak iste-
yen aileler de kabullenilecek midir ya da temiz 
eğitim olasılıkları oluşturulmadığı takdirde 
aileler nasıl bir yol izlemelidir?

Toplumsal cinsiyet eşitliği ifsat projesinin ve İs-
tanbul Sözleşmesi'nin en önemli ayrıntıları bunlar 
zaten. Çocukların okulda eşcinsel arkadaşlarına 
normalmiş gibi bakmaları, durumu içselleştirmele-
ri, ayrımcılık yapmamaları, cinsel ayrım anlamında 
cinsiyet rollerini kullanmamaları, nötr cinsiyeti iç-
selleştirmeleri, aksi hâlde medeni bir insan olarak 
görülmeyecekleri, üstüne üstlük ayrımcılık ve nef-
ret suçu işlemiş sayılacakları anlatılıyor.

Bunun için de İstanbul Sözleşmesi'nin devlet 
politikası olarak ETCEP adlı Eğitimde Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Projesi'yle eğitilmeleri öngörülüyor 
ve uygulanıyor. ETCEP, tüm aileleri de ilgilendiri-
yor ve bağlayıcılığı var. Hem de proje kapsamında 
ayrımcılık ve nefret sayılabilecek tutum ve davra-
nışlardan ailesi hukuken sorumlu. Çocuğunun eği-
timinden de ebeveyn olarak sorumlu. Erkek öğren-
ci kız arkadaşına bir kız olarak, kız öğrenci erkek 
arkadaşına bir öğrenci olarak değil, cinsiyet rolleri 
ayrılmış olarak da değil, nötr cinsiyet olarak baka-
cak ve kabullenecek. Ebeveynler de çocuklarına cins 
ayrımı yapamayacaklar.
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Bölgenin Tarihi

Keşmir bölgesinin bilinen en eski tarihine Arap 
ve Yunan mitolojilerinde rastlamaktayız. Fakat ta-
rihî gerçeklik kapsamında bölgenin tarihi MÖ 3. 
asırda Morya Devleti Hükümdarı Aşoka'ya dayan-
maktadır. MÖ 2. yüzyılda Hun taarruzlarına karşı 
koyamadıkları için Orta Asya'nın çeşitli bölgelerine 
dağılmışlardır. Bu dağılış sürecinden sonra MÖ 1. 
yüzyıla kadar bölgede istikrarı sağlayacak bir güç 
ortaya çıkmamıştır. MÖ 1. asrın ilk yarısında Kuşan 
Yabgu'su önderliğinde Kuşan Devleti kurulur. Kuru-
lan devlet Orta Asya'nın istikrarsız ve parçalanmış 
durumundan faydalanarak kısa sürede topraklarını 

Giriş

1947 yılından bu yana Hindistan ve Pakistan 
arasında şiddetli çatışmaların yaşanmasına sebep 
olan Cammu ve Keşmir bölgesinde yaşanan olaylar 
geçmişten günümüze kronik bir sorun hâline gel-
miştir.

Bölgenin tarihsel arka planını incelemek, Keş-
mir sorununu anlamakta faydalı olacaktır. Nitekim 
geçmişten günümüze bölgesel güçlerin Keşmir böl-
gesinde hâkimiyet kurma çabaları bu sorunun te-
mel parçalarından bir tanesidir.

Arapça kaynaklarda “Keşmîr” ve “Kaşmîr” şeklin-
de geçen Sanskrit kökenli ismi Batlamyus Kaspei-
ria, 631'de burayı ziyaret eden Çinli seyyah Hiuen 
Tsiang, Kia-shimi-lo yazılışlarıyla verir; yerli halk 
ise bölgeye “Keşîr” demektedir.1

Himalayaların güneybatı eteklerinde bulunan 
Keşmir bölgesinin bugün, kuzeyinde Türkistan ve 
Afganistan, batısında Pakistan, kuzeydoğusunda 
Tibet ve güneydoğusunda ise Hindistan yer almak-
tadır. Bölge ekonomisini, tarım, zanaatkârlık, hay-
vancılık ve bölgeye has yün üretimine bağlı olarak 
yapılan tekstil oluşturmaktadır.

1 S. Athar Abbas Rizvi, TDV İslâm Ansiklopedisi, s.325.

Cammu ve Keşmir Üzerine 
Tarihsel Bir Bakış

İslâm CoğrafyasıMehmet AYAYDIN
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genişletmiştir. Keşmir bölgesini ise Kuşanların en 
ünlü hükümdarı Kanişka (Kanık) fethetmiştir. Ka-
nişka'nın ölümü ülkenin genelinde büyük bir sarsın-
tıya neden olmuştur. Bu olaydan sonra devlet çöküş 
dönemi geçmiştir. MS 2. asrın son çeyreğinde ise 
Kuşan Devlet'i yıkılmıştır.

Kuşanlardan sonra bölgenin hâkimiyeti 4-5. 
asırlarda Gupta, 6. asırdan itibarıyla Ak-Hunlara 
geçmiştir. Daha sonraları farklı devlet kısa süreler 
ile bölgeyi hâkimiyeti altına almış fakat kalıcı ola-
mamışlardır.

Bölgeye İslâmiyet'in girişi Hindistan ve Pakistan 
kadar kolay ve hızlı olmamıştır. 8. asırda ilk defa 
Müslümanlar bölgeye girmiştir. Bu yüzyılda Irak 
ve Horasan valisi olan Haccac bölgeye iki tane ordu 
göndermiş lakin başarılı olamamıştır. Gönderilen 
ordu ancak Himalayaların eteklerine kadar girebil-
miştir.

Hindistan-Türk-İslâm sentezini başlatan Gazne-
liler Hindistan bölgesinde kısa bir zamanda etkin 
bir güç olmayı başarmışlardır. Gazneli Mahmud 
1015 ve 1021'de iki defa burayı zapt etme girişi-
minde bulunduysa da -Büyük İskender gibi- böl-
genin zor tabiat şartlarını aşamadı ve geri dön-
mek zorunda kaldı. Uzun bir süre topraklarına 
yabancıların özellikle de Müslümanların girmesine 
karşı koyan Keşmirliler daha sonra kendi güven-
liklerini arttırmak için paralı Türk askerî tutmaya  

başladılar. Önce Lahor'a hanedanından Harşa 
(1089-1100) birkaç yüz Türk asker ve kumandanını 
maiyetinde görevlendirdi.2

Keşmir'deki Hindu hâkimiyetine en sarsıcı etki 
1320'de Moğol Çağatay kumandanı Zulcu tarafın-
dan vuruldu. 70 bin kişilik ordu ile hareket eden 
Zulcu bölgeyi talan etti ve her yeri yağmaladı. Bölge-
de sekiz ay kalan Zulcu sekizinci ayın sonunda böl-
geden ayrıldı. Ardından Kral Rincana kendisine Şah 
Mir adında Müslüman bir vezir edindi. Vezir, kralın 
ihtida etmesini sağladı ve Kral Rincana Sadreddin 
unvanını aldı. Bir müddet sonra vefat eden Kral 
Rincana'nın yerine eşi Kota Rani geçti. İlk başlarda 
bölgeyi Şah Mir ile birlikte yönetti. Bu süre zarfın-
da Moğolları bölgenin dışına attı. Ancak bu olayın 
ardından Şah Mir'i etkisiz kılma teşebbüsüne giren 
Kota Rani'yi Şah Mir tahttan indirdi ve kendisi tah-
ta geçti. Şah Mir tahta çıkarken Şemseddin unvanı 
ile sultan oldu. Daha sonraları oğulları ve torunları 
onun kurduğu bu sultanlığı bölgede etkin güç yap-
tı. Etrafını çeviren dağ sınırlarına kadar genişleme 
sağlandı. Torunu Sultan İskender ise Hindistan böl-
gesini yağmalayan Timur'a karşı koydu ve ülkesine 
girilmesine izin vermedi. Tahtın son sahibi olan Ha-
san Şah'tan sonra sultanlık bölgedeki çekişmelerden 
ve iç dengede oluşan bozukluklar sebebiyle çözülme 
sürecine girdi. 1540'ta Babür Şah'ın yeğeni Haydar 
Mirza Duğlat önemli bir direnişle karşılaşmadan 

2 A.g.e. s.325.
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şirketleri olmaya başladı ve Hindistan'da var olan 
irili ufaklı sultanlıkların üzerinde İngilizler hâkimi-
yet sağladı. Bu İngiliz hâkimiyeti yıllar ilerledikçe 
daha da genişledi. Kimi sultanlıkları direkt kendi 
valisi olarak atarken bazılarında ise yönetimdeki ki-
şiler aracılığıyla yönetimde söz sahibi oluyordu.

1804'te Delhi'ye hâkim olan İngilizler, padişahı 
adeta kendi memuru gibi yönlendirebiliyordu. Padişa-
hın yönetim gücünü saray içine kısıtladı. 1846'da İngi-
lizler Keşmir'de içlerinde bulunan Lahor, Calandhar ve 
Sindh arasındaki bölgeyi hâkimiyeti altına aldı.

İngilizlerin bu bölgeleri topraklarına katmasının 
ardından 16 Mart 1846'da Raca Gulap Singh yöne-
timi İngilizler ile Sind Irmağı'nın doğusu ile Ravi Ir-
mağı arasında bulunan dağlık arazi ve çevresindeki 
toprak için masaya oturdu. Bunun sonucunda Am-
ritsa Anlaşması ile belirtilen bölge Singh yönetimi-
ne satıldı. Bu topraklara Raca Gulap Singh günümüz 
parasının değerinde 5 milyon rupi ödedi.4

1891'de yapılan nüfus sayımına göre bölgede 8 
yüz bin Müslüman'ın varlığından söz ediliyordu. 
Bu rakam 1921'de resmî rakamlara göre 1 milyon 
dört yüz yedi bin seksen altıya yükseldi. Bu artan 
nüfusun yanında bölge yönetimi, Müslümanlara 
karşı uyguladığı zulüm politikalarına devam edi-
yordu. En son Müslümanlara uygulanan vergi poli-
tikasında Müslümanlar evlenmek, evlerine pence-
re, baca, ocak yaptırmak hatta hayvan satın almak  

4 Halil Toker, Keşmir Dosyası, s.61.

Keşmir'e girdi ve hanedanı himayesi altına aldı. 
Onun 1551'de öldürülmesinden sonra hâkimiyet Şii 
Gazi Han Çak Hanedanı'na geçti. 1586'da Babürlü 
Sultanı Ekber Şah Keşmir'i topraklarına katarak bir 
eyalet hâline getirdi.1752'de Ahmed Şah Dürrani 
güçlü bir ordu ile buraya girdi; böylece Afganlıların 
başlattığı son Müslüman hâkimiyeti başladı.

Durranilere karşı 1819'da Sih Maharaja Ranjit 
Sing bölgeye askerî bir saldırı başlattı ve bölgeyi ele 
geçirdi. Bu işgal sonucunda bölgede uzun yıllar sü-
ren Müslüman hâkimiyeti son buldu. Bunun yanın-
da bölgede büyük sorunlar baş göstermeye başladı. 
60 yıllık Sih hâkimiyeti boyunca özellikle Müslü-
manlara karşı bir baskı uygulandı. Müslümanların 
ibadet özgürlüğü elinden alındı, topluca namaz 
kılmak yasaklandı, bir Müslüman'ı öldürmenin ce-
zası 20 rupi olarak değer biçildi.3 Bu süre zarfında 
Şeyh Ahmed Barelvi Aralık 1830'da cihat ilan etti. 
Bu cihada çok sayıda mücahit katıldı. Yaklaşık 1400 
mücahidin katıldığı bir savaşta vefat etti (6 Mayıs 
1831). Bu olaydan sekiz sene sonra Ranjit Sing'in 
ölümü üzerine Sih Krallığı dağıldı. Ranjit Sing'in 
valilerinden olan İngiliz destekli Gulap Sing Cam-
mu'da bağımsızlık ilan etti.

Coğrafi Keşiflerle beraber İngilizlerin Hindistan 
gibi Batılılarca keşfedilmemiş bir madeni keşfet-
mesi sonucu, Hindistan'da ticaret amaçlı şirketler 
kuruldu. Bu şirketler zamanla bölgenin en güçlü  

3 The Princes Of India, s.131.
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istediklerinde vergi vermek zorunda bırakılıyordu.5 
Bu politikalarla bölgede yönetime karşı ayaklanan 
Müslümanlar oluşmaya başladı. Özellikle Hindis-
tan'da Alirgarh Okulunda eğitim almış öğrenciler 
memleketlerine dönünce bağımsızlık hareketleri-
nin önderliğini üstlenmeye başladı.

1930 yılı Keşmir'de yaşayan Müslümanlar için 
bir dönüm noktası olmuştur. 1875 yılında Hindis-
tan'da Seyyid Ahmed Han tarafından kurulmuş olan 
Aligarh Okulu'na Keşmirli Müslümanlar 1920'li 
yılların sonuna doğru gitmeye başlamıştır. 4 yıllık 
modern eğitim alan öğrenciler Keşmir'e döndüğü 
zaman yanlarında yeni fikrî altyapı ile dönmüşlerdi. 
Hürriyet, gelişme, hak… gibi kavramları benimse-
yen öğrenciler bunları kendi halkına anlatmak için 
Okuma Odası Parti'sini kurmuşlardı. Bu yapılanma-
da Hindistan'da edindikleri bilgileri halka anlatıyor 
ve halkı bilinçlendirmeye çalışıyorlardı.

Zaman geçtikçe ve Müslümanlara uygulanan 
baskı ve şiddet artıkça bu Okuma Odası Partisi, 
Müslüman Konferansı'na evrildi. Bunun amacı se-
çimlere girip Müslüman haklarını savunmaktı. 1934 
yılında yapılan seçimde mecliste 21 sandalyeden 
16'sını Müslüman Konferansı aldı. Daha sonraları 
kurucularından olan Şeyh Abdullah'ın konferansın 
seslendiği kitleyi genişletme ve tüm halka seslenme 
hedeflerini diğer konferans ekibine anlattı fakat 
bu görüş konferansta çok tutulan bir görüş olmadı. 
Şeyh Abdullah da bağlantılı olduğu Hindistan'daki 
Ulusal Kongre'yi kendi rol model alarak yeni bir ya-
pılanmaya gitti. Bu Keşmir'deki Müslümanlar ara-
sında çıkan ilk ayrılıktı.

Müslüman Konferansı Hindistan'daki ve Pa-
kistan'ın kurucularından olan Müslüman Birliği'ni 
kendine rol model alırken Ulusal Kongre ise Hin-
distan'ın ilk cumhurbaşkanı olan Lal Nehru'nun da 
içinde bulunduğu Ulusal Kongre'yi kendine model 
alıyordu.6

5 A.g.e., s.43.

6 Aabid Majeed Sheikh, Hindistan ve Pakistan Arasındaki Bir 
Anlaşmazlık Bölgesi, s.14.

Keşmir iç siyaseti böyle devam ederken İkinci 
Dünya Savaşı bitmiş ve İngiltere sömürgelerinden 
bir bir çekilmeye başlamıştı. Sıra Britanya Hindis-
tan'ına gelirken bu topraklarda var olan krallıkları 
ve aşiretleri din, kültür, dil, millet vb. özelliklerine 
göre iki devlete ayırmak istedi. Bu iki devletten bi-
risi Müslüman nüfusu çok olan Pakistan, diğeri ise 
Hindu nüfusu ağır basan Hindistan'dı.

Topraklar her iki devlet arasında paylaştırılırken 
en çok 3 bölge tartışma konusu oldu. Bu bölgeler 
Haydarabat, Cunagarh ve Keşmir idi. Bunlardan 
Haydarabat ve Cunagarh'ın halkı Hindu ama yö-
neticisi Müslüman'dı, Keşmir'in ise tam tersi halkı 
Müslüman, yöneticisi Hindu'ydu. Haydarabat ve 
Cunagarh'ın yöneticileri Pakistan'a katılmak ister-
ken Hindistan, askerleri ile bu bölgeye girdi. Keşmir 
ise tarafsız kaldı.

Bu iki devletin bağımsızlıklarını ilan ettikten 
sonra Keşmir'de bulunan bazı Müslüman aşiretler 
Pakistan'a bağlanmak ve Müslümanlara uygulanan 
haksızlıkları sonlandırmak için bir isyan başlattı. 
Keşmir'in merkezi olan Srinagar'a kadar gelen is-
yancı ekip karşısında Keşmir Mihracesi güvenlik 
problemi yüzünden Hindistan'a gitti. Burada Mih-
race Hindistan'ın isyancıları bastırmak şartı ile Hin-
distan'a bağlanmak istediğini belirten bir anlaşmayı 
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imzaladı. Hindistan askerleri isyancıları geri püs-
kürttü ve Srinagar'a yerleşti. Fakat Müslüman halk 
bu duruma olumlu bakmadıklarını Hindistan işgal 
kuvvetlerine karşı çıkarak ortaya koydular.

Bu hareket üzerine Pakistan tüm gücüyle Hin-
distan'a Keşmir'de saldırmaya başladı. Hindistan bu 
olayı BM'ye taşımak istedi ve 1 Ocak 1948 yılında 
BM'ye başvurdu. 1948 yılına kadar Pakistan Keş-
mir'in 1/3'üne tekabül eden ve şimdiki adıyla Azad 
Keşmir olan bölgeyi ele geçirdi. Hindistan ise 2/3'ü 
olan Cammu ve Keşmir bölgesini kontrolü altına 
aldı. BM başvurusundan sonra Pakistan tüm umu-
dunu BM'den çıkacak bir plebisit anlaşmasına bağ-
lamışken Hindistan Keşmir bölgesine askerî yığınak 
yapmaya devam ediyordu. BM'de yapılan görüşme-
lerde Hindistan Pakistan'ın işgalci olduğunu ve Keş-
mir'den çıkması gerektiğini savunurken Pakistan 
bir plebisit yapılmasını fakat Keşmir yönetimi Hin-
distan yanlısı olduğu için yapılacak olan bu plebisi-
tin BM gözetiminde yapılmasını teklif ediyordu. İki 
ay sonunda BM de Keşmir bölgesi için tüm halkın 
oylayacağı bir plebisit yapılması kararı aldı.

BM toplantılarında ABD ve İngiltere Pakistan'ı 
desteklediği için Hindistan, bir bakıma bu dos-
yayı BM'ye getirdiğine pişman olmuştu. Bölgede 
araştırma yapmak üzere bir komisyon atanması  

kararlaştırıldı. Komisyonun 13 Ağustos 1948'de 
BM'ye sunduğu raporda plebisit yapılabilmesi için 
her iki tarafın da askerlerini çekmeleri gereğine işa-
ret etmekteydi.

“Cammu ve Keşmir Devleti'nin Hindistan veya Pa-
kistan'a bağlanması, halk tarafından Birleşmiş Millet-
ler himayesi altında yönetilecek bir serbest ve tarafsız 
halk oylaması demokratik metodu ile kararlaştırılacak-
tır.” BM'nin aldığı bu kararla Keşmir'in kaderi artık 
Keşmir halkına bırakılmıştı. Fakat plebisitin uygu-
lanabilmesi için bölgede askersizleştirme yani Hin-
distan ve Pakistan askerlerinin bölgeyi terk etmesi 
gerekiyordu. Bu kararı Pakistan kabul ederken Hin-
distan bu karar sonrasında ne askersizleştirmeyi ne 
de plebisit kararını kabul etti.

Pakistan ve Hindistan savaşı 1 Ocak 1949 yılın-
da yapılan ateşkes antlaşması ile sona erdi. Fakat 
Keşmir sorunu çözüme kavuşturulamadı.

Bu savaştan sonra her iki devlet Keşmir soru-
nunun üzerini kapatmış fakat çözememişti. 1957 
yılında Hindistan anayasada yapılan bir değişiklik-
le Cammu ve Keşmir bölgesine özel bir statü verdi. 
1965 yılında ise resmî olarak tamamıyla Cammu ve 
Keşmir bölgesi Hindistan'ın bir eyaleti hâline gel-
mişti.

Bu yaşananların yanında Çin'in içinde bulun-
duğu Tibet sorununda, Tibet halkı Çin'e karşı pro-
testolarını yükseltmiş ve isyan başlatmıştı. Tibet'in 
dinî liderlerinde Dalay Lama Çin endişesinden Hin-
distan bölgesine sığındı. Çin ve Hindistan arasında 
Dalay Lama sorunu patlak verince Çin dini önderi 
geri gönderme talebinde bulundu fakat Hindistan 
vermemekte ısrar edince Çin-Hindistan sınır hattı 
çatışmalar başladı.

Bu çatışmalar sürecinde Hindistan Çin ile tartış-
malı bölgeye asker yığmaya başladı. Fakat Çin hiç 
beklenmedik şekilde Hindistan'a saldırıya geçince 
Hindistan'ın şehirleri Çin tarafından işgale uğradı. 
Hindistan'ın ABD ve İngiltere'den yardım isteme-
siyle Çin geri çekildi ve sınır hattına döndü.
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Bu çatışmalar devam ederken 50'li yıllarda 
ABD'den yardım alan Pakistan çoğunlukla askerî 
kalkınmaya yatırım yaptı. 1960'larda ortaya çıkan 
bu Hindistan-Çin savaşını kendine fırsat bilen ve 
askerî yatırımlarla kendine güveni gelen Pakistan, 
birkaç askerî harekât ile Hindistan'ı masaya oturt-
mak istedi. Bunun yanında 1965 yılında Cammu ve 
Keşmir'i eyalet statüsüne getiren Hindistan'ın bu 
hamlesi de Pakistan'a geçerli bir neden olmuştu.

Hindistan kaynaklarına göre Pakistan bölgede 
bir karışıklık çıkararak Hindistan'ı alt edebileceğini 
düşündü. Hindistan iç karışıklıklarla uğraşırken Pa-
kistan da hedefine ulaşmanın yollarını arayacaktı. 
Pakistan, bu plan çerçevesinde sınır hattından böl-
geye silahlı grupları geçirdi. Fakat bölgede elle tutu-
lur bir karışıklık çıkmadı.

Bunun üzerine Hindistan silahlı grupları geri 
püskürtmek için askerî saldırıya geçti. Bu hamle 
üzerine Pakistan sınır hattının ilerisine Cammu 
ve Keşmir bölgesinin merkezi olan Srinagar'a kar-
şı hamle başlattı. Pakistan'ın bu askerî harekâtına 
karşı Hindistan hiç beklenmedik şekilde tüm kuv-
vetleri ile Pakistan birliklerine saldırıya geçti ve Pa-
kistan'ın içlerine (Lahor'a) kadar geldi. Savaş başlar 
başlamaz ABD savaşın her iki tarafına da ambargo 
uygulamaya başladı.

Dönemin siyasî konjonktürü gereği Rusya, ya-
şanan sorunu bitirmek için iki devlet arasında 
arabulucu görevini üstlendi. Bunun üzerine Özbe-
kistan'ın Taşkent şehrinde Hindistan ve Pakistan 
Rusya garantörlüğünde Taşkent Antlaşması'nı im-
zaladı. Fakat I. Keşmir Savaşı'nda olduğu gibi savaş 
bitti ama Keşmir sorunu çözüme kavuşmadı.

Çözüme kavuşmayan Keşmir bölgesi 1971-1972 
yılında III. Keşmir Savaşı'nı yaşadı. Bu savaş sonu-
cunda Hindistan'ın askerî üstünlüğü kanıtlanmış 
oldu. 1984 yılına kadar sadece siyasî atışmalar 
gerçekleşti. 1984 yılına geldiğimizde ise Keşmir'in 
Siyaçin dağlık bölgesinde yeni bir tartışma konusu 
gündeme geldi.

1949 Karaçi Antlaşması ve 1963 Çin-Pakistan 
Sınır Antlaşması metinlerinde kullanılan ifadeler ile 
bu bölgenin Pakistan'a ait olduğu tezi kuvvet kazan-
dı ve Pakistan kontrolünde bulunan Siyaçin dağlık 
bölgesinde dağcılar tırmanmak için her zaman ol-
duğu gibi Pakistan'dan izin aldı. Fakat Hindistan 
oranın kendi toprakları olduğunu ve izin alınması 
gereken devletin kendileri olduğunu iddia etti. Böl-
genin geneli buzlarla kaplı olduğu için iki devlet ara-
sında belli bir sınır çizilemiyordu.

Bu bölge 1989 yılına kadar çeşitli ihtilaflara 
konu oldu. Fakat 1989 yılından sonra artık dinî 
gruplar Hindistan ile çatışmaya başlamıştı.

1999 yılında Keşmirli bir grup Müslüman yan-
larına Pakistanlı ve Afgan Müslümanlar ile birlikte 
bölgede bulunan Hindistan askerî birliğini kontrolü 
altına aldı. Yaz ayında askerî üste bulunan Hindis-
tanlı askerler kışın hava şartları nedeniyle askerî 
üssü boşaltıyorlardı. 1999 kış mevsiminde de bu 
Müslüman grup askerî üssü ele geçirdi. Hindistan 
ordusu Pakistanlı militanları bu tesislerden çıkar-
makta yetersiz kalmış hatta Pakistanlı birlikler üç 
Hint savaş uçağını düşürdü. Bununla birlikte Hin-
distan silahlı grubun üssü boşaltması için Pakis-
tan'a baskı uyguladı.

Bölgede Son Yaşanan Gelişmeler

1947 yılından günümüze kadar Keşmir için bir-
çok savaş yaşamış olan Hindu milliyetçisi Hindistan 
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iktidar partisi BJP 5 Ağustos 2019 tarihinde Keşmir 
halkının yaklaşık yarım asırdır sahip olduğu hakları 
370. maddeyi kaldırarak elinden aldı. Keşmir 1954 
yılında İngiltere'den ayrılan Hindistan ile Şeyh Ab-
dullah arasında yapılan anlaşmayla birçok özel hak-
lara sahip oldu. Bunların en başında eyalet meclisi, 
iletişim, savunma, finans ve dış ilişkiler konularının 
dışında kalan tüm alanlarda kendi yasalarını dü-
zenleme konusunda serbest olmaları gelmekteydi. 
Bunun yanında Keşmir bölgesinde oturma izni de 
Keşmir yönetimi tarafından veriliyordu 1954 yılın-
da verilen bu statü daha çok Keşmir halkının kendi 
demografik yapısını korumak amaçlı verilmişti. Fa-
kat bu maddenin kaldırılmasıyla birlikte çok yüksek 
bir orana sahip olan Müslüman nüfusa karşı Hindu 
dinine mensup olan kişilerin de Keşmir de nüfusu-
nun artması bekleniyor.

BJP hükûmeti 5 Ağustos itibarıyla 370. madde-
yi kaldırarak Keşmir'deki halkı bundan böyle diğer 
Hindistan vatandaşlarıyla aynı yasalarla yönetme 
kararı aldı. Hindistan hükûmeti bu kararı alırken 
öne sürdüğü en önemli neden Keşmir'i diğer ülkeye 
eyaletlere ve entegre etmek idi.

Bu kararın ardından Keşmir'de büyük gösteriler 
düzenlenmeye başlandı. Halk sokaklara döküldü. 
Halkın gösterdiği bu tepki üzerine de BJP hükûmeti 
sokağa çıkma yasağı ilan etti. Zaten bölgede her yıl 

artan asker oranı bu olaylalar beraber daha da artı-
rıldı (Şu an bölgede yaklaşık 5 yüz bin asker olduğu 
tahmin ediliyor.). İnternet ve telefon hatları kesildi. 
Keşmir'den adeta hiçbir haber alınamaz hâle geldi.

Bu kararın alınmasıyla artık Müslüman çoğun-
luktaki Keşmir vadisinin demografik yapısının de-
ğişeceği reddedilemeyecek bir gerçektir. Belki 50 yıl 
sonra dönüp Keşmir'e baktığımızda bir zamanlar 
burada Müslümanlar çoğunluktaydı da diyebiliriz.
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“Dönülmez akşamın ufkunda” demlenen 
ömrümüzün rengine bakarak hüz-
nün şarkısını mırıldanıyoruz.

Güneşin kızıl rengi, yüzümüzün rengine sinmiş.

Güneşle birlikte biz de kaynıyoruz.

“Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül.” derken 
bile sinemizdeki güllerin solgun rengine eşlik ediyor 
yorgun gözyaşlarımız.

Sevgiliye salladığımız eller havada manasız ka-
visler çiziyor.

Bakışlarımız bu kavislere takılırken başımız dö-
nüyor.

Aşktan dönmüş başımızın melâli içimize çökü-
yor.

Ne var ki ellerimizi dizlerimizin üzerine koyarak 
gözlerimizi ufka dikiyoruz.

“Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz.”

Sevgilinin sesi uğulduyor kulaklarımızda.

Sevgiliye bizi götüren elçilerin bile hayatımızda 
büyük önemi vardı.

O elçiler de yok şimdi.

O elçiler de yok, sevgili de.

Sevgili artık hüzne büründü, şimdi hüznün adı 
sevgili oldu.

Ey hüzne sahip olmayan gönül! Sen sevgiden an-
lar, sevgiliyi tanır mısın?

Sahi, görsen sevgiliyi tanır mısın?

Yürek yangınlarımızın adı artık “ah!” olmuştur.

Yürek başka bir âlemin sihrine kapılmış, sevgili-
sini tanımada zorlanıyor.

Ey sevgilisini tanımakta zorlanan yürek! Sana 
nasıl gönül diyeyim?

Gönül değilsen, seni ta sinemde nasıl saklaya-
yım?

Dünyayı taşımakta zorlanmadım da sevgisiz yü-
reği taşımaktan yoruldum.

Bütün yorgunluğumuz, bıkkınlığımız ve bitkin-
liğimiz işte bundan.

Goncamız açılsın diye sabahı beklediğimiz gün-
ler artık geride kaldı.

Şimdi solgun gül demetleri elimizde, bir deniz 
sahilinde, dalganın gizemli şarkısını dinleyerek bek-
liyoruz.

Göğsümüzde Solgun  
Aşk Gülleri

* dalitasci@hotmail.com / Twitter:@DAliTasci

EdebiyatD. Ali TAŞÇI*
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Umutlarımızın çiçek açtığını belki görmeyeceğiz, 
ama umutsuzluğun girdaplarına da kapılmayacağız.

Mademki sevdik, mademki aşkı yoldaş edindik, 
aşkın ihanetinden söz edebilir miyiz?

Tarihte yalnız aşk ve âşıklar ihanet etmemiştir, 
çünkü gerçek aşk ve âşık asla ihanet etmez.

Sararmış güller hazan mevsiminin geldiğini söy-
lüyor.

Gözlerin görmese de bülbülün hüzünlü ötüşünü 
de duymuyor musun?

Gül solgun, bülbül yorgun.

Bütün vücudun bu yıllanmış ve ruha bürünmüş 
aşkın tesiriyle titremiyor mu?

Ağaçlar da sarardı. Ağaçlar ve duygular da.

Aşkın rengi sarıdır, ağaçlar bile bu mevsimde 
aşkı soluyor, duymuyor musun?

Varlığın nabzını tutamıyorsan ve duyamıyorsan 
aşktan söz etme mirim.

Yusuf kuyuya düşünce kuyudaki sular bile sa-
rarmıştı, çünkü Yusuf'un aşkı suyu kendinden ge-
çirmişti. Senin kan kırmızı rengini görünce insanlık 
adına ürkmekteyim, bu savaş niye? Aşkın sararmış 
barışını kuşanmadan bana mutluluk şarkıları söyle-
me ne olur! Hazanı yaşamayan ne anlar aşktan ve 
barıştan?

Aşk barıştır, çünkü aşkta öteki yoktur. Ötekinin 
olduğu yerde savaşı bekle.

Kalbim, hançerine yenik düştü ey sevgili! Rengi-
min sarılığı bundan, kan kaybından.

Zaten senin sevgin bende kan mı bıraktı?

Aşkımın marşı çalınıyor tabiatta. Rengi sarı sarı, 
sesi hüzzam, tadı sonsuzluk ikliminden devşirilen 
aşure gibi.

O beste, yürek çırpıntımdan daha bayıltıcı değil 
biliyor musun?

Hangi beste, yüreğimin bestesinden daha vur-
gun yemiş ki? Bu çırpıntı, âlemleri sarsabilir. Aşk, 
âlemleri sarsmıyorsa ona aşk mı denir?

Hayat bir gonca gül gibidir, güneşi beklerseniz o 
kendini açar.

Akşam güneşidir bizi hüzne boğan. Beden ka-
ranlığına gönül güneşi doğmadan su bile içmemek 
lazım, ötelerin sesini duymadan da eserine beste 
yapmamak. Ya öteki yoksa? Bütün besteler hayal 
mi?

“Hani ey gözyaşım, akmayacaktın?”

Akmasaydın, senin aşkını nasıl anlayacaktım?

“Dönülmez akşamın ufkunda” yüreğini buharlaş-
tıranların torunlarıyız, o nedenle ümitsiz değiliz.

Hazan, bu ülke yolcularının aşklarının adıdır.

Göğsüne solgun aşk gülleri takmadan nereye gi-
diyorsun?
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Öyle Yavuzlu beldesi deyip de geçmeyin. 
Burası Yavuz Sultan Selim Han'ın Mer-
cidabık Zaferi'ni kazandığı yer. Kilis'e 

üç beş kilometre uzaklıkta, aynı isimle bilinen, ba-
zılarına göre Dabık veya Halep Ovası, bana göre ise 
üzüm bağları ve zeytin denizi gibi göz bebeklerini-
ze oturan Kilis Ovası üzerinde kurulmuş yerleşim 
birimi. Halep ve Azez'i geçip Kilis'ten Gaziantep 
yoluna çıktığınızda önce Oylum, sonra Enez köyle-
rini geçer geçmez hemen sağa giden Elbeyli yoluna 
saptığınızda karşınıza Yavuzlu, eski adıyla Tilhabeş 
beldesi işaret levhaları çıkar. Tilhabeş'ten, yeni adıy-
la Yavuzlu'dan çok maruf isimler bu ülkeye hizmet 
etmiştir. Entelektüel politikacı Bahri Zengin, Bü-
yükdoğu Yazı İşleri Müdürü Avukat Hüseyin Rahmi 
Yananlı, Şair Mehmet Nacar, amcazadesi Millet-
vekili Avukat Mehmet Nacar hemen aklıma gelen 
isimler. Büyük köy görünümündeki bütün belde za-
ten birbirine akraba. Yavuzlu ayrıca Necip Fazıl Kı-
sakürek ve Büyükdoğu'ya da sahip çıkan, onu okuyan 
ve okutan bir belde.

Yapmacık Kutlamalar

Yıllar sonra nihayet bu milletlerarası ve şehir-
lerarası yol üzerine Mercidabık'ı hatırlatan ve Ya-
vuzlu beldesini gösteren bir işaret levhası asıldı. 
Asıldı diyorum çok eski falan değil. Sanırım Hasan 
Celal Güzel politikaya atılıp Devlet Bakanı olunca  

“Yavuzlu bir cazibe merkezi olsun.” istendi ama 
arkası beklendiği gibi gelmedi. Önce bir büst, son-
ra bir Yavuz anıtı yapıldı, o kadar. Yavuzlu'dan bir 
milletvekili de sadece oğlunu sünnet ettirirken be-
lediyenin imkânlarıyla toprak yere taş döşeterek 
bir kutlama yaptırdı, 10 bin kişi davet edildi, üç bin 
takıyla milletvekilini umutlandırdılar!.. Yavuzlu'ya 
son yıllarda yapılan tek yatırım bu!

1960'lı yıllarda Mercidabık Zaferi'ni kutlama tö-
renleri yapılırdı. O gün Tilhabeş köyünün meydanı 
toz toprak kalkmasın diye belediyenin arazöz ara-
cıyla sulanır, protokol sıraları konur, bir de konuş-
ma yapmak için mikrofon yerleştirilirdi. Gelebilirse 

Yavuz Selim'i ve Mercidabık'ı 
Bellemek yahut

Yavuzlu Beldesine Hiç Gittiniz mi?

Eleştiri/YorumMehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ
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lisede de biyoloji öğretmeniydi. Birlikte bu kaynağın 
amacına uygun kullanılması için Mercidabık Zafe-
ri'ni Kutlama ve Yaşatma Derneğini kurduk, ben de 
derneğin genel sekreteri oldum. Mercidabık adında 
özel bir sayı yayınladık derneğimiz adına. O sıralar 
Hududeli gazetesinde ayrıca “Pırıltı” sahifesini de 
yönetiyorum. Özel sahife yaptık. Benim gibi lise 
talebesi olan Ahmet Çetkin; göne, kulağı küpeli bir 
Yavuz resmi çizdi. Klişe gibi oldu ve gazeteye bastık 
(1963). Alaka gördü. İlk defa özel bir dergi yayını 
yapılıyordu Kilis'te Mercidabık Zaferi için. Bu nesil 
daha sonra üniversite için büyük şehirlere gitti, me-
zun olup ülke yönetiminde sorumluluklar aldı, Mer-
cidabık ile bağı devam edenler oldu, donduranlar 
oldu. Ama törenler klasik ve hamaset ile hep sürdü 
ve hâlâ da devam ediyor.

Water Loo ve Sivastopol Panorama Örnek-
leri

Mercidabık'ın önemini Belçika'da Water Loo ve 
Kırım Sivastopol'da Panorama Müzelerini görünce 
anladım, ufkum açıldı ve büyük bir heyecan yaşa-
dım.

Water Loo Meydan Muharebesi (1815) bir mi-
henk taşıdır Avrupa tarihi için. Haritalar yeniden 
çizildi. Napolyon Bonapart'ın ilk defa mağlup oldu-
ğu 45 bin askerin hayatını kaybettiği savaş Water 

Gaziantep valisi, teşrif ederlerse milletvekilleri ve 
belediye başkanlarıyla siyasiler, sonra Kilis kayma-
kamı, ardından Kilis Lisesi öğretmenlerinden genel 
de Reşit Koltuk bir konuşma yapar, Yavuz Sultan Se-
lim'in kahramanlıklarından bahsedilir, şiirlerinden 
okunur, Kilis Kız Yetiştirme Yurdunun mehteran 
takımı gösteri yapar, Tilhabeş'in geleneksel yemeği 
ve Şaşı Ali'nin Sofdağ Gazozu ikramı ile tören son 
bulurdu. Bir defasında Mercidabık Zaferi kutlaması 
nedeniyle Kilis Kız Enstitüsünde bir defile düzen-
lenmiş, kokteyl tertip edilmişti de gençler ikiye bö-
lünmüştü. “Neden mevlit okutulmadı?” diye.

Devlet ve Âlimiyle Mercidabık Sonrası

Ben Yavuz Sultan Selim Han'ın şiirleri kadar 
anekdotlarını da sevmişimdir. Bir defasında Şey-
hü'l-İslâm Zembilli Ali Efendi'nin atının nalından 
sıçrayan çamurlar hemen yanında bulunan padişa-
hın kaftanına gelir. Şeyhü'l-İslâm'ın beti benzi atar, 
sararır. Korku içindedir. Yavuz Sultan Selim başı öne 
eğilmiş, özür için dudaklarını açmakta olan Zembilli 
Ali Efendi'ye döner: “Hocamızın atının nalından sıç-
rayan çamur, kaftanımızın süsüdür.” der ki hâlâ ko-
nuşulur, âlime verdiği önemi anlatması açısından.

Devlet genelde bu kutlama için tahsisat ayırır 
ama tahsisatlar amacına uygun kullanılmaz. Dr. 
Mehmet Münip Münipoğlu bu işin karasevdalısı ve 
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Loo'da yapılıyor, adını da buradan alıyor. Bu Pano-
rama Müzesini görmek için Water Loo adlı bu köye 
gittim. Spiral şeklindeki üç beş kattan oluşan mü-
zede bu savaşı adeta yeniden yaşadım. Sizi öyle bir 
etkiliyor ki bir müddet sonra harbin bir ögesi olarak 
kendinizi kabul ediyor ve emeği geçenleri alkışlı-
yorsunuz. Siz bir tepeden bakarak adeta savaşı izli-
yorsunuz. Tur otobüsleri içinde bekleyenler sabırla 
burayı görmek için sıra bekliyor. İyi ki gitmişim Wa-
ter Loo'ya. Ayrıca bir de yer altı müzesi kurulmuş ve 
Avrupa'da ilk 10 müze arasında yerini almış.

İkinci muhteşem müze ise Kırım Sivastopol'da 
Panorama Müzesi. Kırım Savaşı (1854-1855) anla-
tılıyor burada da. Bu savaş biliyorsunuz, Rusya'nın 
sıcak denizlere inmemesi için Osmanlı Cihan Devle-
ti'ne arka çıkan İngiltere, Fransa ve İtalya gibi Batılı 
devletlerin topyekûn iştirak ettiği ve Rusların bü-
yük bir yenilgiye uğradığı bir harpti.

Ruslar söz konusu mağlubiyeti zafere çeviren 
görüntülerle propagandaya yöneltmişler Kırım'da-
ki bu Panorama Müzesiyle. 360 derece dönen bir 
müze inşa etmişler. Savaşın 100. yıldönümüne ye-
tiştirmek için 17 ressam sürekli çalışmış. Her gö-
rüntüye bir derinlik kazandırılmış, maket, manken, 
görsel zengin materyaller kullanılmış. Rus kuman-
dan Amiral Nahimov'un askerlerine, Dr. Nikolay 
Pirakin'in ilk defa kullandığı narkozun kokusunu 
müzeyi gezerken hissedebiliyorsunuz. Askerlerin 
karavanasını, hastaneyi ve yaralı askerleri, kiliseyi 

ve dua edenleri, ateşlenen topları ve tahribatını, ya-
kılan mumları burada aynısıyla yaşıyorsunuz sanki. 
Efekt ve müzik de öyle. Ama Ruslar bu Panorama 
Müzesinde Osmanlı'ya hiç yer vermemiş, sanki sa-
vaş Batı'yla oluyormuş gibi bir hava vermişler! Buna 
rağmen genelde tarafsız bir gözle bakılmış. Kırım 
Balakva bölgesi, özellikle Akyar başta olmak üzere 
her taraf tarih. Kırım'a belki 10 defa gittim ve her 
defasında da bu müzeyi mutlaka dolaştım. Türki-
ye'ye dönüşümde de yetkililere raporlar verdim, 
böylesi çalışmaların bizde de yapılması konusunda. 
Hatta bir defasında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar 
Genel Müdürü ile birlikte dolaştık Sivastopol Pano-
rama Müzesini. O da hayran kaldı. Türkiye'ye dönü-
şünde Atatürk'ü anlatan böyle bir müze yapacağını 
söyledi, onu da gerçekleştiremedi.

Mümtaz Bir Tarih; Halk Kültürüne Sahip 
Çıkmalı

Allah'tan Topkapı Panorama 1453 Müzemiz var 
da teselli oluyoruz. Bu müzeyi de herkesin görme-
si ve dolaşması gerekiyor. Bunu sanırım Çanakkale 
Savaşı takip ediyor. Arkası gelmeli İnebahtı, Malaz-
girt, Sakarya, Dumlupınar vs. İnsanlarımız doğup 
büyüdüğü, ekmeğini yediği kentlerine sahip çıkma-
lı, şehrin tarihini ve kültürü yansıtmalılar. Ben de 
Mercidabık Müzesi için girişimlerde bulundum. Ön-
celeri kaymakamlara, sonra valilere ve milletvekille-
rine, ardından rektörlere ama yaprak kıpırdamadı. 
Hâlâ da öyle.
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Mercidabık ve Yavuz Sultan Selim neden önem-
li? Çünkü Yavuz dinî, idarî, ekonomik ve sosyal bir 
nizam kurarak İslâm âlemini tek elde toplamak 
gayesini güdüyordu. Başardı. O yıllarda Memluklu 
Sultanı Kansu Gavri Sunni ulemanın karşı çıkma-
sına rağmen Şah İsmail ile müttefiklik arayışında 
idi. Korsanlık yapan Portekizliler hacca giden ge-
mileri taciz ediyor ve bölgeyi hakimiyeti altında 
bulunduran ve Sahib-i Haremeyn unvanı taşıyan 
Memluklular (Kölemenler) onlarla baş edemiyordu. 
23 Ağustos/25 Recep Pazar Dabık Çayırı denilen 
Mercidabık'ta iki ordu karşılaştı. Memluk ordusu 
Osmanlı'ya göre bir hayli fazla olmasına rağmen 9 
saat devam eden muharebe sonucunda ikindi üze-
ri Sultan Yavuz galip geldi. Bir iddiaya göre Davut 
Peygamberin mezarı, Bilal-i Habeşi'nin makamı da 
burada bulunuyor. Bölgede çok sayıda sahabe ka-
bir ve makamı da mevcut (İsmail Hami Danişment, 
İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt 2, s. 27.). Bölge-
de Türk ve İslâm Birliğini, Yavuz Sultan Selim Mer-
cidabık Savaşı'nı kazanarak hayata geçirdi. Diğer 
Türk Hakan Sunni Kansu Gavru öldü. Yerine oğlu 
2. Tumanbay geçse de Bahri Memluk Sultanları-
nın şeceresine böyle bir son not düşüldü (Yılmaz 
Öztuna, Devletler ve Hanedanlar, Cilt 1.). Yavuz'un 
kumandanları zorlu çöle doğru devam eden bu sa-
vaşta büyük kahramanlıklar gösterdi ve iki yüz  

kantar gümüş ile yüz kantar altınlık bir hazine Os-
manlı bütçesine kayıt edildi. Bunun yaklaşık bir mil-
yon lira olduğu yazıldı (Ahmet Rasim, Osmanlı Tari-
hi, Cilt 1, s. 108). Yavuz Selim zafer sonrası güneye 
doğru ilerlemesini sürdürdü; Biladü'ş-Şam Suriye ve 
Filistin Osmanlı topraklarına katıldı. Mısır'a varıldı 
ve Kahire'ye girdi (Prof. Dr. Mehmet Maksutoğlu, 
Osmanlı Tarihi, s. 234.). Halifelik Osmanlı'ya geç-
ti. Sultan Yavuz da kendisine “Hadimü'l-Haramey-
ni'ş-Şerifen-Harameyn'in hizmetkârı” denmesini 
istedi (Ziya Kazıcı, Osmanlı Devleti Tarihi, s. 159.). 
Yavuz'un kulağına küpe takması tartışıladursun; 
palabıyık bırakması Şeyhü'l-İslâm Ebussuud Efen-
di'nin “Ol dahi gazilerden gayrıyadır. Gazilere uzat-
mak mendubdur. Adüvve (düşmana) heybetli görünmek 
içindir.” fetvasıyla yerine getirilmiştir. Yavuz Sultan 
Selim ile halifeliğin Osmanlılara geçmesi sonrasında 
halife ve “İmam'ül-Müslimin” unvanını son halife 
Abdülmecit Efendi'ye kadar kullanılmıştır (Prof. Dr. 
Ahmet Akgündüz/Doç. Dr. Sait Öztürk, Bilinmeyen 
Osmanlı, s. 141-148.).

Dinî ve İlmî Bir Merkez

Kilis yeri ve stratejik konumu itibarıyla bir Mer-
cidabık Panoraması'nı hak ediyor. Hâlbuki dünyada 
bazı devletler galibiyeti (Belçika-Water Loo) veya 
mağlup oluşlarını (Rusya-Sivastopol) bile propa-
ganda hâline getirerek panorama müzesi yapıyorlar. 
Oysa Kilis'in ve Mercidabık'ın bir müzesi bile yok. 
Üstelik Kilis Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü kadro-
su da yıllardır boş bekliyor, doldurulmuyor. Tarih 
defterine bakıldığında Kilis'te İslâm Peygamberi'nin 
(s.a.v.) vahiy kâtibi Şorhabil Hazretleri (Şurahbîl bin 
Hasene), sahabelerden Talha bin Ubeydullah ve Zü-
beyr bin Avvam, Holywood'da Samsun Dalila adıyla 
filmi yapılan Şem'un Nebi gibi onlarca önemli isim 
medfun. Döneminin bölgedeki tek Mantık Fakülte-
si, Kilis'te Şıh Efendi Tekkesinde bulunuyor. Tari-
himiz ve kentlerimiz gururumuzdur. Yeni nesillere 
bunun aktarılmasının yollarından biri de görsel 
zenginlikleri ve ögesi bulunan, sanat harikaları için-
deki panorama müzeleridir.
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Şule Yüksel Şenler'i öncü kılan pek çok ilk vardır 
hayatında. O sadece kalemi güçlü bir gazete-
ci-yazar değildir. Ondan çok daha ötedir. O bir 

İslâm davetçisidir. Bir başına zor zamanda hakikatin gür 

sesidir. Valizi hazır bir yolcudur… Çeyizinden önce ceza-

evi valizini hazırlayıp kapısının ardına hazır koyarak yola 

çıkmış bir hakikat yolcudur.

Şule Yüksel Şenler, sağına soluna bakmadan “O, bu, şu 

ne yapıyor?” demek yerine “Ben ne yapabilirim?” sorusu-

nu sorup zor zamanda her türlü bedeli ödemeyi de göze 

alarak öne atıldığı o günleri kendisi şu şekilde anlatır.

“...Bütün bu tabuları yıkmak için bir şeyler yapmak ge-

rekiyordu. Ben örtünmek istediğim zaman çok şaşırmıştım. 

Neden kimse kalem oynatmıyor, neden hiçbir hoca camilerde 

kadının tesettürünü, böyle bir vakıayı anlatmıyor. Ne yazı-

lıyor ne de çiziliyor; konferanslarımda notlar alabileceğim 

ve istifade edebileceğim kitaplar 

yoktu. Tek yararlandığım kitabın 

yazarı Bekir Topaloğlu'ndan Allah 

razı olsun, çok istifade ettim. Teset-

tür mevzuu anılmıyor hiçbir yerde. 

Hadi diyelim ben araştırdım kendi 

gayretimle; bugünün tabiriyle irde-

ledim; irdeleye irdeleye çok şükür 

buldum; kendi kendime örtündüm; 

nefsimle olan mücadelemi verdim… 

Ama sadece nefsinle olmuyor… 

Çevre, yakın akrabalar, arkadaşla-

rın, komşuların… Her taraftan tep-

ki ve tenkit bombardımanına ma-

ruz kalıyorsun. Çünkü korkunun 

getirdiği oturmuş bir yaşam tarzı 

içindeler. Durumlarından memnun olmamakla beraber sanki 

memnunlarmış gibi bir hava; ama bunun onlara hatırlatılma-

sı gerekiyor. Tesettür ayetini, Nur Sûresi, 31. ayet-i kerimeyi 

okurdum, mealini tek tek üç kere tekrarlardım, ezberletirdim, 

‘Üç kere benimle beraber, hadi…’ derdim. Ben, âdeta, orada, 

halka tesettür ayetini okuldaki bir öğretmen, bir hoca gibi 

ezberletirdim… Tesettür nedir? Bilmiyorlar! “Konferanslarda 

örtünme” bir gelenek hâline gelmişti. Halk o günlerde örtün-

me mevzuunda cahil ama ondan sonra ‘tesettür’ diye her yer-

de dile getirilince yerleşti. Artık “tesettür” bilinen bir kavram 

oldu.”

O günün zorlu şartlarında şehirden şehire koşarak 

tüm Türkiye'yi karış karış dolaşmış, unutturulmak is-

tenen Allah'ın örtünme ayetlerini her gittiği yerde hem 

kendi okuyup hem dinlemeye gelenlere gürül gürül tek-

rar ettirmiş insanlar adeta bu ayetleri ilk kez duyarcasına 

içselleştirmiş, ardından örtünme fur-

yası başlamıştır. Kadın, erkek, genç, 

yaşlı, her konferansında susamışların 

suya koşması, suyu kana kana içmesi 

gibi aynı istek ve arzuyla salonları, 

caddeleri hınca hınç doldurmuş, sa-

atler boyu yolunu beklemiş, nefessiz 

dinlemişlerdir. Anadolu insanın, sesi, 

nefesi, hislerinin tercümanı olmuştur.

Bir genç kızın yazıları, konferans-

ları, tavizsiz dik, cesur duruşu, pes 

etmeden azim ve kararlılıkla yürüyü-

şü kadını ile erkeği ile tüm ezilmiş, 

susturulmuş kesime yeniden özgüven 

kazandırır, cesaret verir. Kadınların 

sosyal hayat içerisinde, genç kızların 

O Bir İslâm Davetçisidir

MakaleDemet TEZCAN
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üniversitelerde bulunmalarının önünde engel gibi duran 

örtünme/örtünememe biçimine günün şartlarına uygun 

çözüm bulur. Modellediği bu tarz, dindar toplumun he-

men her kesiminde kabul görür. O günlerin dindar toplu-

mu için dört elle sarıldıkları bir tesettür, seküler kesimde 

ve yayın organlarındaki karşılığı, algısı ise “kara çarşaf 

”tır. “Çarşafçı konferansçı” “Çarşaflı yazar” dır. Öyle ya-

zarlar, öyle karikatürlerini çizerler onun. Öyle bir etkisi, 

tesiri vardır. Çünkü Müslüman kadın kimliğinden, duru-

şundan bahseder, unutulanları/unutturulanları hatırlatır 

taşları yerinden oynatır, ezberleri bozar.

Her köşe yazısı sonrası hakkında sayısız dava açılır; 

bir yandan konferanstan konferansa koşarken diğer ta-

raftan mahkemeden mahkemeye koşar, savunmasını 

verir. Sanık sandalyesinde savunduğu sade Şule Yüksel 

değildir, sade sorgulananın, cezalandırılanın Şule Yüksel 

Şenler olmadığı gibi… Toplumun değer yargılarıdır, suç-

lu bulunan, inancı, düşüncesi, yaşam biçimi, duruşudur. 

Onun için o, her savunmasında bilir ki hâkim karşısın-

daki, sadece kendisi değildir, dindar toplumdur, dindar 

kesimin duruşu, eylemidir, mümine bir kadının vakarıdır 

savunmak zorunda olduğu.

Bu uğurda ödenmesi gereken ne bedel varsa büyük 

bir cesaret ve metanetle göğüsler. Gün olur konferansla-

rına bomba tehditleri yapılır, gün olur dönemin örgütleri 

tarafından ölüm listesine alınır, evi kundaklanıp yakılır, 

zamanın cumhurbaşkanının gazabını üstüne çeker, hapse 

atılır. Hastalıklar ve özel hayatındaki hiç bitmeyen türlü 

türlü imtihanlar… Hiçbiri onu çıktığı bu yoldan geri koy-

maya muktedir olamaz. Hiçbiri geri durmak için mazeret 

teşkil etmez.

“Sokaklarda bir grup örtülü genç kızımızı yanyana göre-

cek miyim?” diye gözyaşıyla dua ettiği çorak bir dönemde 

bir başına statükoya başkaldırmış, meydan okumuş bir 

isimdir Şule Yüksel Şenler. Daha 27 yaşında bir genç kız 

çıkmış sorgulamış, hesap sormuş, meydan okumuş. On 

parmağında on marifet, bütün bir ömrünü; gençliğini, 

sağlığını, bilgisini, becerisini ve yeteneğini Allah rızası 

için ortaya koymuştur. Dindar kimliğinin aşağılandığı, 

dindar kesimin sesinin çıkamadığı bir dönemde erkek 

hatiplerin bile bir elin parmağını geçmediği, kadınların 

konferans verdiğinin görülmediği bir dönemde bir başı-

na tüm Türkiye'yi şehir şehir, kasaba kasaba dolaşıyor, 

bazen günde üç konferans veriyor, her biri 3-4 saat, her 
biri bir miting havasında sürüyor. Durup dinlenmeksizin 
koşuyor, yazıyor, savunuyor, davet ediyor.

Sağlığından vererek, canından vererek, ömründen ve-
rerek ortaya koyduğu bu mücadelede onun emeğini anlat-
mak ebetteki sınırlı sayfalarda mümkün değil.

Koca yürekli, cesur bir kadın geçti bu dünyadan. Naif 
bedeniyle şehrin birinden diğerine Rabbine davet için ko-
şarken yıllar yılı silinmeyecek çok derin ayak izleri bıraktı 
geride.

O, Rabbinden razı yaşadı. Rabbimiz de ondan razı ol-
sun. Cennet annelerimize komşu eylesin.

Ve son sözü yine o söylesin. Öyle sözler ki hidayeti 
sonrası ilk yazısı, ilk imtihan vesikası, ilk mahkemesi, ilk 
beraatı…

“Zamanımızda İslâm prensiplerine uymak zor, hatta ba-
zılarına imkânsız gibi görünmektedir. Hâlbuki mahlûkatın en 
yükseği ve şereflisi olan insan, diğer mahlûkattan kendisini 
ayıran ve kendisine verilen nimetlerin en büyüğü olan akıl ve 
mantığını işletebildiği takdirde, zahiren zor, hatta imkânsız 
gibi görünen bu işte büyük bir kolaylık, doyulmaz bir lezzet 
ve yüksek bir manevi huzur olduğunu idrakte gecikmeyecek-
tir. Bu idrake milletçe erişebildiğimiz gün, kurtuluşumuzun 
ebedî mahvoluştan kurtuluşumuzun saadetini hep birlikte 
tadacağımız muhakkaktır. O günü bekliyoruz. Ümit ederek, 
sabrederek…” (Yeni İstiklal gazetesi, 25 Ocak 1967, “İslâm 
Kadınına Hitap”)
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Ey insanlar!

Geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız!

Yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak neyse olur,

Yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar,

Analarının ve babalarının yerini tutar.

Sonra hepsi mahvolur gider.

Vukuatın ardı arkası kesilmez,

Hepsi birbirini takip eder.

Dikkat edin, söylediklerime kulak verin!

Gökten haber, yerde ibret alınacak şeyler var!

Yeryüzü serilmiş bir döşek, gökyüzü yüksek bir ta-
van.

Yıldızlar yürür, denizler durur.

Gelen kalmaz, giden gelmez.

Acaba vardıkları yerden memnun oldukları için mi 
orada kalıyorlar,

Yoksa alıkonulup da uykuya mı dalıyorlar?

(…)

Ölüm bir ırmaktır,

Girecek yeri çok ama çıkacak yeri hiç yoktur!

Küçük büyük herkes göçüp gidiyor,

Kat'i bildim ki herkese olan bana da olacaktır.

Bu mısralar, asırlar öncesinden, henüz âlemle-
re rahmet Muhammed aleyhisselâm nübüvvetle 

müşerref olmamışken muvahhit şair Kuss bin Sai-
de'nin, Efendimizin de aralarında bulunduğu kala-
balık bir topluluğa hitaben Ukaz Panayırı'nda, deve 
üstünde irat ettiği manzum hutbeden.

Ölüm bir ırmak… Öyle bir ırmak ki mebde ve 
mead çizgisinde adeta ezelden ebede kesintisiz akıp 
giden bir seylabe. Yolcusu her daim var bu ırmağın, 
heybesi her daim dolu. Kâh durgun kâh coşkun. Ama 
her zaman muhkem ve müstakar. Biteviye, muttasıl 
akıp gidiyor kıvrım kıvrım. Giderken girmedik bir 
hane, uğramadık bir memleket, selâm vermedik bir 
varlık bırakmıyor. Önüne kattığı her şeyi alıp götü-
rüyor ötelere, namütenahi ve müteal âleme…

“Her nefis, ölümü tadacaktır.”

Tattı da…

***

Örnek Bir Davetçinin 
Ardından

MakaleMustafa GÜLALİ
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ağaçların hışırtısı yoktu onda. Az şey yapıp ortalığı 
velveleye veren mutantan alkışsevicilerden ve iltifat 
dilenicilerden olmadı; takdire şayan şeyler yapıp on-
ları denize atan, balık bilmezse Halık bilir tevekkü-
lünde hasbi ve harbi yaşayan muazzezlerden oldu. 
Makam, mevki, mansıp beklentisi yoktu kimseden; 
ahiret beklentisi, Firdevs umudu vardı sol yanında 
besleyip büyüttüğü. Kalbini, kalpleri evirip çeviren 
Rabbe raptederek.

Umulur ki umduğuna nail olur.

Amansız bir hastalığa yakalanmıştı hoca. Kan-
serdi. Günbegün eridi bedeni, günbegün ilerledi 
hastalığı. Önceleri yatmamak için direndiyse de 
olmadı, takati yetmedi, yatağa mahkûm oldu. Ye-
meden içmeden kesildi, bir yudum uykuya hasret 
kaldı. Ama ümidini hiç kaybetmedi. Dört yıl sabırla, 
şükürle, zikirle katlandı acılara. Yüreğinde acı, yü-
zünde tebessüm hiç eksik olmadı. Mümin ve müte-
vekkil...

Sağken de sekerat anındayken de hastayken de 
sağlıklıyken de hep zikrediyordu Rabbini. Hayatını 
İslâm'a adamış, varlığını insanlığın hizmetine vak-
fetmiş vakıf insandı o. İslâm'dan bahsedince zayıf 
bedeni mehabetli bir yapıya dönüşüyor, esmer si-
ması adeta sıcacık bir nuraniyete gark oluyordu.

Bir ayet okuması vardı, bir “Muhammed aleyhis-
selâm” deyişi vardı; serapa iman ve ihlastı, zerreden 
kürreye samimiyetti, tepeden tırnağa aşktı, sevday-
dı, muhabbetti. Ne büyük bir teslimiyetti ondaki, ne 
büyük bir sevdaydı. Etkilenmemek gerçekten müm-
kün değildi.

11 Ağustos 2019 Pazar. Kurban Bayramı'nın bi-
rinci günü. Ölüm ırmağı bir can daha aldı sessiz se-
dasız… Davetsiz, merasimsiz, nümayişsiz…

Ümmet bir yitiğini daha kaybetti o gün; bir değe-
rini, bir evladını, bir Davut'unu... Neyi kaybettiğini 
idrak bile edemeden.

Davut Gürgen… Soyadı gibi gür ve soy bir ağaç. 
Kökleri sağlam, dalları gür. Yaprakları enginlerde.

Davut Gürgen… İlim sevdalısı, dava delisi, gönül 
ehli bir insan…

Varlıkları varsıllığı, yoklukları yoksulluğu simge-
leyen bazı insanlar vardır hayatta. Geç bulunurlar, 
tez kaybedilirler. Varken fark edilmezler de yokken 
bıraktıkları kocaman boşluk bir yere sığdırılamaz, 
rahne rahne oyuklar ne yapılsa doldurulamaz. An-
latmak istersiniz onları anlatamazsınız; susmak 
istersiniz susamaz. O vakit cam kırıkları gibi olur 
kelimeler, ağzınıza dolanırlar… Sussanız acıtırlar, 
konuşsanız kanatırlar. Boğazlar düğümlenir, gözler 
nemlenir, yüreklerse yangın yeri…

Müstesna insandırlar bunlar. Varlıklarında kıy-
metleri bilinmeyen, yokluklarında yürekleri dağla-
yan, hasretlerinde burunları sızlatan müstesna in-
sanlar…

Davut Hoca… Güzel insan… Samimi dost…

O, şöhretin şehvetli podyumlarında, ekranların 
makyajlı ortamlarında boy gösteren tekebbür ma-
kulesi lafazan cehl-i mürekkep hoca/aydın tipleme-
lerinden olmadı hiçbir zaman. Allah yolunu seçti. 
Mütevazı ve vakur davrandı. Teoriye değil pratiğe, 
söze değil öze, kâle değil hâle önem verdi. Gittiği 
her yerde, bulunduğu her ortamda kendi benini biz 
şuuruyla inşa etmenin, kendi kozasını ilmik ilmik 
örmenin soylu mücadelesini veriyordu sessiz seda-
sız.

Hoca, baharda tomurcuklarını patlatıp renk 
renk çiçekler açan, baştan sona yeşilliklere bürünen 
ağaçlar gibi kendi bahçesini güzelleştirmenin ceht 
ve gayreti içindeydi. Güzün yaprak döken kadid 
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Durup dinlenmeden hep Kur’ân diyordu mer-
hum, sünnet diyordu, ümmet diyordu, ilim diyor-
du, dava diyordu, davet diyordu. Uzaktan yakından 
kendisini ziyarete gelen dostları, akrabaları “Ho-
cam, ne olur biraz daha oturun da şöyle ağız tadıyla 
birkaç kelam sohbet edelim.” dediklerinde hürmetle 
özür beyan ederek “Ümmetin çocukları bizi bekliyor 
dostlar, onlara Allah'ın dinini kim anlatacak?” deyip 
müsaade istiyordu. Kimse de kırılmıyordu onun bu 
yaptıklarına, gönül koymuyordu. Zira samimiyetin-
den kimsenin kuşkusu yoktu. Niyeti kalp kırmak de-
ğil, kalpler kazanmak, inkılaplar gerçekleştirmekti.

“Dava delisi Kerimler”, “davet sevdalısı Davutlar”a 
inkılap etmişti sanki. Sahi, Asımlar başka daha nasıl 
olabilirdi? Tahalar kimdi, diriliş erleri neydi, diriliş 
erenleri kimlerdi?

Kimi insanlar bizatihi varlıklarıyla dahi şifadır-
lar çevreye, zamana, mekâna. İnsanı iyi hissettirir-
ler kendine, ağırlık etmezler kimseye. Yükte hafif, 
pahada ağırdırlar. Esenlik bildirisi sunup serinletir-
ler, rahatlatıp dinlendirirler insanı her dem. Hoca 
da Allah'ı ve Resul'ünü hatırlatıyordu sürekli. Ko-
nuşsa da sussa da böyleydi, lisan-ı hâli hep bunu 
terennüm ediyordu.

Herkes onun iyi bir mümin, iyi bir dost olduğu-
na şahitti. İstanbul ve Bursa'da cenazesine gelen 
yüzlerce seveni, talebesi, eşi, dostu, akrabası buna 
şahitlik etmişti. Yürekten ve yüksekten bir sesle 
kendisini iyi bildiklerini, varsa haklarını helal et-
tiklerini dua makamında arz etmişlerdi Âlemlerin 
Rabbine.

Hasta yatağında, ölüm döşeğindeyken bile sa-
yıklar bir hâlde “Namaz vakti geldi mi? Abdest ala-
yım mı?” diyordu elini kolunu suya tutarmış gibi 
yaparak.

Erzurumluydu Davut Hoca ama daha çok da 
Kilisli. Merhum babası Şevket Hoca, uzun seneler 
önce Musabeyli ve Kilis'te imamlık yapmış, herkesin 
takdir ve teveccühünü kazanmış önemli bir ilim ve 
irşat ehliydi. Sevilir, sayılır, ismi bir efsane gibi dola-
şırdı dillerde. Babasının yolundan gidiyordu kendisi 
de. İlk gençlik yılları oralarda geçmişti. Baba ocağın-
da tomurcuklanan ilim aşkı kadim Şam-ı Şerif'te fi-
liz vermiş, sonraki yıllarda dallar meyveye durmuş, 
daha sonraları ise Türkiye'nin farklı bölgelerinde 
başlayan imam-hatiplik yolculuğu İstanbul Sancak-
tepe'de, meftunu olduğu sahabelerden birinin ismi-
ni taşıyan camide, Hz. Ömer Camii'nde son bulmuş-
tu. Cami de cemaat de talebeler de öksüz kalmıştı.

Onunkisi bir nevi gurbet hayatıydı. Doğduğu 
yerde değil de doyduğu yerde göç etmeyi tercih et-
mişti Rabbine. Bu doyum maddi bir doyum değil, 
ilim, irfan, dava ve davet gibi maneviydi. Değil mi ki 
herkes tercihinin sonucuydu. Değil mi ki insana sa-
dece niyetinin ve çalıştığının karşılığı vardı. Davut 
Hoca da tercihine göre yaşadı, tercihine göre vefat 
etti ve niyeti neyse ona kavuştu.

İlk, 1990'larda, liseli yıllarımın erken dönemle-
rinde ruberu görüşüp mülaki olmuştum kendisiyle. 
Askerden yeni dönmüştü. Kilis'in manevi iklimine 
ruh üfleyen bereketli, şirin ve o zamanlar için genç-
lere mektep vazifesi gören bir sohbet evinin alt ka-
tında, etrafında kümelenmiş üç beş kişiye, kâh gü-
lerek kâh kızarak ama çoğu zaman da şen şakrak, 
ajandasına karaladığı askerlik hatıralarını anlatı-
yordu tiz sesiyle. Yüreğinde bir şeylerin kaynadığını 
fark etmemek için ya kör olmak gerekirdi ya da sa-
ğır. Konuşmasının sonlarında söylemişti: “Bunları 
kitaplaştırmak istiyorum inşallah.” Söylerken göz-
leri parlıyordu.

Kitaplaştırdı mı bilmeyiz, ama biz, kuru çöl sıca-
ğının öğleye doğru iyiden iyiye bastırdığı saatlerde 
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o etkileyici hatıralarla serinlemiş, aklımız yettiğin-
ce de dersler çıkarmıştık kendimize. Mesela namaz 
vurgusu yaptığını hatırlıyorum o vakitlerde. Hiç ak-
satmadığını ve bunun için de Rabbine çokça hamd 
ettiğini.

Sonra Kilis'teki meşhur bir kitapevinde, ayaküstü 
tartışmasını hatırlıyorum hocanın. Orası da tıpkı Ay-
şecik Parkı'nın arkasındaki “mektep ev” gibi, öğren-
cisinden öğretmenine, küçüğünden büyüğüne her-
kesin uğrak yeriydi. Dolup taşar, bir kalp gibi sürekli 
kan pompalardı küçük şirin şehre. Ödünç kitaplar alı-
nır, ilmî, fikrî tartışmalar yapılır ve sıcak sohbetler 
edilirdi fiziken küçük, manen büyük o mekânda. 
Hocanın; kitaplar için mi tartışmak için mi geldiği 
kestirilemeyen bir adamın olur olmaz sataşmasına, 
Müslümanlara sert ve ağır eleştiriler yöneltmesine 
daha fazla dayanamayıp yüksek perdeden çıkıştığı-
nı, eleştirilere ayet ve hadislerle cevaplar verdiğini ve 
fıkhi izahlar getirdiğini hatırlıyorum bugünkü gibi. 
Sesi duvarlarda yankılanıyordu. O an, yüksek tavanlı 
o kitapevinde derin bir sessizlik kaplamıştı her yeri. 
Kimler vardı? Çok kimse yoktu sanki. Güneşin yavaş 
yavaş öğleye devrildiği saatlerdi, dükkân tenha ve sa-
kindi. Aklımda kaldığı kadarıyla kitapevi sorumlusu, 
kendisi ve o adam. Ve bir de ben. Diyecek bir şey bu-
lamayan adam lafı eveleyip gevelemiş, bir süre sonra 
da hışımla çekip gitmişti.

Davut Hoca, candandı ve muhabbet ehliydi. 
Dilinde espri, yüzünde tebessüm eksik olmazdı.  

Hastalığını öğrendiğimiz zamanlarda Kilisli dostları 
olarak -ki hatırlayabildiğim kadarıyla İstanbul'dan 
Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Kablan, iki mahdumu 
ve ağabeyi Nusret Kablan, Halil Özdemir, Mehmet 
Erol Ağırdil, Kastamonu'dan Feyyaz Çalışkan, Kara-
su'dan Murat Bayram Özçil ve Çetin Turhan- öğle 
suları buluşup kendisini ziyarete gitmiştik geçtiği-
miz yıllarda.

Mevsim kıştı ve hava soğuktu. Önce camisinde 
görüşmüş, sonra evine geçmiştik. Bizleri kapıda 
karşılaşmıştı tatlı tebessümlerle. Ne çok sevinmiş, 
ne çok mutlu olmuştu bizleri görünce. Memnuniye-
tini solgun yüzüne konan tebessümden, gözlerin-
den yansıyan parıltıdan anlamak mümkündü. “Ben 
Kilisli dostlarımı sahiden çok seviyorum. Yanımda 
çok özel yerleri var hepsinin. Allah sizlerden razı ol-
sun kardeşler!” demişti. İzzet ve ikramdan sonra laf 
lafı açmış, ülke gerçeklerinden, siyasetten, seçim-
lerden, oydan, terör örgütlerinden ümmetten, hâl-i 
pürmelalimizden bahsetmiştik uzun uzun. Mevzu 
açılınca bir de M. Beşir Eryarsoy Hocaları sormuş, 
ne yapıp ettiklerini öğrenmek istemişti.

Gayemiz hastalığını konuşmak değildi fakat 
konu ister istemez oraya geliyordu. Süleyman Hoca 
mevzuyu değiştirmek gayesiyle işi ne kadar latifeye 
vurduysa olmadı. Mevzu dönüp dolaşıp hastalığına 
geldi. “Çok acılarım var.” demişti söz arasında, çok 
acılarım... “Tarifi de katlanılması da hakikaten zor.”

Fakat bunları söylerken hep hamd makamındaydı 
hoca. Mutfakta ikram hazırlığıyla meşgul olan hanı-
mını işmar ederek sarf ettiği şu cümleleri çok dikkat 
çekiciydi: “Ben bu mübareğe üzülüyorum, acılarım 
arttığında bazen tahammülü güç biri olabiliyorum, 
acaba kırıcı mı oluyorum diye kaygılanıyorum.”

Muzdariptik, acıyı yudumlar gibiydik. Ne var 
ki biz de aciz biz de fakir biz de çaresizdik. Sadece 
yutkunduk. Sadece sustuk… Diller hamuş, gönüller 
pare pare…

Birkaç saat sonra veda vakti gelmişti. Tek tek 
kucaklaşmış, toplu fotoğraflar çekilmiştik. Kapıdan 
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çıkarken “Ailece de beklerim!” demişti kendine has 
şivesiyle. “Ne zaman isterseniz buyurun, ama bir 
gün öncesinden haberim olsun.” Baba dostumuzdu 
ailesi, çok eskiye dayanan bir hukuk ve muhabbet 
vardı ailelerimiz arasında. Muhabbetimizin bir ka-
lın damarı da buradan geliyordu. “İnşallah hocam, 
seve seve… Müsait bir günde ailece de geliriz. Ne-
den olmasın?” Ne yazık ki olmadı, ne yazık ki gö-
rüşemedik!.. Neden olmadı? İstanbul'un azizliği. Ne 
zaman ne mekân ne trafik ne de işler müsaade etti. 
Sahiden sebep bu muydu? Sahiden bu, sebep miy-
di? İşin doğrusu çok da inandırıcı gelmiyor insana 
bunlar. Belki de birer bahaneydi hepsi de. Belki de 
sadece kendi ihmalkârlığımızdı. Kim bilir?

Sesi, tınısı, aroması farklıydı hocanın, mesele-
lere bakışı da öyle. Konuşması, hâli, tavrı özgündü. 
Dilde tat, zihinde iz bırakan bir özelliği vardı. Tepe-
den tırnağa maneviyat doluydu.

Tevhit ve itikat üzerinde hassasiyetle duruyordu. 
Bu alanları zedelemedikçe birtakım fıkhi, içtihadi 
ihtilafları büyütmemek, en azından anlayışla karşıla-
mak gerektiğini söylüyordu. Hoca, realiteleri hesaba 
katmadan, hayatın gerçeklerini göz önüne almadan 
hayali ve afaki bir düşünce heyulası inşa eden ilim ve 
düşünce adamlarından değildi. Sabiteleri naslardı, 
bunlardan taviz vermezdi, ayaklarını naslara çivile-
mişçesine mücadele ederdi “öteki” diye tesmiye et-
tiği güruhla. Ötekisi kimdi? Kur’ân-ı Azimüşşan'ın 
ötekisi kimse oydu, asla Müslümanlar değildi. Kısır 
iç çekişmelerle ömür tüketmek yerine, esaslı konu-
larla iştigal edip kalıcı eserler vücuda getirmenin  

gayretindeydi: İlim, ilim, ilim… Öğrenmek ve öğret-
mek. Ve tabii ki öğrendiklerini yaşamak ve yaşatmak. 
Talebe yetiştirmek. Her yönüyle iyi yetişmiş, yete-
nekli, hedefine odaklanmış, donanımlı talebelerle 
toplumsal değişim ve dönüşümlerin daha mümkün 
olabileceğine kaniydi. Mahalleden, çevreden tanışıp 
rahle-i tedrisinden geçirdiği talebeleri ilgi ve istidat-
larına göre çeşitli bölümlere yönlendiriyor, akademik 
hayatlarında da en yüksek seviyelere yükselebilmele-
ri için onları sürekli teşvik ediyordu.

Kitaplar, makaleler yazıyordu hoca. Kur’ân ve 
Sünnete Göre Müminlerin Özellikleri ve Delilleriyle 
Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserleri ile Arapça sarf ve 
nahiv kitapları, çocuklar ve gençler için yazdığı eği-
tici kitaplar bunlardan sadece birkaçıydı. Ziyaret 
esnasında bizlere Kur’ân ve Sünnete Göre Müminlerin 
Özellikleri kitabını hediye etmişti tevazu elbisesine 
bürünerek.

Amcası İlyas Gürgen Hoca, aralarında geçen şu 
mükâlemeyi vaaz kürsüsünde anlatmıştı camide, 
ağlamaklı ve titrek bir ses tonuyla:

— Amca, namazımı senin kıldırmanı istiyorum, 
olur mu?

— Evladım, Davut Hoca, dur hele, acelen ne böyle, 
iyileşeceksin sen Allah'ın izniyle. Belki de sen benimkini 
kıldıracaksın. Kim bilir?

“Kim bilir?” değil, Allah bilir. Bildi de. Kader bu! 
Yazıldı, çizildi, hüküm verildi. Namazı kıldıran amca 
oldu, namazı kılınan yeğen. Ne büyük bir bahtiyar-
lık! Amca da hocaydı, yeğen de. Baba da, kardeşler 
de. Gürgen ailesi neredeyse hepsi de ehl-i ilimdi, ha-
cıydı, hocaydı, hafız-ı kelamdı.

Cenazesi önce öğleyin Sancaktepe'de Hz. Ömer 
Camii'nde kılındı, sonra da ikindi namazında Bursa 
Şirinevler Mücahitler Camii'nde. İstanbul'da amcası 
İlyas Hoca kıldırdı namazını, Bursa'da Almanya'dan 
gelen kardeşi Harun Hoca.

Harun Hoca, cenazede birkaç kelam ederken şu 
hatırayı paylaştı gözyaşları içinde:
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Babam merhum Şevket Gürgen Hoca vefatından 
kısa bir süre önce demişti ki:

— Oğlum, Allah'a hamdolsun, görüyorum ki sizler 
beni ilminizle, hizmetlerinizle geçtiniz. Ne mutlu bana!

— Estağfirullah baba, o nasıl söz, bizim yaptıkla-
rımız da ortada, seninkiler de. Sana yetişebilmek ne 
mümkün?

Harun Hoca bunu aktardıktan sonra merhum 
ağabeyi Davut Hoca'nın cenazesini işaret ederek:

— Kardeşlerim, dostlarım! İşte belki de geçmişse 
bu geçmiştir. Onun yirmi kadar eseri, yüzlerce talebe-
si, sayısız hayır hasenatı var. Ömrünü davaya, davete, 
İslâm'a adadı. Biz onun gibi olamadık. Vallahi o bu ko-
nuda bizden çok öndeydi.

Cenaze evine, kabristana giderken sokakta ko-
luna girip birlikte yürüdük Harun Hoca'yla. Nusret 
ağabey de yanımızdaydı. O kısa yürüyüşte demişti 
ki:

— Hep Firdevs istiyordu mübarek, hep Firdevs, hep 
Firdevs… Başka da bir şey istemiyordu.

Duamız, Davut Hoca'mızın sevdikleriyle haşrol-
ması ve yegâne isteği Firdevs'e kavuşmasıdır.

Cenaze arabasında iken, yürümeye mecali kal-
mamış muhterem valideleri biricik yavrusunu ebe-
diyete uğurlarken dünya gözüyle son bir kez daha 
görmek istedi ciğerparesini. Doya doya öpmek, kok-
lamak, sarılmak… Ne var ki öpmek nasip oldu an-
cak. Tabutun üstü açılıp yüzü gösterildi validesine.  

Yaralı yürek, kemal-i hürmetle eğilip öptü nurlu al-
nından.

***

Merhum, hayattayken dizleri dibinde yetiştiği 
kıymetli babasının, ölürken de dizleri dibine, ayaku-
cuna uzanıverdi. Hayat ve ölüm nasıl da tamamlı-
yordu birbirini…

Kadere bakın ki “Kişi sevdiğiyle beraberdir.” ha-
dis-i şerifi sanki daha bu dünyadayken tahakkuk 
etmişti.

Rabbim onu da bizi de Firdevs'e nail olanlardan, 
rıza-i ilahiye, Cemalullah'a kavuşanlardan eylesin.

Geride kalanlara, acılı cefakâr validesine, kar-
deşlerine ve hassaten dert ortağı, hayat arkadaşı 
emektar ve vefakâr zevcesine ve de ruhunu teslim 
edinceye kadar hizmetlerini görmekten bir an olsun 
geri durmayan kayınbiraderi İsa Gürgen'e, dostları-
na, talebelerine sonsuz teşekkürler, sonsuz sabr-ı 
cemiller…

Ruhu şad olsun!

Ten fanidir can ölmez çün gitdi geri gelmez

Ölür ise ten ölür canlar ölesi değil
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Aydın, elini cebine attı, telefonunu bu-
lamayınca diğer cebini yokladı, oradan 
arka cebine sekti, bir buçuk maaşına 

mal olan fiyakalı oyuncağını çıkardı ve Mevlüt'ü 
aradı.

Mevlüt, ikinci defa çalmaya fırsat vermeden te-
lefonunu açtı.

— Aloooovvv? Aydın Ağbiii?

— Mevlüüüt, gardaşım nasılsın?

— İyiyim Aydın Ağbim, iyiyim, sesini duydum 
daha bi iyi oldum. Sen nasılsın?

— Sana geliyom. Müsait misin?

— Ne demek abim, ne demek! Milletin işinin 
bittiği saatte bizim işimiz başlar, gelenimiz yok 
gidenimiz yok. Misafirimiz çok ama zararsız, sesi 
soluğu çıkmaz gariplerin. Baş tacısın, buyur gel bi 
çay içek.

— Yaaa, mesai saatinde işine gücüne mani ol-
mayalım.

— Allah senden razı olsun güzel abim. Sen yar-
dımcı olmasan bu yetim işsiz güçsüz eğleniyordu 
sağda solda. Sen elimizden tuttun da bu mezarlık 
bekçiliğine kadro verdiler. Her gün dua ediyom, Al-
lah senden razı olsun.

— Estağfurullah Mevlüt, ben belediyede ba-
sit bir kâtibim. Bekçi alacaz, tanıdık var mı diye  

sordular, benim de aklıma sen geldin. Neyse, sen 
çayı koy, ben kurabiye getiriyom. Bi hayırlayalım 
bakalım yeni işini.

— Tamam Aydın Ağbi, bekliyom. Çay yirmi 
dakkaya hazır.

Mevlüt tepsiye bardakları dizerken Aydın geldi. 
Selam, kucaklaşma, hâl, hatır derken çaylar doldu, 
kurabiye kutusunun kapağı açıldı, akşam eza-
nı okunurken bir sessizlik çöktü ortama. Akşam 
ezanının, aceleci, hemen camiye çağıran, tez canlı 
davetine kabir ehlinden icabet eden yoktu. Aydın, 
ağzındaki kurabiyeyi öğütüp çayını yudumlarken 
mezarlığı derinden süzüyor, başını anlamlı bir şe-
kilde sallıyordu. Oracıkta hayatın anlamını yakala-
mıştı sanki. Aydın, biraz silkelendi, hayata döndü 
ve Mevlüt'le sohbete başladı.

— Mevlüt, gardaşım, nasıl gidiyor, sabahı nasıl 
getiriyorsun burada? Var mı bir sıkıntı.

Kaç

HikâyeAhmet GÜNEY
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dursun, ben onları göreyim ama gürültü de çıkar-
masınlar havalarında. Uyuyor, uyanıyor yanında 
kimseyi göremezse içleniyor, bakışından, sesin-
den, su istemesinden anlıyoruz. Adam bi değişik 
oldu anlayacağın. Bi gün bizim ufaklık Hasan'la 
ben yanındayız, öyle tosmarıp oturuyoruz.”

“Ulan askerliği yapmış adama da ufaklık deyip 
duruyorsun ya aşk olsun.”

 Evin küçüğü büyümez Aydın Ağbi. Neyse, Ha-
san dedi ki ‘Abi ben bi çarşıya gidip geleyim. Köyde-
ki evin su deposunu tamire vermiştim, yapılmıştır 
herhâlde, alır gelirim.’ Hasan daha ayaklanmadan 
babam ‘Dur, gitme.’ dedi.”

“Eeeeee?”

“Hasan, ‘Tamam baba, gitmem, ne ihtiyacın var 
söyle.’ deyince babam da ‘Şu avizelerin hepsini ya-
kın, karanlık burası, iki tane ampul yakıyorsunuz, 
içi kararıyor insanın.’ diye diklendi. Hasan avize-
lerin hepsini yaktı ‘Ben gidiyorum.’ dedi. Babam 
‘Gitme oğlum, biraz sonra hacet giderecem, yar-
dım edersin.’ dedi. Hasan ‘Baba abim yardım eder 
sana, ben şu işi halledip geleyim, burdayım zaten. 
Sen merak etme.” dese de babam ‘Oğlum gitme de-
diysek laf dinle, kır dizini otur.’ dedi. Neyse Aydın 
Ağbi Hasan oturdu, böyle bir saat sonra falan ba-
bamı def-i hacete götürdük. Sonra babam yorgun-
luktan uyuya kalınca Hasan bana ‘Abi ben depoyu 
almaya gidiyom.’ diye fısıldadı.”

“N'oldu ya sonra?”

“Aydın Ağbi çocuk gitmez olaydı. İnmiş otobüs 
durağına, gelecek otobüslerden ikisi bozulmuş, 

— Yok aaabi, yok. Ne sıkıntısı olacak. Eskiden 
mezarlığa şarapçılar, mezar hırsızları falan gelir-
miş. Amma benden önceki bekçi Mağmut Ağbi 
hepsini kovalamış burdan, kimse gelip gitmiyor 
artık. Bir tek ehli kubur; onların da kimseye zararı 
yok zaten.

— İyi, iyi, elhamdülillah. Aman bir sıkıntı ol-
masın. Böyle güzel.

Mevlüt çayı tazelerken Aydın ayağa kalktı, üze-
rindeki kurabiye kırıntılarını silkelemek için dışarı 
çıktı. Sonra içeri girdi, çayı eline aldı ve tekrar dışa-
rı çıktı. Her yer ağaç olduğu için karanlık çöküver-
mişti. Aydın, elinde çay, yudum yudum hayatı idrak 
ediyor, mezarlığı, kabirleri baştan aşağı süzerek 
başını manalı bir şekilde aşağı yukarı sallıyordu. 
Çayın son yudumunu başına dikerken gözleri bir 
noktaya takıldı. Bir yer, bir mezar, bir şey… Anla-
yamıyordu, ileride ağaçların ve kabirlerin arasında 
karanlığı delen belirgin bir ışık vardı. Elinde boş 
bardakla birkaç adım öne doğru yürüdü, eğilerek, 
sağa sola manevra yaparak ışığın kaynağını anla-
maya çalıştı. Yok olmuyor, hiçbir şey görünmüyor-
du. Her bayram arifesi geldiği için mezarlığı bilirdi, 
oralarda ışık saçacak bir şey yoktu. Aydın, “Mev-
lüt'e haber vermek lazım. Maazallah yanlış bir şey-
ler olur.” korkusu ve endişesiyle arkasını döndü. 
Döndüğü gibi yüreği ağzına geldi; Mevlüt'le burun 
buruna gelmişti. Mevlüt'ün dudaklarında buruk, 
hüzünlü ve gururlu bir tebessüm vardı. Gözlerini 
ışığın geldiği yerden ayırmadan “Babamın mezarı” 
dedi.

Aydın “Tekrar başın sağ olsun gardaş. Allah 
sizlere uzun ömür versin.” diye mırıldandı. Şaş-
kınlığı geçmemişti. Mevlüt'ün gözü Aydın'a değdi 
ve sonra tekrar babasının kabrine döndü. “Aydın 
Ağbi, babamın neyden öldüğünü biliyon da nasıl 
öldüğünü sana hiç demedik.

“Mekânı cennet olsun. Nasıl öldü gardaş?”

“İşte son ayları bir ayağımız hastanede bir 
ayağımız evde geçti. Babam bizi çok görmek isti-
yor ama az konuşuyordu. Böyle herkes etrafında  
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üçüncüsü tıka basa dolu olduğu için durakta dur-
madan geçmiş. Beklerken yağmur bastırmış, bi-
zim Hasan daha iki adım yol gidemeden cımcılık 
olmuş.”

“Allah Allaaaah… Babana malum olmuş demek 
ki.”

“Ağbi onunla kalsa iyi. Hasan gelen dördüncü 
otobüse binmiş. İki saat ayakta beklemekten yor-
gun düştüğü için otobüste uyuya kalmış. İneceği 
durağı kaçırmış. Geri dönmek için üç kilometre yol 
yürümüş. Sonunda bizim Memmet Usta'nın dük-
kânına varmış. Varmış ama Memmet abi yok. Kal-
fası Erkan da yok. Ha bekle de bekle derken iki saat 
sonra Memmet Usta gelmiş. ‘Hayırdır Hasan ne 
bakıp duruyon öyle kukumav kuşu gibi’ demiş. ‘Bi-
zim su deposunu tamir ettiniz mi Memmet Ağbi, 
almaya geldim, iki saattir bekliyom’ deyince Mem-
met Usta köpürmüş ‘Ulan bizim kalfanın cinsi 
bozuk çıktı. Tam densiz, kim bilir nerde sürtüyor. 
Dükkân boş bırakılır mı be! Gözümüz arkada mı 
kalacak hep böyle. Hasan ben yaptım sizin depoyu, 
alacaksınız diye de dükkânın önüne koyduydum 
ama bu zibidi almış sizin depoyu ta sandıkların 
üstüne koymuş, çatıya çıkaracak nerdeyse.’ deyip 
depoyu tuttuğu gibi çekmiş. Aman Aydın ağbim, 
deponun yerinden çıkmasıyla atermitin Memmet 
Usta'nın kafasına inmesi bir olmuş.”

“Nolmuş lan öyle?”

“Aaaah Aydın Ağbim aaaahhh… Meğer Erkan 
Kalfa arabayla atermiti tutan direğe çarpmış, di-
rek kırılmış.”

“Nasıl çarpmış?”

“Arkadaşlarıyla iddiaya girmiş. Böyle filmlerde 
gördüğü gibi son sürat giderkene el frenini çeke-
cek, arabaya kıç attıracak ve hiç manevra yapma-
dan dükkânın önüne park edecekmiş. Park etmiş, 
park etmesine de dükkânın içine park etmiş. Dük-
kânın önündeki atermiti tutan direği kırmış. Çatı 
tam yıkılmak üzereyken bizim depoyu almış düş-
mesin diye çatının altına tutturmuş. Atermitin 

üstü sandık, lastik, ıvır zıvır dolu. Bizim Memmet 
Usta da depoyu çekince ne var ne yok hepsi usta-
nın üstüne düşmüş, özellikle de sağ koluna ağır 
malzemeler gelmiş.”

“Haydaaaaa! Bir şey olmadı inşallah?”

“Olmaz olur mu Aydın Ağbiiiii, olmaz olur 
muuu! Memmet Usta'nın sağ kolu kırılmış. Kafa-
sı, sırtı yara bere içinde kalmış. Haydi, yara bere-
den geçtim, adamın kolunu alçıya aldılar. Adam 
ekmeğini koluynan kazanıyor. O arbedede Hasan 
kendini zor kurtarmış. Memmet Usta'yı hastane-
ye götür, ailesine haber ver, ihtiyaçlarını karşıla 
falan derken bizim Hasan ta gece yarısına yakın 
geldi eve. Babam uyanık, öyle televizyona bakıyor. 
Kafasını bile çevirmedi, şöyle bir göz ucuyla baktı 
‘Ben sana gitme dedim, baba sözü dinlemeyen if-
lah olmaz.’ dedi.

“Tövbe estağfirullaaaah… Bilemedim şimdi 
bak… Eeee sonra?”

“Sonrası da başka film Aydın Ağbi. Yine ba-
bamın başında eğleşiyoz, sorarsa cevap veriyoz, 
sormazsa susuyoz. Sese, tıngırtıya hiç tahammülü 
yok. Bir baktık babamın gözleri evin duvarlarında 
gezin gezin ediyor. ‘N'oldu baba, neye baktın?’ diye 
sordum korkuyla. Babam ‘Bu duvarlar ne renk?’ 
diye sordu. Ben de ‘Maviii’ dedim. Çalı gibi kaşları-
nı bana çevirdi, ‘Mavi duvar mı olurmuş. Hastane 
mi burası? Baktıkça göğsüme öküz oturuyor. Boya-
yın bunu.’ diye fırçaladı beni. Annem, Hasan, ben 
hep beraber duvarlara baktık. Dört beş senede bir 
yeniden boyadığımız bu duvarlar 15 senedir ma-
viye boyalı. Hasan ‘Ne renge boyayak baba?’ diye 
sordu. ‘Beyaza boyan.’ dedi babam ‘Hepinizin içi 
geçmiş, tavanı, duvarı bembeyaz yapın, eve ışık 
gelsin, aydınlık gelsin, her yan appacık olsun.'

Hasan ‘Tamam baba, kafamız bi hafiflesin 
boyarız inşallah.’ dedi ama boynu bükük. Babam 
yattığı yerden dikeldi, elini Hasan'a doğru sallaya-
rak ‘Adam mı eğliyorsunuz siz be! Bugün boyayın 
burayı, öbür odaları sonra boyarsınız.’ diye avazı 
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kıyamet, Hasan bas bas bağırıyor. Annem bayıldı 
düştü bir kenara, Ekrem Usta çantasından bir şişe 
su çıkardı, Hasan'ın gözünü yıkadıkça Hasan daha 
çok bağırdı. Ben annemin ayıltmaya çalışırken ta 
kulaklarımızın içinde bir ambulans sesi yıktı geçti 
ortalığı. Ne oluyor demeye kalmadı güm güm kapı 
çaldı. Koştum açtım meğer ambulans bizim eve gel-
miş. Babamı sordular, telaştan babamı unutmuşuz, 
yanında kimse olmadığını hatırlayıp onun odasına 
koştuk. Adamcık kan ter içinde kalmış, yarı baygın, 
bir elinde cep telefonu sımsıkı tutuyor. Hızır acili o 
aramış. Babamı, annemi, Hasan'ı ambulansın arka-
sına bindirip ailecek hastaneye gittik.”

“Yahu Mevlüt, gardaşım, hangi birine şaşayım 
anlamadım ki. Neymiş bu böyle yahu?”

“Aydın Ağbicim, bir de bizi düşün. Elimiz aya-
ğımıza dolandı, ben hastanede hangi birine yeti-
şeceğimi şaşırdım. Neyse ki annemde bir şey yok, 
tansiyonu düşmüş, o yavaş yavaş kendine geldi. 
Ekrem Usta'nın çantasından çıkardığı su temiz de-
niz suyuymuş, adam tecrübeli göze kireç kaçınca 
onunla yıkıyorlarmış. Hastanede de ona benzer bir 
suyla yıkadılar, başka bir şey yapmadılar, Hasan da 
iyi. Gel gör ki babam o gün ağırlaştı. Doktorlar ilk 
müdahaleden sonra babamı yoğun bakıma aldı-
lar. Ne annem kaldı aklımızda ne Hasan. Bir hafta 
yoğun bakım kapısında bekledik. Bir hafta sonra 
doktorlar geldiler ‘Tıbben bizim yapabileceğimiz 
başka bir şey kalmadı. Evine götürün, belki bir gün 
en fazla üç gün yaşar. Son anlarını ailesi ile birlikte 
geçirsin.’ dediler.

“Vay Mevlüd'üm vay. Vay Mevlüd'üm vay. Öyle 
şakkadanak adamın suratına söylenir mi bu söz-
ler?”

“Ya ne diyeceklerdi Aydın Ağbi, gönlü hoş ede-
cek vakit mi kalmış. Yoğun bakım kapısında bek-
leşeceğinize alın babanıza sahip çıkın, birbirinizi 
iyice görüp helalleşin demeye getirdiler işte.”

“Öylesine öyle de, bilemedim işte… aldınız mı 
ya Ziya Emmi'yi?”

yettiğine bağırdı. Hasan ayağa kalktı ‘Ben beyaz 
boya almaya gidiyom o zaman’ dedi sessizce. Ba-
bam yatağına tekrar uzanırken ‘Gitme hiç bi yere, 
otur oturduğun yere.’ dedi.

“Dur heleeee… N'oldu ya sonra?”

Hasan depo meselesinden sebep iyice tırstığı 
için ‘Tamam baba’ deyip çöktü. Neyse böyle 10 
dakka oldu olmadı kapı çaldı. Gittim açtım Boyacı 
Ekrem Usta. ‘Ziya Emmi çağırdıydı beni, boyana-
cak yer varmış.’ dedi. Hepimiz birbirimize baktık, 
ağzımız açık kaldı. İçerden babam seslendi ‘Gel Ek-
rem Usta gel. Bunlara kalsa ben toprağa girdikten 
sonra boyayacaklar burayı. Gel hele şöyle.’ Sonra 
bize baktı ve ‘Pel pel bakmayın öyle, sabah na-
mazında ben aradım Ekrem Usta'yı. Ne işin varsa 
bırak gel, evin duvarlarını beyaza boya, eve biraz 
aydınlık gelsin, içimiz açılsın dedim. Taşıyın beni 
öteki odaya, bugün burası boyansın, kurusun, ya-
rın geri gelecem bu odaya.’ dedi. ‘Tamam baba, sen 
nasıl istersen, biz de Ekrem Usta'ya yardım edelim 
çabuk bitsin.’ dedim. Babam, ‘Olur, ama Hasan be-
nim yanımda kalsın. İhtiyacımı görür.’ dedi. ‘Yahu 
baba seslensen duyarız, annem de var zaten. Ha-
san da gelsin, işimiz erken biter.’ dedim. Babam 
hiç duymamış gibi ‘Hasan'a bi seslen hele koluma 
girsin, öbür odaya gidelim.’ dedi. Hasan'la göz göze 
geldik, ben ‘Sen babamla kal’ gibisinden bir işaret 
yaptım. Hasan babamı aldı öbür odaya götürdü.

Biz Ekrem Usta ile zımparasıydı, macunuydu 
derken boyaya başladık. Ekrem Usta ‘Tavanı boya 
yapmayalım, kireçle badana yapalım eve böcek gel-
mez daha iyi olur. Bu yeni nesil evlerde tavan hep 
boya. Üst katlarda sorun yok da alt katları hep bö-
cek basıyor.’ dedi. Neyse kireci söndürdük, şapını, 
tuzunu, yağını koyduk, yoğurt gibi oldu maşallah. 
Tavana bi ucundan başladık Hasan geldi. ‘Babam, 
uyudu, bana ihtiyacı yok deyip tavandan bada-
naya girişti. Birinci katı geçtik, kurusun diye bir 
saat falan bekledik, ikinci katı geçmeye başladık. 
Hasan tavanı ellerken şöyle kaşık dolusu badana 
şaaap diye Hasan'ın gözüne gelmesin mi. Çığlık, 
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“Almaz mıyık, hastaneye geldiğimiz gibi yine 
dördümüz bir ambulansın içine dolduk eve dön-
dük. Ekrem Usta boya badana işlerini çoktan bitir-
mişti. Odanın her yeri beyaz, daha bi ferah, daha 
bi aydınlık geldi hepimizin gözüne. Babamı yatağı-
na getirdik, yatağın örtüsünü beğenmedi. ‘Çarşaf, 
nevresim, yastık kılıfı hepsi beyaz olsun.’ dedi. Bir 
yumru geldi benim, anamın, Hasan'ın boğazına 
oturdu. Ne birbirimize bakabiliyoruz, ne konuşa-
biliyoruz. Hepimiz ağlıyoruz, babam da bizi utan-
dırmamak için yüzümüze bakmıyor. Annem be-
yazları getirmeye gitti.

Hasan bulduğu boşlukta “Ben bir köye varıp ge-
leyim, küçük tarla sürülecekti iki saatte bitiririm.” 
dedi. Vallahi Aydın Ağbi içimizde en çok Hasan 
etkilendi babamın durumundan. Biliyom, görme-
ye dayanamadığı için biraz da kaçmak istiyor. Bir 
de aramızda konuştuk, babamı köye gömelim diye 
düşündük.”

“Gardaşım siz neler yaşamışsınız yahu. Yaşayan 
adama mezar bakmaya yürek dayanmaz.”

“Vallahi öyle. Hem biz, hem köydeki eş dost 
kolayca ziyarete gider diye düşündük. Babamı 
sevenlerin çoğu da köyde zaten. Sen olacağa bak 
şimdi: Babam, ‘Hasan'a söyleyin gitmesin bi yere, 
gözümün önünde dursun.’ dedi. İyi de Hasan dura-
mıyor, yine babam uykuya dalar dalmaz ‘Gidecem’ 
dedi. Ben Hasan'ı yolculadım. Hasan siğim siğim 
ağlıyor. ‘Abi’ dedi ‘ben köye giderim, bir taraftan 
tarlayı sürdürürken bir taraftan tarlanın köşesine 
babam için mezar kazdırırım.'

“Yahu bak şimdi. Hasan akıllanmadı hâlâ.”

Görüyon mu Aydın Ağbi, artık sen de huylan-
maya başladın. Huylandığın gadar var amma. Ha-
san'ın işleri pek düşündüğümüz gibi gitmedi.

“Köyün dolmuşu mu bozuldu?”

“Yok ağbi, ne giderken ne dönerken dolmuşa bi 
şey olmadı. Bizim tarla sapada, öyle traktör, biçer 
döğer falan giremiyor. Eski usül sabanla sürülüyor. 
Hasan bir an önce geri dönmek niyetiyle sabahtan 
tarla sürmeye iki, mezar kazmaya iki adam tutmuş, 
iki işi bir arada çıkarayım demiş. Saban sürerkene 
ucundaki nal büyükçe bir taşa gelmiş kırılmış. Yeni 
nal takmışlar az sonra o da kırılmış. Üçüncü nalı 
takmışlar on dakkaya kalmadan o da kırılmış.”

“Haydaaaa…”

“Yaa Aydın Ağbi, böyle ağzın gözün açık kaldı 
aynı bizim gibi. Bununla kalsa iyi, mezarı kazanla-
rın hâli daha kötü. Bir metre derine indikten sonra 
kazma saya vuruyor. Önce say olduğunu anlamı-
yorlar. Kenarından köşesinden kanırtarak kaldır-
maya çalışıyorlar. Kazmanın ucu kırılıyor. Ama 
yedek kazma var.”

“Yedek kazma da mı kırılıyor?”

“Yok ağbi yok, yedek kazma sağlam, kazmayı 
tutturdukları yerden bir parça kopup fırlıyor Ha-
san'ın kafasını yarıyor. Aynı anda küreğin sapı tam 
ortasından kırılıyor. Küreği tutan arkadaş, küre-
ğin üstüne abandığı için göğsü yırtılıyor. Bizimki-
ler kazmayı küreği bırakıyorlar, doğru hastaneye. 
Dört dikiş Hasan'a 12 dikiş kürekçi arkadaşa atı-
lıyor. Akabinde Hasan kafada sargı bezi fiyonkla 
geldi eve. Kapıdan girer girmez babamla göz göze 
geldiler.”

“Ne dedi baban? ‘Sana büyük sözü dinle deme-
dik mi’ demiştir.”

“Ah Aydın Ağbim… Babam hiç o dallara bas-
madı. ‘Hasan’ dedi ‘yak şu lambaları.’ Hasan bir 
hamlede düğmeye bastı tavandaki iki avize ışıkla 
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doldu. İki ampul patlamış, yanmıyor. Babam bana 
döndü ‘Mevlüt, git iki tane ampul al ama sen git, 
yeni ampulleri de sen tak.’ dedi.

“Mevlüt, gardaşım, tuhaflaştı işler iyice bak 
şimdi.”

“Gittim ampulleri aldım ağbi, eve geldiğimde 
babam uyuyordu yine. Sandalyeyi koydum, ampul-
lerin yenisini taktım.”

“Bir şey oldu mu?”

“Hiçbir şey olmadı. Kazasız belasız taktım. 
Sonra babam uyandı, yorgun ve bitkindi. Avizelere 
baktı, anladım isteğini, hemen ışıkları açtım. İki 
avize, on iki ampul yanınca ortalık daha da aydın-
lanmıştı, oda mağaza vitrini gibiydi, bütün eşyalar 
yaldır yaldır ediyordu. Babam ağzını araladı ama 
dili damağına yapışmış konuşamadı. Hasan hemen 
su verdi, bir yudum içtikten sonra Hasan'a ‘Kaç…” 
dedi. Hasan ‘Efendim baba?’ deyince babam yine 
‘Kaç…’ diye başladı ama sonunu getiremedi. Ba-
bam bir Hasan'a bir bana baktı ve tekrar ‘Kaç…’ de-
yip kendinden geçince Hasan ‘Abi, anne kaçalım. 
Çıkalım evden, hemen kaçalım!’ diye feryat figan 
ortalığı birbirine kattı. Annemle ben ‘Ulan dur, ba-
banı bu hâlde bırakıp nereye gidiyoruz.’ dediysek 
de Hasan'a söz geçiremedik. Hasan'ın gözlerinde 
büyük bir korku ve endişe vardı. İki elini havada 
silkeliyor, sağ ayağı elektrik yemiş gibi titriyordu. 
Annem ‘Yavrum, guzum, otur şöyle, korkutma 
bizi.’ diye ünledi ama Hasan yavaş yavaş kapıya 
sündü, ayakkabısını giydi, koşarak gitti.”

“Mevlüt'üm, çocuğun aklı şaşmış, kalbinin 
perkliği gitmiş. Ama yerine koy kendini, korkul-
mayacak gibi değil.”

“Aydın Ağbim, kaçtı gitti işte çocuk. Babamın 
son dakikalarını göremedi. O gittikten sonra ba-
bam tekrar uyandı. Diline su değmeden konuşamı-
yordu artık, bir yudum su aldı. Gözleri Hasan'ı ara-
dı, bulamayınca bana döndü. ‘Eline sağlık oğlum. 
Her yer ışıl ışıl, appacık, palıza gibi.” diye fısıldadı. 
Sonra Kaç…” dedi kötülendi. Bir yudum daha su 
verdim. ‘Kaç… kaç… kaç mum bu ampuller?’ dedi. 
‘Her biri 25 mum’ dedim ama duymadı. Bir daha 
da uyanmadı.

“Tekrar başın sağ olsun gardaşım. Vallahi an-
latsalar inanmam, garip bi şey olmuş sizin bu ya-
şadıklarınız. E köye gömmemişsiniz babanızı, vaz 
mı geçtiniz?”

Mevlüt, enteresan olaylar dercesine kafasını 
yana doğru sıkıntılı kaydırdı ve cevap verdi:

“Önce Hasan itiraz etti. ‘Köy olmaz, babam 
işaret etti, olmayacağını hepiniz anlamadınız mı?’ 
dedi. Köyde de duyulmuş bizim hikâye, kimse me-
zar kazmak istemedi. Bizde buraya şehir mezar-
lığına defnettik. Kaderde vuslat varmış, sayende 
burda işe başlayınca her gün ziyaret ediyorum Fa-
tiha'mı, Ayete'l-Kürsi'mi, Yasin'imi okuyorum.”

Aydın, Mevlüt'ün mezarına doğru baktı. Buruk 
bir gülümsemeyle “İyi de bu ışıklar ne gardaş? Tor-
pil mi yaptın babana?” diye sordu.

Mevlüt çayından bir yudum aldı. Babasının me-
zarından tarafa baktı, kafasını manalı sallayarak 
mütebessim “Yok be Aydın Ağbi, babamı ahrette 
zora sokacak iş yapar mıyım? Adamcağız son gün-
lerinde hep ışık, hep aydınlık istedi. Karanlığı ol-
dum olası sevmezdi. Ben de güneş ışığıyla çalışan 
bahçe lambalarından aldım. Mezarının her tarafı-
na yerleştirdim. Gün batıp karanlık çökünce kendi 
kendine yanıyor. Babamın nuru, aydınlığı hiç bit-
miyor anlayacağın.”
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22-25 Ağustos 2019 tarihlerinde Konya Mevla-
na Öğretmen Evinde Vakfımızın “Öğretmenler ve 
Mezunlar Buluşması” gerçekleşti. Toplantıya Türki-
ye'nin farklı illerinden kardeşlerimiz katılım sağladı. 

Erdem Akkoç'un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle baş-
layan programda İsa Arı Hocamız açılış konuşması-
nı yaptı. Konuşmasında hocamız özetle şunları dile 
getirdi:

“Toplumun inşasında ve istendik yönde değişme-
sinde büyük görevi ve sorumluluğu olan değerli davetçi 
arkadaşlarım! Sizlere teslim edilen nesillerin/gençlerin 
eğitimi, öğretimi, yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve şekil-
lendirilmesi bilincini taşıyan kıymetli arkadaşlar! Top-
lum içinde davetçi kimliklerimizle bizlerin buluşmaları-
mızın bazı amaçları vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

Birbirimizle tanışmak ve tanışıklıklarımızı pekiştir-
mek,

 • Birbirimizin tecrübelerinden faydalanmak,

 • Allah için ziyaretleşmek,

 • Allah'ın dinini yeryüzüne hâkim kılma mücadele-
sinde nasıl bir dayanışma içerisinde olabileceğimizi 
öğrenmek ve paylaşmak,

 • Organizeli çalışmanın gereklerini yerine getirmek, 
işbölümleri yapmak,

 • Ortak duygu, hareket ve söylem birlikteliğini 
oluşturmak, 

 • Nesillerin eğitimi için yazma çalışmalarını na-
sıl başlatabiliriz üzerine kafa yorup planlama 
yapmak,

Nefsimizin ve toplumumuzun uyarıcıları olarak 
toplumu inşa etmede, sorumluluğumuzun farkında bir 
Müslüman olmamız nedeniyle öğretmen olarak okulda, 
aile reisi olarak evde, komşu olarak mahallede ve top-
lumsal hayatın her alanında bireyleri İslam davasına 
nasıl kazandırabiliriz, bunu nasıl gerçekleştirebiliriz 
diye kafa yoran değerli Müslümanlar! 

Bir cemaat, ancak kendisini davasına adayan birey-
lerin olması ile filizlenir ve gelişir. Eğer bizler kendimizi 
davamıza adayabilmişsek ne mutlu bizlere.

Bir dava anlatılırken -ki bu dava hele İslam ise- ya-
şamanın önemi kadar, davayı ifade etmenin önemi de 
büyüktür. Davayı iyi anlatmak ve hayatın her alanında 

Mezunlar ve Öğretmenler 
Buluşması Konya'da 

Gerçekleşti

77Medeniyet Bülteni • Ekim 2019 • Sayı 49

Öğretmenler SemineriA. Ali YÜKSEL



78 Medeniyet Bülteni • Ekim 2019 • Sayı 49

lar. Ne maddi güçleri ne ibadetleri ne zenginlikleri ne 
silah güçleri sahip oldukları hiçbir zenginlik ve güç onla-
rı içinde yaşadıkları zilletten kurtaramaz.” “Cemaatin 
Vizyonu-Misyonu-Durum ve Beklentiler” başlığını 
taşıyan konuşmasında ise Ömer Küçükağa Hocamız 
şunlara değindi: 

“Bizim Müslüman olarak kardeşlik hukukuna riayet 
ediyor olamayışımız bizi aşağılara çekmişse bu kardeşlik 
hukukuna riayet edemeyişimizin temelinde de bir konu 
var. Bu da insanların kendi kanaatlerini sanki iman 
esasıymış gibi diğer insanlara dayatmak istemeleridir. 
Bizim dinimizin, davetimizin temeli usulü'd-din diye 
âlimlerimizin anlattığı temel iman esaslarıdır. İman 
esasları bu dinin temelidir. İslam dünyası özellikle 20. 
yy.da ağırlıklı olarak iman konusunda ifrat ve tefriti 
yaşadı. Bu da kardeşliği zedeledi. İmanın aslı ile alaka-
sı olmayan konular getirip imana yamandırıldı. Büyük 
problemlerimizden birisi bu. Eğer bunu halledemezsek 
kardeşliği tahakkuk ettiremeyiz. Eğer Müslümanlar 
birlikteliklerini kaybederlerse tek tek varlıklarını koru-
yamazlar.”

güzel örnek olmak zorundayız. Davayı güzel ifade et-
mekte en az güzel örnek olmak da hedeflerimiz arasın-
dadır ve önemlidir.” 

Vakıf Başkanımız Ömer Küçükağa, “Kardeşlik 
Hukuku ve Gerekleri” ve “Cemaatin Vizyonu-Mis-
yonu, Durum ve Beklentiler” başlıklı iki konuşma 
gerçekleştirdi. “Kardeşlik Hukuku ve Gerekleri” baş-
lıklı sunumunda Hocamız şunları dile getirdi: “Bana 
göre İslam ümmetinin hilafeti kaybettikten sonra yani 
yüzyıl öncesinden bugüne kadar tam bir asırdır en bü-
yük problemi, bildiğimiz ama hayatımıza aktaramadı-
ğımız kardeşlik konusudur. Müslümanlar olarak hem 
biz hem de İslam coğrafyasının başka noktalarında 
yaşayan kardeşlerimiz, sevgiyi ve kardeşlik hukukunu 
hayatlarına uygulamadıkça asla başarılı olamayacak-
lardır. Onun için ben anlatması kolay ama yaşanması 
kolay olmayan bir konudan bahsedeceğim. Bu konuyu 
kendi hayatınızda muhasebe ediniz. Eğer Müslüman-
lar beynelmilel İslam kardeşliğini gerçekleştirmezlerse, 
kardeşlik hukukunu yerine getirmezlerse İslâm'ın hiçbir 
hedefini yerine getiremezler ve asla başarıya ulaşmaz-
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Programda Gökhan Durmaz “Hikâye Yazımının 
Önemi ve Gereği” başlıklı sunumunda şunları dile 
getirdi: “Hikâyeyi önemli kılan şey Yüce Allah'ın hikâye 
ile ilgili bir bakış açısı sunmasıdır. Bütün kâinat içeri-
sinde tek yaşamın olduğunu bildiğimiz dünyamızda 7 
milyar insanın her birinin ayrı bir hikâyesi vardır. Hikâ-
ye yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların sözlü 
ya da yazılı olarak aktarılmasıdır. Hikâye anlatmak 
insanların dünyayı, hayatı anlamasını sağlayan bir 
usuldür, bir yöntemdir. Bu yöntemi de Allahu Teâlâ kul-
lanmıştır. Kur’an-ı Kerim'in üçte biri kıssalardan yani 
hikâyelerden oluşmaktadır. Bu hikâyelerde peygamber-
lerin yaşam öyküsü insanlar için bir model olarak orta-
ya konmuştur.”

Musa Özdemir Hoca “Bireysel Davet ve Gerek-
leri” başlıklı sunumunda kısaca şunları dile getirdi: 
“Davet artan zamanımızda yapacağımız bir faaliyet 
değildir. Namaz nasıl farz ise zekât nasıl farz ise aynı 
şekilde Allah'ın dinine insanları çağırmak, davet etmek 
de farzdır ve farz-ı ayndır. Yani her Müslüman kar-
deşimin bir dava tutkusu, bir dava anlayışı ve davaya  

hizmet edecek bir azme ihtiyacı vardır. Bu, kişiden ki-
şiye çoğalır ve azalır. Kiminin mükellefiyeti biraz daha 
fazla olur, kiminin mükellefiyeti ilmine, bilgisine, bece-
risine bağlı olarak değişir. Mutlaka hayatımızın merke-
zine davayı ve daveti koymamız lazım.”

Programda ayrıca İbrahim Hakkı Toprak “Üni-
versite Biriminin Tanıtılması ve Amaçları”, İsa 
Arı “Öğretmen ve Mezunlar Birimi Tanıtılması ve 
Amaçları”, Ömer Faruk Al “Orta Öğretim Birimi Ör-
nek Sunum ve Amaçları” başlıklı sunumlar da ger-
çekleştirdiler.

M. Beşir Eryarsoy Hocamız ise “Türkiye ve 
Dünya Gündeminin Değerlendirilmesi” başlıklı bir 
konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasını iki bölüme 
ayıran Hocamız ilk olarak gündemi takip etmenin 
öneminden bahsetti, daha sonra ise modern dün-
yayı oluşturan temel değerlere dikkat çeken bir 
sunum gerçekleştirdi ve özetle şunları ifade etti:  
“İster kendimizi kendi yerel dünyamızın mensubu ola-
rak görelim ister Batı uygarlığı içerisinde bir şekilde 
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siyasî, teknik, edebî, ahlaki bilgi ve bilim dâhildir. Rum 
Suresi'nin baş taraflarını hepimiz biliriz. O zaman 
Müslümanlar Mekke'de az bir topluluktu. Dünyanın iki 
tane süper gücü yani Bizanslılar ve Sasaniler birbirle-
riyle savaşmış, Sasaniler Bizanslıları mağlup etmişti. 
Müslümanlar bu olayla ilgileniyor. Onların ilgilenmesi 
o kadar gerekli ve önemli bir hadise ki Kur’an-ı Kerim 
bunu gündem ediyor.”

Beşir Eryarsoy Hocamızın sunumunun ardından 
“Eğitim'de Davet” başlıklı panelde Rahmi Oral, İdris 
Gökalp, Gökhan Durmaz ve Halil Kurt Hocalarımız 
eğitimde gençlerin değişen eğilimleri, teknoloji ve 
sosyal medyanın etkileri, gençlerle irtibat kurmanın 
önündeki engeller ve yeni imkânları üzerinde su-
numlarını gerçekleştirdi. Programda ayrıca “Okul-
da, İşyerinde, Mahallede Davet” başlıklı bir çalıştay 
gerçekleştirildi.

Programda emeği geçen hocalarımıza ve kardeş-
lerimize teşekkür ediyor, çalışmalarının bereketlen-
mesini Rabbimizden niyaz ediyoruz.

bulunmuş insanlar olarak görelim veya ümmet olarak 
görelim, her halükarda bizim dünya gündemi ile çok 
yakından ilgilenmemiz gerekiyor. Cenab-ı Allah bizleri 
“vasat ümmet” ve bütün insanlara karşı “şahit” olarak 
tayin etmiştir. Vasat; itidalli, dengeli ve hâkim olabil-
mek anlamındadır. İtidalli, dengeli ve hâkim olan en 
üst ümmet anlamındadır aslında. Vasat ümmet demek 
aynı zamanda en üstün ümmet, bütün beşeriyetin ken-
disine bakarak hizaya girdiği ümmet demektir. Şahit-
lik ise bilmeyi gerektirir. Beşeriyeti bileceğiz, dünyayı 
bileceğiz ki şahitlik edebilelim. Bilinmeyen bir şeyin 
şahitliği yalan şahitliktir. Yalan şahitlik ise İslâm'da 
kabul edilmez ve en büyük veballerden birisidir. Helak 
edici yedi büyük günah arasında Peygamber Efendimiz 
yalan şahitliği sayar. Dolayısıyla vasat ümmet isek, 
şahit ümmet isek aynı zamanda dünyayı, dünyanın va-
kıasını, beşeriyeti ve beşeriyetin vakasını gerektiği gibi 
ayrıntılarıyla bilmemiz gerekiyor. Hepimiz mi? Hayır. 
Ümmetin ilgili birimlerinin, görevlilerinin, yetkin şah-
siyetlerinin, sorumlu insanlarının bundan haberdar 
olması, bilmesi gerekiyor. Bunun kapsamına her türlü 


