
Kıymetli Medeniyet Okuyucuları,

Yeni bir sayıyla tekrar huzurlarınızdayız. Dosya 
konumuz, eğitim. Millet olarak en önemli sorunu‑
muzun eğitim olduğu yediden yetmişe herkesçe ma‑
lum.  Ne var ki söz konusu eğitim olduğunda her‑
kes mühendisliğe soyunuyor, bilen de bilmeyen de 
konuşuyor. Yazılı ve görsel basında, sosyal medyada 
eğitim üzerine çarşaf çarşaf yazılar yazılıyor, uzun 
uzun nutuklar atılıyor. Esasında “çok konuşmak, ge‑
lişigüzel konuşmak, her konuda malumatfuruşluk 
yaparak konuşmak, aklî ve ruhî dengesizliğe işaret 
eden bir hastalık.” Ama kimse hastalığının farkında 
bile değil. Bu hâlin kendisi bile başlı başına ciddi bir 
eğitim sorunu olarak irdelenmeye değer doğrusu. 

Öteden beri bir maarif davamız var bizim. Bir 
asırdır kronik bir vaka hâline gelen hatta kangrene 
dönüşen bir dava. “Eğitim öğretime katkı ve yeni 
ufuklar” adı altında millet, kültür ve medeniyete 
dair ileri sürülen tez ve iddiaların, ülke gerçekliğine 
uymayan kombinezonların hiçbirinin faydası olma‑
dı insanımıza. Batı'dan aşırılmış yabancı düşünce ve 
ödünç kavramlarla “millî (!) eğitim uyarlaması ya‑
pan; özüne, toplumuna, medeniyetine yabancılaş‑
mış, mankurt zihniyetli garpzedelerin hiçbiri sadra 
şifa olamadı bunca zamandır. Ve eğitim yapboz tah‑
tasına döndü müstağrip kafalı bu insanların elinde.

Eğitim felsefemiz (varsa) gözden geçirilmeli, 
her şey sil baştan yeniden inşa edilmelidir. Anaoku‑
lundan üniversiteye kadar eğitim, fıtrata uygun ve 
medeniyet değerlerimizle barışık hâle getirilmedik‑
çe millet ve devlet olarak düze çıkmamız mümkün 
değildir. Nedense illa da eğitim söz konusu oldu‑
ğunda fıtrattan kaçılıyor, ondan bahsedenimiz hiç 
olmuyor.

Bir asırdır bu topluma dikte/dikta edilen eğitim 
sistemi, toplumu ıslah edemediyse bu sistem sorgu‑
lanmalı değil midir sizce de? Toplumun en hırsızı, 

en canisi, en haini, en zalimi, en yalancısı, en kibir‑
lisi eğitimli, üniversiteli insanlardan çıkıyorsa sö‑
zün bittiği yere gelmiş olmuyor muyuz? Erkeğinden 
kadınına, büyüğünden küçüğüne, mekteplisinden 
alaylısına toplumun her kesiminde travmalar yaşa‑
nıyorsa, depresyonlar artıyorsa ve aileler parampar‑
ça oluyorsa burada bir sorun yok mudur? 

Hayâ, edep, iffet unutulmuş vaziyette. Kibir, 
bencillik ve ahlâkî yozlaşmalar hat safhada. Değer‑
ler ayaklar altında. Kutsallar alay konusu. Adalet 
nizamı yerle bir. Bencilliğin adı özgürlüğe, seküla‑
rizmin adı entelektüalizme çıkmış. Hile, desise ve 
aldatmalar zekâyla ödüllendirilmiş… Suç kimde? 
İnsan öğüten eğitim sisteminin cenderesinde bir 
şekle giren okumuş/eğitimli/bilgili modern cahil‑
lerde mi, yoksa eğitilmemiş ama öyle veya böyle 
saflığını, benliğini korumayı başarmış eğitimsiz (!) 
kimselerde mi?

Talim ve terbiyeyi, ilim ve irfanı eğitime indir‑
geyen zihniyet de çok iyi bilir ki eğitim sadece bilgi 
verme işi değildir; eğitimde en önemli unsur örnek 
olmak, model oluşturmaktır.

Ne yazık ki Türk eğitim sistemimiz yerli dina‑
miklerden uzaktır. Karanlık eller tarafından teme‑
line yıllar önce adeta dinamit döşenmiştir. Bunun 
en büyük kanıtlarından biri 27 Aralık 1949'da ABD 
ile imzalanan Fulbright Antlaşması'dır. ABD'nin, 
yaptığı maddi yardımlara karşılık Türk eğitim sis‑
temini yeniden dizayn etme ve eğitim sistemimi‑
zi dolayısıyla eğitimcilerimizi, bürokrat ve devlet 
adamlarımızı, insanımızı, aklımızı, beynimizi esir 
alma girişimi olan bu antlaşma esasında modern 
ABD sömürüsünün bir başka adı olarak okunmalı‑
dır. Fulbright Antlaşması, Amerikalı John Fulbright 
isimli senatör tarafından oluşturulmuş bir eğitim 
projesidir. Kim onay vermiş bu projeye? Dönemin 
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reis‑i cumhuru İsmet İnönü. Ne karşılığında? 152,5 
milyon dolarlık Marshall yardımı karşılığında!

Usta yazar Mehmet Cemal Çiftçigüzeli'nin engin 
tecrübesiyle kaleme aldığı “Oyun Kurucular: İngil‑
tere ve ABD yahut Bankerler” başlıklı yazısı sözünü 
ettiğimiz Fulbright Antlaşması'ndan çok da bağımsız 
değildir aslında. Biri kirli tezgâhın eğitim boyutuna 
dikkat çekiyor, diğeri ekonomi boyutuna. M. Beşir 
Eryarsoy Hoca, ümmet olarak “Ataletimizin Sebeple‑
ri”ni irdeliyor yazısında. Can alıcı bir konu ve güncel. 
İçinde bulunduğumuz hâli özetler mahiyette. Bekir 
Sağlam Hoca, şiirsel üslubuyla bizleri yine Asr‑ı Sa‑
adet'e götürüyor. Hz. Ebuzer el‑Gıfari ile birlikte 
Hz. Peygamber'in manevi ikliminde soluklandırıyor. 
Bu sayıda aramıza yeni katılan ilahiyatçı yazar Meh‑
met Erel de günümüz modernist/reformist düşünce 
akımlarının ümmeti nasıl zehirlediğinden söz açarak 
bizleri sahih İslâm'a, Kur’ân ve Sünnet yoluna davet 
ediyor. Kütahya'nın ileri gelen entelektüel yazarların‑
dan Mustafa Önsay'ın kaleme aldığı nitelikli yazı da 
çok önemli bir konuya işaret ediyor: Sivil toplum ve 
devlet anlayışımızdaki kırılmalar. Üzerinde düşün‑
meye değer bir konu. 

“İmkân” makalesiyle aramıza ilk kez katılan Er‑
dem Akkoç da bir çözüm, bir çıkış, bir özne arıyor in‑
sanlık için. Değerli yazarımız, Asr‑ı Saadet'ten günü‑
müze kısa bir panorama çizerek imkânları zorlamaya 
çalışıyor. Kendilerini aramızda daha sık görmeyi arzu 
ediyoruz. Eğitim konulu dosyamızda ismi bulunan M. 
Beşir Eryarsoy, Hasan Yıldız, Hayriye Bican, Gülşen 
Özer, İdris Gökalp, M. Fethi Ceylan ve Şükür Muhacir 
eğitime dair çok önemli hususların altını çiziyorlar. 
Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Uzun bir ara‑
dan sonra kendilerini yeniden aramızda görmekten 
çok mutlu olduğumuz akademisyen yazar Ali Erdem 
Salihoğlu'nun “Yaman Çelişkiler”i esasında hepimizi 
yaralayan, sarsan, rahatsız eden bir yazı. Bu tür yazıla‑
ra çok ihtiyacımızın olduğu kesin. Akademik unvanın 

en üst basamağına gelmiş hocamızın bu tür yazılarını 
daha sık görmek istiyoruz. Edebiyat öğretmeni Resul 
Alan da gelecek vaat eden yetenekli bir kalem. Akade‑
mik yolun henüz başında sayılır ama zihnî donanımı 
oldukça iyi. Çok yönlü kişiliğiyle ve titiz okumalarıyla 
hocamızın nice başarılı çalışmalara imza atacağından 
şüphemiz yoktur. “Kapitalizm ve tüketen insan” üze‑
rine yaptığı tespitler bunu göstermektedir. Vahdetin 
Kayğan'ın İslâm coğrafyaları ile ilgili kaleme aldığı 
yazılar öteden beri hepimizin yakından tanıdığı yazı‑
lar. Kendilerinden çokça istifade ettiğimizi bir kez de 
bu satırlar aracılığıyla belirtmek isteriz. Gezi‑gözlem 
sonucu yazılmış bu yazıların en kısa zamanda bir ki‑
tap hâline getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Zira 
İslâm coğrafyalarına dair çok önemli bir boşluğu dol‑
duracağına inancımız tamdır.

Ömer Küçükağa Hocamız ile yaptığımız nehir söy‑
leşiler dergimizin artık değişmez yazılarından biri. 
Sizlerden aldığımız geri bildirimlerden de anlaşılıyor 
ki bu söyleşiler çok seviliyor ve ilgiyle takip ediliyor. 
Şunu da belirtmeliyiz ki Hoca'nın konuşması gibi ka‑
lemi de çok özgün. Yarım asrı bulan yazarlık faaliyeti 
bunun açık bir ispatı. Kendilerini yazılarıyla da misa‑
fir etmek istediğimizi bir kez daha yineleyelim.

Hatice Afra Ceylan, çiçeği burnunda bir hanım 
yazarımız. Babası M. Fethi Ceylan gibi tıp doktoru 
olmayı değil ilahiyatçı bir ilim kadını olmayı tercih 
etmiş. İyi de etmiş. Tercih etmeseymiş belki de biz o 
güzel anlatımından mahrum kalacak ve yazdıklarını 
okuyamayacaktık.

Son yazımız Mustafa Gülali'ye ait. Yazı, bir kitap 
incelemesi. Yazar, özgün bir kitabın satırlarından 
yola çıkarak şehir ve medeniyet kavramlarını Yahya 
Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın penceresinden 
okuyup anlamlandırmaya çalışıyor. 

Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…
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Atalet ile atıl olmak kelimesi aynı kök‑
ten gelmekte ve kısaca çalışmamak, 
hiçbir şey yapmamak, bomboş durmak 

anlamına gelmektedir. Kelimenin anlamına daha 
iyi vâkıf olmak amacıyla “atalet” ile aynı kökten 
türeyen bazı kelimelerin anlamlarını ‑sözlükler‑
den hareketle‑ daha yakından tanıyalım:

Kelimenin kökünü teşkil eden “ayn‑tı‑lâm” 
harfleri, boş olmak anlamını verir. Kadın hakkın‑
da kullanılırsa süsten uzak olması yani süslenme‑
miş olma hâlini ifade eder.

Erkek için kullanılırsa çalışabilmek imkânı 
varken işsiz kalması demek olur.

Develer hakkında kullanılırsa çobansız bırakıl‑
maları hâlini anlatır.  “Doğumu yaklaşmış on aylık 
hamile develer başıboş bırakıldıklarında…” (Tekvîr, 
4) buyruğunda olduğu gibi.

Kuyu ve pınar hakkında kullanılırsa, oraya gi‑
dilip gelinmemesi anlamını ifade eder. “Gidip gele‑
ni olmayan nice kuyular ve (terk edilmiş) nice yüksek 
köşkler…” (Hacc, 45) buyruğunda olduğu gibi.

Tatil anlamındaki “utlah” da aynı kökten gel‑
mekte olup yeni dönemlerde okulların ve devlet 
dairelerinin faal olmadığı zamanlar demektir.2

1  Bu metin, 15 Nisan 2018 tarihinde Medeniyet Vakfı Mar‑
mara Bölgesi Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinde yapılan 
konuşmanın deşifresidir.

2  Bkz. El‑Mu‘cemu'l‑Vasît,  “ayn‑tı‑lam” maddesi.

Buna göre “atalet”, insanın, eşyanın sahip olu‑
nan güç ve imkânların gaye ve maksatları uğrun‑
da kullanılmayıp ihmal edilmeleri demektir.

Atalet bir manada doğru ve sağlıklı bir dina‑
mizmin zıddıdır. Atalet, kişinin yapması gereken 
bir işi yapma imkânı olmasına rağmen çeşitli se‑
beplerden dolayı yapmamasıdır. Genel olarak ata‑
let bu gibi hâller için kullanılır. Ancak kişi şartları 
gereği yapamıyorsa, şartların mahkûmu ise buna 
atalet denmez, belki mecburiyet denilir.

Merhum Âkif, ataleti bir Müslüman'a yakıştı‑
ramaz ve ataletin bir Müslüman'ı yapması gere‑
ken işlerden alıkoymaması gerektiğini savunarak 
çok vurgulu ifadelerle şunları söyler:

Karşında ziyâ yoksa, sağından, ya solundan
Tek bir ışık olsun buluver... Kalma yolundan.
Âlemde ziyâ kalmasa, halk etmelisin, halk!
Ey elleri böğründe yatan, şaşkın adam, kalk!3

Âkif, imkânım yok türünden bir mazereti asla 
kabul etmiyor. Ona göre bir Müslümanın semtine 
ataletin hiçbir surette uğramaması lâzım. Gerçek‑
ten hayatını bildiğimiz kadarıyla kendisi de aynen 
böyle yaşamış birisidir. Kurtuluş Savaşı'nda vaaz‑
dan vaaza, konuşmadan konuşmaya koşturur‑
ken yeri geldi kağnılara bindi, yeri geldi yürüdü, 
yeri geldi ayakkabısı delinmesine rağmen yoluna  

3  Mehmet Âkif Ersoy, “Hakkın Sesleri” Safahat, haz. M. Er‑
tuğrul Düzdağ, s.185‑186, ty., Dn‑Aden Yayıncılık.

Ataletimizin Sebepleri1

M. Beşir ERYARSOY Makale
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devam etti, yeri geldi kışın ortasında üzerindeki 
yetersiz elbiselere rağmen üşüme pahasına müca‑
delesine devam etti. Belki de inandığı gibi yaşadı‑
ğı için sözleri bu denli etkili olmuştur. 

Bizde atalet var mı diye soracak olsak emin olun 
hiçbirimiz bu soru da nereden çıktı, atalet bizim 
semtimize dahi uğramaz, demeyiz, diyemeyiz. 

Ataletimizin sebepleri bana göre çoktur. Fa‑
kat ne kadar çok olursa olsun bunların hepsinin 
üstesinden gelebilme imkânına da sahibiz. Peki, 
sıkıntımız nerede? 

Birincisi, ataletimizin sebeplerini yeterince 
teşhis edemiyoruz. 

İkincisi, sorunlarımızın hacimlerini, boyutla‑
rını bilemiyoruz. 

Üçüncüsü, sorunlarımızı ehemmiyet sırasına 
göre sıralayamıyoruz. 

O hâlde öncelikle ataletimizin sebeplerinin 
sebepleri üzerinde durmamız gerekiyor. Atıl ol‑
duğumuzu biliyoruz fakat tam olarak niçin atalet 
içerisindeyiz tespit etmekte zorlanıyoruz. Yaptı‑
ğımız bu tespitlerde mutabık kalamıyoruz. Do‑
layısıyla ataletimize nelerin sebep olduğuna dair 
bir liste üzerinde ittifakımız olmuyor. Hâliyle 

ataletimizin sebepleri hususunda bir öncelik sıra‑
laması yapamıyoruz. Çünkü ataletimize sebep olan 
hususların önemi, boyutu, üstesinden gelebilme 
imkânına dair yaklaşımlarımızda farklılıklar var.

Çoğunlukla insanlar bu gibi hususlarda genel‑
de kendilerine en yakın gördükleri türden sıkıntı‑
larla uğraşırlar ve onlara öncelik tanırlar. Hâlbuki 
onların bir sebep mi yoksa bir sonuç mu olduğu 
üzerinde pek durmazlar. Parmağı kanamış bir 
kişi, kanının pıhtılaşmamasına değil parmağın‑
daki kesiğe odaklanıyor.  Hâlbuki kanın pıhtı‑
laşmaması sağlık açısından parmaktaki kesikten 
daha önemlidir. O yaraya dikiş atılsa dahi kan 
pıhtılaşmadığı için kanama devam edecektir. 

Bu misalde olduğu gibi meseleleri bazen iyi 
teşhis edemeyişimiz, mahiyetlerini derinlikli bir 
şekilde kavrayamayışımız onlara hak ettiği önemi 
veremememize ve onları hak ettiği gibi öncelik sı‑
rasına koyamamamıza neden oluyor.  

Bunlar bizim ataletimizin ana sebeplerinin ön 
sebepleridir.

Dikkat ederseniz ataletimizin ana sebepleri 
var. Bununla birlikte bir de bu sebepleri ele alma‑
mızın önünde duran ve daha öncelikli halledilme‑
si gereken engeller var.
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gücü ve kabiliyeti ölçüsünde bu emri yerine getir‑
mekle sorumludur.

O hâlde düşmana karşı gereken hazırlığı yap‑
maya başlamak, ataletimizin ortadan kaldırıl‑
masının anahtarı olarak görülebilir. Ayetin “…
gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın.” kısmı 
ile Allahu Teâlâ'nın bizden gücümüzden fazlasını 
istemediğini anlıyoruz. Esasında sorun da burada 
başlıyor. Gücümüz nedir ve yapacağımız hazırlı‑
ğın hiyerarşisi yani öncelik sıralaması nedir, bun‑
ları tespit etmemiz lâzım. Bu manada Kur’ân‑ı 
Kerim'e baktığımız zaman iki ayet‑i kerimenin 
bize yol gösterdiğini söyleyebiliriz.

Birisi, vahyin inen ilk beş ayet‑i kerimesidir. 
Diğeri ise Muhammed Suresi'nin 19. ayet‑i keri‑
mesidir.

İlk inen ayet‑i kerime “İkra’ bismi Rabbik” ye‑
rine “Kul lâ ilahe illallah Muhammedür Resulullah” 
şeklinde nazil olabilirdi. Bu şekilde nazil olsaydı 
hiç kimse için de garip sayılmaz, tabii bir şey ola‑
rak görülürdü. Ancak ilk vahyin “İkra’ bismi Rab‑
bik.” diye nazil olması hayret verici bir durumdur. 
Üzerinde gereği gibi durulmalıdır. Cenab‑ı Allah 
“Yaratan Rabbinin adıyla oku!” emri ile okuma ve 
tevhid arasındaki muazzam irtibata işaret ediyor. 

Muhammed Suresi'nin 19. ayet‑i kerimesi‑
ne gelince merhum Buhari, bu ayet‑i kerime ile 
ilgili olarak kitabında “İlim tevhidden önce gelir.”  

Bazen atalete sebep olan hususlar konusunda 
mutabık kalamıyoruz. Bir kimseye göre ataletin 
sebebi olan bir şey, bir başkasına göre ataletin 
değil aksine dinamizmin sebebi olarak görülebi‑
liniyor. 

Konumuzla alâkalı Kur’ân‑ı Kerim'den hatırı‑
ma gelen en kapsamlı ayet‑i kerime: “Onlara karşı 
gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazır‑
layın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı 
ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın 
bildiği diğer düşmanları korkutursunuz.” mealinde‑
ki Enfal Suresi'nin 60. ayet‑i kerimesidir. 

Ayet‑i kerime kelime kelime üzerinde durul‑
ması, irdelenmesi gereken muhteşem bir ayet‑i 
kerimedir. Evvela buradaki “hazırlamak” fiili emir‑
dir. Eğer emri hafifletici bir karine/delil yoksa 
emir, ‑fıkıh usulündeki kaideye göre‑ vücub yani 
farziyet ifade eder. Bu emrin mutlaka yerine geti‑
rilmesi gerekmektedir. 

Biz çoğunlukla farz‑ı aynları, farz‑ı kifayeler‑
den daha önemli görürüz. Hâlbuki durum öyle 
değildir. Farz‑ı ayn ihmal edildiği zaman ihmal 
eden her kimse o günahkâr olur. Ama farz‑ı kifaye 
ihmal edildiği zaman ümmetin tamamı günahkâr 
olur. Farz‑ı kifaye ifa edilirse ümmetin tamamı 
sevap kazanır.

Bu ayetteki “hazırlayın” emri ümmete hitap 
olduğu için ümmetin her bir ferdi kendi imkânı, 
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anlamında bir başlık açıyor. Çünkü ayet‑i kerime 
“fa‘lem ennehû lâ ilâhe illallah/Bil ki Allah'tan başka 
hiçbir ilâh yoktur.” şeklindedir. Öncelikle bilmek 
yani ilim var, daha sonra Allah'tan başka hiçbir 
ilâhın olmadığı ibaresi geliyor.

O hâlde ümmetin Enfal Suresi'nde buyurulan 
düşmanlarına karşı hazırlığa başlaması için ata‑
letten kurtulması lâzım. Ataletten kurtulmanın 
ilk adımı ise ilim sahibi olmaktır. Peki, neyi öğre‑
neceğiz, neyin ilmini yapacağız?

Akıl, ihtiyacımız neyse onu öğrenmemiz ge‑
rektiğini bize gösteriyor. Her neye muhtaç isek 
onu öğreneceğiz, neye daha çok muhtaç isek onu 
önceleyeceğiz.

Merhum Malik bin Nebi, “Sömürülmek yoktur, 
sömürülmeye kabil olmak vardır.” sözü ile çok veciz 
bir şekilde bir hakikate işaret ediyor. Bu çok dik‑
kat çeken ve üzerinde durulması gereken bir nok‑
tadır. İslâm ümmeti ‑diyebiliriz ki‑ miladi 16. asra 
kadar sömürülemeyecek bir ümmetti ve sömürü‑
lemedi. Bu ümmet de kimseyi sömürmedi. Aksine 
veren bir ümmet oldu. Biz sadece sömürülmemek 
ve sömürmemekle görevli olan bir ümmet değiliz, 
biz aynı zamanda veren bir ümmet olmak zorun‑
dayız. Dolayısıyla bizim çıtamız çok farklı ve çok 
yüksektir. 

O hâlde evvela kendimizi sömürülmeye maruz 
vaziyette bırakmamamız lâzım.

Maalesef şu anda ümmet olarak fikrimizle, 
kalbimizle, elimizle, ayağımızla, cebimizle, yeraltı 
yer üstü zenginliklerimizle, insanımızla kısacası 
her şeyimizle sömürülüyoruz. 

Peki, niçin sömürülüyoruz? Çünkü sömürül‑
mesi mümkün hâldeyiz. Meseleyi çok daha basit 
bir şekilde ifade edebiliriz: 

Sömürülmek demek bir şey üretmeyip tüketici 
olmak demektir. Başkasının ürettiğini tüketiyor‑
san sen sömürülüyorsun demektir. Ne kadarını 
tüketiyorsan o kadar sömürülüyorsun. Malik bin 
Nebi diyor ki: “Fransızlar işgal döneminde dilenci‑
lere ses çıkarmazlardı fakat küçük bir sandığa veya 
kutuya koyduğu portakalı satmaya çalışan bir genç 
gördükleri zaman askerler ona hücum eder, çocuğu 
bir güzel döver, sandığını kırar, portakalını ezer ve 
öyle gönderirlerdi.”

Bu dilencilik yap ama ayakların üstünde dur‑
ma, demektir.

Şu an benzeri bir durum sosyal devlet kılıfıyla 
Avrupa'daki Müslümanlar üzerinde oynanıyor. 
Bizim Müslüman kardeşlerimiz de “Allah'a şükür 
sosyalden geçiniyoruz. Çalışan ile çalışmayan ara‑
sında şu kadarlık fark var, niye çalışayım?” diyor. 

Hâlbuki azmini, gayretini, çalışıp da kendi 
ayaklarının üzerinde durarak çok daha fazla ka‑
zanma imkânını onlara teslim ediyor. Kendisinin 
atıl hâle getirildiğinin farkında değil. Çünkü ira‑
desi dumura uğratılmak istenmiş böylece ve uğ‑
ramış.

O hâlde ataletten kurtulmamızın bir diğer adı‑
mı, bizi başkalarının sömürüsüne maruz hâle ge‑
tiren sebepleri ortadan kaldırmak olmalıdır.

Enfal Suresi 60. ayet‑i kerimesindeki min kuv‑
ve kelimesine bakacak olursak, normalde “min” 
harf‑i cerri olmadan fiil nesneye geçiş yapabi‑
lir. Fakat burada neden “min” gelmiştir? Çünkü  
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Bu kuvveti oluşturamadığımız ölçüde ümmet 
olarak günahkârız. Herkes günahtan payını ala‑
caktır. Dünyamızda bu günahın payını alıyoruz 
zaten, ahirette Rabbimiz yüzümüze baksın. 

Her şeyimizle tüketiciyiz. İdeoloji tüketiyoruz, 
düşünce tüketiyoruz, malzeme tüketiyoruz. Batı‑
nın silahını tüketiyoruz, birbirimizle savaşarak 
kendi kendimizi tüketiyoruz.

Beşeriyete karşı şahit olmak üzere, beşeriyetin 
hayrına çıkarılmış bir ümmet olduğumuzu ifade eden 
ayet‑i kerimeleri okuduğumuz zaman kıvanç duyuyo‑
ruz değil mi? Aksine o ayetleri okuduğumuz zaman 
utancımızdan yerin dibine geçmeliyiz. Çünkü Ce‑
nab‑ı Allah bizi böyle görmek istiyorken biz yerlerde 
sürünüyoruz.

Ümmetin bu hâlinden hiçbirimiz memnun 
olamayız. Ümmetin içinde bulunduğu hâli bilen 
hiçbir kimse bunun devam etmesi gereken bir hâl 
olduğunu kabul edemez. Bu ataletten kurtulmak 
zorundayız. Bu hâlden kurtulmak için ümmetin 
ulü'l‑emri dediğimiz her alandaki âlimleri, sami‑
mi dava adamları Allah için kafa kafaya vermeli; 
kalplerini, iyi niyetlerini, bütün becerilerini, güç‑
lerini ortaya koymalıdır. Bu olana kadar hiç kimse 
bir kenara çekilerek bekleyemez. Herkes gücünün 
yettiği kadar kendi sınırları içerisindeki vazifele‑
rini en iyi şekilde yerine getirmeye gayret etme‑
lidir.

Öncelikle işe kendimizi tanımaktan başlaya‑
cağız. Abartmalardan ve yanlış değerlendirmeler‑
den kaçınarak herkes kendi gücünü, kabiliyetini 
ve imkânlarını ölçecek ve ben bu ümmete ne ve‑
rebilirim, diye kendine soracak. 

Bir fert olarak istikamet sahibi olabilirim. Ça‑
ğın getirdiği her türlü münkerden elimden geldi‑
ği kadar ailemi koruyabilir, İslâmî bir istikamet 
üzerinde onların yaşamasını temin edebilirim. 
Salih bir nesil yetiştirmek için elimden gelen ne 
varsa onu yapabilirim. Helalinden çok iyi iş alan‑
ları kurabilir, az ya da çok sayıdaki kişiye iş alanı 

herhangi bir kuvvetten bahsetmiyor, kuvvet sayı‑
labilecek bütün türleri kapsamına alıyor. 

“Savaş Peygamberi”4 olma sıfatıyla Resulullah 
(s.a.v.) kuvve'yi örneklendirerek açıklıyor. İlgili 
ayet‑i kerimeyi okuyor ve sonra “Kuvvet atmaktır.” 
buyuruyor.5

Mucize bir tefsir. Resulullah (s.a.v.) o kadar 
umumi bir ifade kullanıyor ki ümmet her zaman 
içinde bulunduğu hâle bunu uyarlayabilir.

Kuvvet, atmaktır. Oktan tutun mermiye, fü‑
zeye kadar, nükleer reaktörlere ve daha başka sa‑
vaş aletlerine kadar savaş sanayiinin her çeşidi bu 
kapsama girer. 

Can alıcı sorumuz geliyor:

Peki, şimdi ümmet zalimlere direnebilecek, 
onların saldırı ve hücumlarını durdurabilecek 
kuvvet türünden atacak neye sahiptir? 

4  Ebu Musa el‑Eş‘arî dedi ki: Resulullah (s.a.v.) bize kendi‑
sinin bazı isimlerini saydı. Bu isimlerinin bir kısmını ez‑
berledik. Şöyle buyurdu: “Ben Muhammed'im, Ahmed'im… 
Rahmet peygamberiyim, tevbe Peygamberiyim ve savaş pey‑
gamberiyim.” (Müsned, 19543, 19637)

5  Ukbe b. Âmir (r.a.) dedi ki: Resulullah (s.a.v.)'ı minber 
üzerinde şöyle buyururken dinledim: “Onlara karşı gücünüz 
yettiği kadarıyla güç hazırlayın. Şüphesiz güç atmaktır, şüp‑
hesiz güç atmaktır, şüphesiz güç atmaktır.” (Müslim, 5055; 
Ebu Davud, 2516; Tirmizi, 3083; İbn Mace, 2813; Müsned, 
17468.)
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açabilirim. Ümmete şunu anlatabilirim, bunu ve‑
rebilirim… 

Hiçbir Müslüman fert, kendisini bu ümmete bir 
şeyler vermekten, bu ümmete bir şeyler katmaktan 
muaf zannetmesin. Her birimizin bu ümmetin ha‑
vuzuna katacağı mutlaka bir şeyleri vardır ve her‑
kes neleri katabileceğini kendisi tespit etmekle 
yükümlüdür. Bu konuda elbette ki kişinin kendi‑
sini tanıyan nasihat ehli Müslümanların yardımı‑
nı alması, onlarla istişare etmesi de önemlidir. 

Bu ümmetin sancısını çeken herkes işe ata‑
leti ortadan kaldırmakla başlamalıdır. Ümmetin 
havuzuna katabileceği her ne ise büyük demeden 
küçük demeden katmalıdır. Konuşabiliyorsa ko‑
nuşacak, yazabiliyorsa yazacak, para kazanabi‑
liyorsa para kazanacak, iş sahibi yapabiliyorsa iş 
sahibi yapacak.

Doğru adımı doğru bir şekilde doğru zamanda 
atarsak hiç merak etmeyin Allahu Teâlâ çabaları‑
mızı karşılıksız bırakmayacaktır.

Cenab‑ı Allah Ankebut Suresi'nin 69. ayetin‑
de “Bizim uğrumuzda cihad edenleri mutlaka yolla‑
rımıza ileteceğiz.” buyuruyor. Ayet, Mekki'dir ve 
o zaman için bu ayet‑i kerimede kıtal manasına 
cihad emredilmiş değildir. O hâlde cihadı en geniş 
manası ile tefsir edecek olursak ayet bizim uğru‑
muzda, bizim dinimizin gayesi ve maksatlarının 
gerçekleşmesi yolunda mücadele eden ve gayret 
gösteren kimselere yollarımızı göstereceğiz, ma‑
nasını taşımaktadır. 

Bulunduğumuz şartlar içerisinde yükümlülü‑
ğümüz ne ise onu tespit edip ifa etmeye gayret 
edelim. Allahu Teâlâ emrini ulaştırmak istediği 
yere ulaştıracaktır. O, her şey için bir kader ve 
ölçü tayin etmiştir. Korkmayın, Allah zorluktan 
sonra kolaylık yaratacaktır. 

Cenab‑ı Allah ümmeti bulunduğu bu zorlu ve 
sıkıntılı hâllerden kurtarsın, bizlere ümmeti kur‑
tarmanın yollarını göstersin. Yüce Allah hepimi‑
zin yardımcısı olsun.
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Dünyanın işlerini Londra projelendiriyor, 
Washington'a havale ediyor. Kendisi 
arada gözükmüyor, örtülü ortaklık hızla 

devam ediyor. “Ah Amerika, vah Amerika!” diye sız‑
lanmaya gerek yok. Dünya siyasi ve ekonomik tarihi‑
ni iyi bilenler dün, bugün ve yarının oyun kurucula‑
rının kimler olduğunu rahat tanırlarsa hazırlıklarını 
da ona göre yapar, tedbirlerini alırlar. Dünyada dost‑
luklar ve müttefiklikler tamamen şahsi menfaatler 
üzerine kuruluyor ve bu da diplomatik kurallarla 
işliyor. Sonra diplomasinin bile üstüne çıkıyor. Son 
gelişmelerin resimlerine dikkatle bakalım.

Fotoğraftaki Flular

Evvela Türkiye'ye ekonomik savaş açan dost ve 
müttefik(!) Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı 
Donalt Trump olayının öncesini hatırlayalım. 1970 
yılında Süleyman Demirel'in başbakan olduğu dö‑
nemde bir Türk lirası Amerikan doları karşısında 
yedi liradan 15 TL'ye yükseldi. Türkiye'nin 70 cen‑
te muhtaç olduğunu açıkladı Ankara. Yüzde yüzü 
aşan bir devalüasyon oldu. Başbakan Bülent Ecevit 
haşhaş ekiminin yasaklanmasını isteyen Amerikan 
yönetimine rest çekince yine bir ekonomik ABD ku‑
şatması altına girdik. Bu da yetmedi (1974) uluslara‑
rası statümüzün gereği Kıbrıs Barış Harekâtı üzeri‑
ne yine ABD yönetimi bize bu defa silah ambargosu 

koydu. Üstesinden geldik, bugün KKTC bağımsız bir 
Türk devletidir hâlâ; resmen tanınmasa da.

Gelelim günümüze… Bazı Batı ülkeleri gibi ABD 
de, PKK terör örgütüne destek verdi. Amerika, aynı 
Rusya Devlet Başkanı Putin gibi, ülkesinde PKK 
terör örgütünün büro açmasını uygun gördü. Irak 
işgali ile bölgeyi kan revan içinde bıraktı, bir mil‑
yondan fazla Müslümanın kanını döktü. Orta Doğu 
Arap Baharı adı altındaki yeni programında ise hem 
cinayetler işlendi, hem ülkeler Saddam ve Kaddafi'yi 
arar hâle getirildi. Mısır'da ilk defa demokratik se‑
çimle gelen Cumhurbaşkanı Mursi, Amerikan yanlı‑
sı bir askerî darbe ile düşürüldü. Bizim de yanlış po‑
litikamızla Suriye şimdiden paramparça oldu. IŞİD 
belası sadece bölgenin değil, dünyanın da başına 
bela edildi. Hepsinde mühür, iddiaya göre USA mar‑
kası biçimindeydi. Teröristlerde ABD silahları ve 
eğitim şekilleri görüldü. “Suriye'de Diktatör Esat gi‑
decek!” diyerek müttefiklerini tuzağa düşüren ABD, 
Beşar Esat'ı göndermediği gibi, ülkeye Rusya, Çin 
ve İran ile birlikte gelip oturdu. Türkiye'ye Suriye 
sınırından terör örgütlerinin saldırısını purosunu 
içerek seyretti. Şimdi ise terör örgütleri PKK ve PYD 
ile iş birliği yaparak bölgeye iyice yerleşti. Çıkacak 
gibi de görünmüyor. Öyle ki kibirli kabadayı ABD, 
Suudi Arabistan ve İsrail dışındaki bütün ülkelere 
adeta meydan okuyor.

Oyun Kurucular:  
İngiltere ve ABD  
yahut Bankerler

MakaleMehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ
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Dünya Sömürü Tarihi Nereden Başlar?

İngiliz gazeteci Polly Toynbee, Donalt Trump'u 
“Devasa bir egoizm... Patlamaya bekleyen şeytani 
bir güç ve enerji” olarak tanıtıyor. Günümüz dün‑
yası insanları Trump'ın şahsında kan emici Adolf 
Hitler (1889‑1945), Benito Mussolini (1883‑1945), 
Francisco Franco (1892‑1975), Mao Zedong 
(1893‑1976) ve Josef Stalin (1878‑1953) gibi dik‑
tatörleri daha iyi tanımış oluyor. Bir deli adam Al‑
manya'da demokratik seçimle geldiği iktidarda, 50 
milyon insanı katledebiliyor, fırınlarda yakabiliyor, 
soykırım uygulayabiliyor.

Gelelim günümüze ve ABD öyküsüne.

Amerika bir dönem İngilizler tarafından yöne‑
tildi. 1776 yılında Amerikan halkı İngiltere yöneti‑
mine isyan etti. ABD bu isyan ile İngiltere kral ve 
kraliçesinden kurtuldu. Bu isyanı organize eden ve 
iyi tahmin edebilen İngiliz bankerler yönetti ve des‑
tekledi!.. Sonunda istedikleri oldu; bankerler “Ame‑
rikan parasını basma hakkını elde ettiler.” Bu fela‑
ket 1865 yılına kadar fark edilmedi. ABD Başkanı 
Abraham Lincoln (1809‑1865) Amerikan iç savaşını 
sona erdirdi, güney‑kuzey arasında anlaşma sağla‑
dı. Para basma tehlikesini de gördüğünden “savaş 
giderleri gerekçesiyle” bu hakkı İngiliz bankerlerden 

geri aldı. ABD ilk defa böylece dolar bastı. Basınca 
da Lincoln öldürüldü!..

Bankerler Savaş Çıkarabilir ve Cinayet İşle-
yebilirler mi?

Bu işler böyle kotarılıyor. Eski düzene; Lincoln 
öldürülünce geri dönüldü. İngiliz bankerler dolar 
basmayı sürdürdüler. Fakat bu kavga hep sürdü. 
Nihayet 1913 yılında hepimizin de bildiği FED adlı 
banka kuruldu. Dolar basma yetkisi FED'e verildi. 
ABD'nin hissesinin bile bulunmadığı FED yönetimi 
ise Amerika'yı 12 bölgeye ayıran bankerlerden olu‑
şuyordu. Bölgeler de guvernör denilen bankacı sıfa‑
tıyla FED yönetiminde işe başladılar. Merkez Ban‑
kası gibi işlemlere giriştiler. Bankerler FED Başkanı 
olarak kimi istiyorsa Amerikan Başkanı onu tayin 
ediyordu. Bankerler arka planda, FED önde, ABD 
doları basmayı böylece artırarak sürdürdü.

Bankerler dünyayı iki kere (Birinci ve İkinci Ci‑
han savaşları ile) kana buladılar. Bretton Woods Para 
Anlaşması ile doları dünya parası olarak kabul ettir‑
diler (1944). Buna göre bir dolar 0.888 gram altın 
sayıldı. Böylece dünyada dövize bağlı para sistemi 
ortaya çıktı. Bununla altına bağlı para sisteminin ol‑
duğu var sayılıyordu. Çifte kavrulmuş bir kâr usulü 
ortaya çıkmıştı. Demek ki bu galibiyet bankerlerindi.
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John Fitzgerald Kennedy (1917‑1963), ABD ha‑
zinesinin doları bankerlerden borç almasına karşı 
çıktı ve bankerlerin para basma hakkını devlete dev‑
redilmesini isteyince suikasta kurban edildi (1963). 
Kennedy ailesi Amerika'da seviliyordu. Aynı aileden 
Robert F. Kennedy yeni başkan olarak düşünülü‑
yordu ki o da suikasta uğrayarak öldürüldü. İktidar, 
güç, para böyle bir şey işte...

Daha sonra yeni Başkan Lyndon B. Johnson 
(1908‑1973) değiştirilmek istenen yasayı kadük 
hâle getirince bankerler dolar basmaya devam etti. 
Bankerler Amerika'yı savaşa soktu, Kore ve Vietnam 
Harbi ile borçlar arttı. Bankerler borç vererek Was‑
hington'u finanse etti, yeniden para üstüne para ka‑
zandı. Amerikan halkı ölüyor ve öldürüyordu ama 
bunun nedenini bir türlü bilmiyordu. Johnson'un, 
hatırlarsanız, Türkiye'ye yazdığı tehditkâr mektup 
üzerine Başbakan İnönü “Yeni bir dünya kurulur, 
biz de yerimizi alırız.” demişti.

Dolar Kâğıt mı, Yoksa Altın Karşılığı mı 
Basılıyor?

Fransa Devlet Başkanı General Charles De Gaul‑
le (1890‑1970), Amerika'nın elindeki altından daha 
fazla dolar bastığını fark etti.  Amerika'dan altın 
istedi. Büyük bir tartışma başladı. Dünya kamuoyu 
General De Gaulle'ü haklı buluyordu. Taze Başkan 
Richard Nixon (1913‑1994) bir ilke imza attı ve do‑
ların altın karşılığında basılmasını kaldırdı (1972). 
Dolar artık karşılıksız bir para idi. Fransa'ya sesini 
kısması için SDR (Speciel Driving Right) Özel Çek‑
me Hakkı adıyla devletlerarasında geçerli bir para 
icat ettiler. Bu para dolar, mark, yen, sterlin, fran‑
kın belli oranla katılımından oluşuyordu. Frank ve 
markın yerini daha sonra euro aldı. Çin parası da 
SDR'lere ilave edildi. Müreffeh Amerikan halkı bu 
gelişme ile ikilemde kalmıştı. 

Bugün için dolar saltanatını sürdürürken ulusla‑
rarası rezervlerin %4'ünü SDR'ler oluşturuyor.
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Dolar İmparatorluğu Yazarı Nevzat Yamaç'ın 
araştırmasına göre; 1972 yılından beri dolar altın 
karşılığı olmadan bankerler tarafından basılıyor, 
dünya parası olarak işlem görüyor. ABD dahil dünya 
da doları Amerikan parası zannediyor. 13 aileden 
oluşan ve sayıları bin kişiyi geçmeyen banker‑
ler karşılığı olmayan bastıkları kâğıt para; dolar ile 
dünyayı idare ediyorlar. ABD Başkanı Donalt Trump 
da twett atarak sadece Türkiye'ye değil, her tarafa 
Rusya, Çin, Hindistan ve Almanya'ya saldırıyor. 
Merkel ile de örtülü bir ekonomik savaşın içinde. 
ABD; Volkswagen grubuna 14.7, Deustch Bank'a 12 
milyar dolar ceza kesti. Amerikan şirketi olan Apple 
ve facebook da ceza olarak Başkan Trump'tan nasi‑
bini aldı.

ABD de, Batı da 15 Maddemizi Sevmiyor

Özellikle Türkiye bugün küresel güçlerin ka‑
rargâhı halinde olan Amerikan'ın ekonomik hege‑
monyası ile çökertilmek, kontrol altında tutulmak 
isteniyor. Amerika, ajan iddiası yoğun olan Brunson 
olayını bahane ediyor. Esasında ABD; 

1) İran ile ilişkini kes, 

2) Rusya'dan S/400 füzesini alma, 

3) Hâlâ Türkiye'ye vize uygulayan Rusya'dan 
uzaklaş, 

4) Gelişmenin başındaki yanlış politikanı düşün ve 
Suriye'den çekil, 

5) Suriye'deki terör koridoruna karışma, 

6) Kıbrıs'tan vazgeç, 

7) Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arama, 

8) Terör örgütleri FETÖ, PKK ve PYD ile mücade‑
leyi bırak, 

9) Tutuklu olan terör örgütü FETÖ mensuplarını 
serbest bırak, 

10) PKK terör örgütünün sözde devlet kurmasına 
karşı olma, 

11) İpek Yolu'nda Amerika'nın sözünden çıkma, 

12) Savunma Sanayiini dondur, 

13) Afrika'da Amerika'nın ayağına dolanma, 

14) Katar ve Somali'den hemen çık, 

15) Büyük İsrail'e söz etme, demek istiyor. 

Ne kadar olumlu gelişmemiz varsa geçer not ver‑
miyor ABD! İşte bu saatten sonra Türkiye Nükleer 
Enerji Programı'nı da öne çekmeli.

Bu Savaş Kazanılmalı, Mağdur Milletler Ce-
saret Almalı 

Keşke devlet adamlarımız yarını daha erken fark 
edebilseler(di); Adnan Menderes ve Necmettin Er‑
bakan'a yapılan oyunları, tuzakları çok önceden gö‑
rebilselerdi. Hamaset ve sloganla beceriksizliğimizi 
örtmeseydik. Bunun için üretmeliyiz, dışa bağım‑
lılıktan bir an önce kurtulmalıyız. Eğer, soğuk gibi 
görünse de bu sıcak savaşı kazanırsak bütün dünya, 
başta mağdur ve mazlum milletler cesaret alacak. 
Batı'nın sömürgeci ve baskı uygulayan hegemon‑
yasına karşı ortak hareket etme kararlığını ortaya 
çıkaracaktır. Çünkü bütün dünya kendi ülkesini ve 
toplumunu dolardan daha fazla sevmektedir. Ki‑
birli kabadayılık zamanı geçilmeli, dağa taşa, oldu‑
ğundan fazla insana yatırım yapılmalıdır. Millet; 
yönetimsel hatalarını en aza indirmek durumunda 
olan idarecilerinden emin olduktan sonra her türlü 
fedakârlığı göze alır. 

ABD dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da 
aynı politikasını sürdürecek. Ankara'nın dili diplo‑
masi olmalı, üretmeli, yeni pazarlar aramalı, insana 
yatırımı öne almalı.
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Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ikliminde 
güzel müminler yetişiyordu. Hepsi de birbi‑
rinden güzel müminlerdi. Sevdaları aynıy‑

dı. Heyecanları, kaygıları, tasaları aynıydı. Peygamber 
ikliminde, ayetlerle ilmek ilmek örülmüşlerdi.

Onlardan biriydi. Keskin kavrayışı vardı. Ödün‑
süz yaşayışı vardı. Çelik iradeli bir mümindi. Bu güzel 
mümin, Hz. Ebuzer gibiydi. Âlemlere rahmet olanla 
beraber olmayı hep kollayan, onun özlemiyle yanan 
bir kalbin sahibiydi.

Bir gün sevgiliyle beraberdi. Vuslat iklimindeydi. 
Ebuzer Efendimiz bu vuslatı anlatıyordu.

“Allah'ın Resulüne geldim. Bu beraberliği bütün bo‑
yutlarıyla iyi değerlendirmeliydim.”

“Ya Rasulallah! Bana öğüt veriniz.”

“Ya Ebuzer! Sana Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak 
yaşamanı öğütlerim. Zira böylesine takva üzere yaşamak 
senin bütün işlerini güzelleştirir.

Ebuzer (r.a.): “Benim için öğütlerinizi artırsanız ya 
Rasulallah!”

Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Kur’ân oku ve Allah'ı 
çokça an. Zira Kur’ân okuyup zikir yapman senin göklerde 
yücelmene, yeryüzünde nurlanmana sebep olur.”

Ebuzer (r.a.): “Bana verdiğiniz öğütleri artırsanız ya 
Rasulallah!”

Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Çok az konuşmaya 
bak. Zira az konuşmak şeytanı kovmak ve ciddi bir Müs‑
lüman olarak yaşaman için nefsine yardımcı olmaktır.

Ebuzer (r.a.): “Bana biraz daha öğüt verir misiniz?”

Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Ya Ebuzer! Çok gül‑
mekten sakın. Çünkü o kalbin manevi hayatını öldürür. 
Yüzünde, nurunu giderir.”

Ebuzer (r.a.): “Benim için biraz daha ya Rasulallah!”

Peygamber Efendimiz: “Nefsin için acı da olsa dos‑
doğru olanı söyle.”

Ebuzer (r.a.): “Muhtaç olan bana biraz daha öğüt ver‑
seniz?”

Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Allah'ın emirleri ve 
yasakları doğrultusunda yaşarken kınayıcının kınama‑
sından korkma.”

Ebuzer (r.a.): “Bana biraz daha...”

Ebuzer, Peygamber 
İkliminde

MakaleBekir SAĞLAM
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Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Nefsin kusurlarını 
bilmen, insanların kusurlarını araştırmana engel olsun.” 
buyurdu. 

Peygamber ikliminde önce insanın inşası vardı. 
Ana konu her müminin salih bir mümin olmasıydı. 
Arı duru olan inancının hayat hâline gelebilmesi, te‑
miz bir mümin olarak hayatı gerçekleştirebilmesiydi.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) önce müminin ber‑
rak bir mümin olmasını gözlüyordu. İslâm'ı başkala‑
rına anlatmaktan çok önce, müminin kendisinin ne 
denli mümince hayatı gerçekleştirip gerçekleştirme‑
diği asıl olandı. Önce güzel bir mümin olmak vardı. 
Kaygı buydu, çaba bu yolda olacaktı. Ana hedef bu 
olmalıydı. Kendini inşa edemeyenin başkasına söy‑
leyebileceği ne olabilirdi? Olsa olsa ruhsuz bilgiler, 
kalplere dokunmayan malumatlar olurdu. Ağızlardan 
kulaklara, kulaklardan öbür kulaklara, sonra da uçup 
giderdi.

Âlemlere rahmet olan Peygamberimiz (s.a.v.), şe‑
refli arkadaşlarına mümince bir gelişim içre olmaları 
için gayret ederdi. Onun şerefli arkadaşlarının da en 
büyük kaygısı, sancısı buydu. Acaba kalitesi olan mü‑
minler miydi? İslâm'ı yaşamada belli boyutlarda bir 
ilerleme olabiliyor muydu?

Âlemlere rahmet olan Efendimiz (s.a.v.), şerefli 
arkadaşları ile beraberdi. Onlara sesleniyordu. Onla‑
rın şahsında ümmetine sesleniyordu: “Allah'ın indin‑
deki yerinizi öğrenmek istiyor musunuz?” buyurdu. 

Sahabe‑i kiramın en büyük derdi buydu. Acaba Rabb‑i 
Rahim'in indinde az da olsa bir değerleri var mıydı? 
Onların bundan daha büyük kaygıları yoktu.

Kaygıyla heyecanla “Evet ya Rasulallah! Rabbimizin 
indinde yerimizi öğrenmek istiyoruz.”

Allah'ın Rasulü, şerefli arkadaşlarına: “O hâlde Al‑
lah'ın emirlerinin sizin hayatınızda ne kadar yer ettiğine, 
yer tuttuğuna bakınız. Bilesiniz ki, hayatınızda Allah'ın 
hükümlerine ne kadar yer veriyorsanız Allah'ın indinde 
sizin de yeriniz o kadardır.” buyuruyordu.

Hz. Ebuzer Efendimiz (r.a.), peygamber iklimin‑
deydi. Âlemlere rahmet olan Efendimizle baş başaydı. 
Rabbani iklimi terennüm ediyorlardı. Vuslat, en bü‑
yük nimetti. Ebuzer bu vuslatın en büyük nimet oldu‑
ğunun derinliğine farkındaydı. Âlemlere rahmet olan 
Efendimizden, nasibine düşeni almak istiyordu. Zarif 
bir üslupla nasibini istiyordu. Kalbinin, ruhunun in‑
şirahının imkânlarını talep ediyordu. Soruyordu; ilk 
sualine genel çerçeveyle cevap alıyordu. Allah'ın emir 
ve yasaklarına uyarak yaşamasının önemi vurgulanı‑
yordu. 

Önce temel esasları hayat hâline getirmek gereki‑
yordu. Haramlardan özenle sakınmak, emredilenleri 
yüksek bir duyarlılıkla yaşamak vardı. Böylece temiz 
bir hayat gerçekleşecekti. İslâm'ı temsil edebilen bir 
hayat olacaktı. Ancak derinleşmek vardı. Rabbani 
iklim sonsuzdu. Mümin Rabbani yolun yolcusuy‑
du. Ümmetine öyle öğretmişti: İki günü eşit olan  
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ziyandaydı. Kendini, imkânlarını telef ediyordu. Ya 
yürüyecek yolcu yolunda olacak, karınca kaderince 
yol alacaktı ya da durağan su misali kirlenmeye, pas‑
lanmaya başlayacaktı. Ziyan etmeye, sermayeyi telef 
etmeye mahkûm olacaktı. Yol belliydi. Yürümek ya da 
kirlenmek... 

Hz. Ebuzer Efendimizin alıcıları gürül gürül çalı‑
şıyordu. Heyecanla istiyordu ve daha neler yapmalıy‑
dı? Âlemlere rahmet olan Efendimiz (s.a.v.), Kur’ân 
okumasını, Rahman‑ı Rahim'i çok zikretmesini öğ‑
retiyordu. Kur’ân‑ı Kerim mümin kalpleri sarardı. 
İki dünya gerçeğini önüne sererdi. Her şeyden önce 
Rahman‑ı Rahim'i azametiyle kulun kalbine koyardı. 
Ayetler arındırırdı. Mümince düşünüşü, bakışı kazan‑
dırırdı. Daima biricik hedefe Rahman‑ı Rahim'e odak‑
landırırdı. Onun rızası adına, onun için harekete, ya‑
şamaya, ölmeye, var oluş sırrınca yürümeye adapte 
ederdi. Mümin, her gün ayetlere tutunurdu. Ayetlerle 
düşünür, ayetlerle yaşardı. Kur’ân'ın anlamlar dün‑
yasına girerek okumak, kalpteki arızaları, marazları 
gidermekti. Ancak korkmak, hem de derin korku‑
lara yakalanmak gerekirdi. Zira Kur’ân okumak iki 
cepheliydi. Biri ruhlara nüfuz eden okumaydı, diğeri 
çenelerden, gırtlaklardan aşağıya inmeyen okumay‑
dı. Biri hayat hâline getirmek için ürpere ürpere oku‑
mak, diğeri sadece bilgi olarak almaktı. Sadece bilgi 
zemininden bakmaktı. Ama Kur’ân iklimine girenler, 
Rahman‑ı Rahim'i çok çok zikredenler simalarından 
belli olurdu. Ayetler ruhlara ve simalara mührünü 
vururdu. Onları görenler Allah'ı hatırlamaktan ken‑
dilerini alamazlardı. Kur’ân‑ı Kerim'le iç içe oluş, kulu 
zikre yönlendirirdi. Rahman‑ı Rahim'i kalbinde duya 

duya yaşayan, diliyle onun adını söyleyen bir kıvama 
getirirdi. Üstat Sezai Karakoç'un ifade ettiği atmosfe‑
re girerdi. Üstat öyle diyordu: “Kulun işi Allah'ladır.” 
Ebuzer'e ayetlerin iklimi işaret ediliyordu. Ayetlerde 
zikri ve tesbihatı işaretliyordu. Böylece insan “kulluk 
makamında, kulluk yörüngesinde bir akış hâlinde, 
mümince bir hayatı yaşamaya gayret ediyordu. 

Yürüyüş devam ediyordu. Hz. Ebuzer (r.a.) na‑
sibine düşeni soruyordu. Rızıklanmak istiyordu. 
Özünün, cevherinin muhtaç olduğu rızkını dillendi‑
riyordu. Efendimiz (s.a.v.), dili işaretliyordu. Konuş‑
ma konusuna dikkat çekiyordu. Az konuşmanın ne 
denli nimet olduğunu öğretiyordu. Konuşmalar ya 
inşa ediyor ya da yıkıyordu. “Aman dikkat!” deniyor, 
az konuşmanın asıl olduğu vurgulanıyordu. Akabin‑
de gülmeye işaret ediliyordu. Çok gülmek tehlikeli, o 
zarifler zarifi kalbi karartabilirdi. İnsan ise özellikle 
özünü, cevherini korumak konumundaydı. 

Bir de “Nefsin için acı da olsa dosdoğru olanı söyle.” 
buyuruyordu. Çetinler çetini bir esası gündeme geti‑
riyordu. Doğru değil, dosdoğru olmaya işaret vardı. 
Sarp dağları aşmak işaretleniyordu. Bunu yiğitler ba‑
şaramazdı. Ancak babayiğitler başarabilirdi. Dosdoğ‑
ru olmak insanı iki büklüm ederdi. 

Âlemlere rahmet olana Rahman‑ı Rahim (c.c.): 
“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.”(Hud, 112) buyuru‑
yordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Beni bu ayet 
ihtiyarlattı.” buyuruyordu. Derinlere yolculuk devam 
ettikçe artık kul, kendi kusurundan başını kaldıra‑
mazdı. Hâliyle başkalarının kusurlarını görecek hâli 
olmazdı. 
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İnsanı yaratan yüce Allah, onun varlığını de‑
vam ettirebilmesi ve mutluluğunu sağlaya‑
bilmesi için gerekli fiziki ortamı hazırladığı 

gibi sosyal bir çevrede yaşayabilecek kabiliyette de 
programlamıştır. Anne, baba ve akrabalardan olu‑
şan bir aile, ailelerden oluşan bir cemiyet ve cemi‑
yetlerden oluşan milletler ve devletler şeklindeki 
bir sosyal yapının içinde; insanın örf, adet ve değer 
yargıları oluşmuş ve karakteri bu doğrultuda şekil‑
lenmiştir. O sebeple “Her insan, içinde yaşadığı top‑
lumun çocuğudur.” denilmiştir. 

Ayrıca fiziken zayıf olan insana Allah Teâlâ, akıl 
denen bir özellik bahşetmiştir ki o bu özelliği ile sos‑
yal çevrede kendisine verilen görevlerini kusursuz 
yapabildiği gibi diğer bütün hayvanat ve tabiata da 
hükmedebilmektedir. 

İyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı, hakikati Batılı be‑
lirlemede temel kıstas “akıl” olması gerekirken ma‑
alesef içinde yaşadığı toplumun değer yargıları aklı‑
selimin önüne geçmiş ve onu devre dışı bırakmıştır. 
Geçmiş zamanlarda mesela Cahiliye döneminde 
kız çocuklarının diri diri gömülmesinin bir vahşet 
sayılmaması, aksine kız çocuğu sahibi bir kimsenin 
onu bu şekilde gömmemesinin ayıplanması böyle 
bir anlayışın ürünüdür. Aç aslanların önüne atılan 
insanların arenalarda büyük kalabalıklarca zevkle 
izlenmesi, o günün insanları tarafından yanlış sayıl‑
mayan davranışlardı.

Yöneticiler, ilim ve fikir adamları, kanun koyu‑
cular, Kur’ân‑ı Kerim'in ifadesiyle “mele” yani toplu‑
mun fikir ve kanaat önderleri de ‑aynı toplumun ço‑
cukları olduklarından‑ değer yargısı belirlerken ya 
da kanun yaparken, bir davranışa ahlâkî‑gayrı ah‑
lâkî derken hangi selim akla göre hareket edecekler?

İşte bu sebeple Allah Teâlâ üstten müdahale ile 
yani vahiyle cemiyetlerin bozulan değer yargılarını 
düzelterek net kıstaslar ve sınırlar koymuştur. Bunu 
insan aklına bırakmamıştır.

Hz. Âdem (a.s.) ile başlayan insanlık tarihinde 
değişik zaman dilimlerinde hakta, doğrudan büyük 
sapmalar meydana gelmiştir. Nuh (a.s.), İbrahim 
(a.s.), Musa (a.s.), İsa (a.s.) ve en son da Hz. Mu‑
hammed (s.a.v.) ile Allah Teâlâ insanlığı hakka, doğ‑
ruya ve hidayete çıkarmıştır.

Artık Resul‑i Ekrem (s.a.v.) son elçi, Kur’ân‑ı Ke‑
rim insanlığın son kitabı, İslâm ise Allahu Teâlâ'nın 
değer verdiği ve muteber saydığı tek dindir.

“Şüphesiz Allah katıda tek din İslâm'dır.” (Âl‑i İm‑
ran, 19)

“Artık kim İslâm'dan başka bir din ararsa bu ondan 
asla kabul edilmeyecektir. O ahirette kaybedenlerden 
olacaktır.” (Âl‑i İmran, 85)

Bugün dininizi hükümleri ile kemâle erdirdim, size 
nimetimi tamamladım, sizin için din olarak İslâm'ı seç‑
tim.” (Maide, 3)

Sahih İslâm Anlayışı ve 
Modernist/Reformist 

Yaklaşımlar

MakaleMehmet EREL
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Kufe, Basra, Mısır, Kurtuba, Buhara, Semerkant, İs‑
tanbul vb. birçok şehir birer ilim merkezine dönüş‑
tü. Başlangıçtan itibaren uzun yıllar devlet desteği 
olmadan bir ibadet aşkıyla ilmî faaliyetlerini sürdü‑
ren Müslüman ilim adamları sonraları bu faaliyetle‑
rini medreselerde devam ettirmişlerdir.

Emeviler, Abbasiler, Memlukler, Selçuklular 
ve Osmanlıların son iki yüz yıllık dönemine kadar 
Müslümanlar hem siyasette hem de ilim ve fikir 
faaliyetlerinde söz ve etki sahibi idi. Zaman zaman 
büyük saldırılara maruz kalmış, yukarıda ismi ge‑
çen ilim merkezleri yakılıp yıkılmıştır. Hicri 6 ve 7. 
yüzyılda Moğol istilası ve Haçlı seferleri ile yok olma 
tehlikesi yaşayan İslâm dünyası, adeta küllerinden 
yeniden doğmuş, yıkılan medeniyetini yeniden inşa 
etmiş, yakılan kitapların yerine yenilerini yazmayı 
başarmıştır. İbni Teymiyye (d. 1263 Harran ‑ 1328 
Şam), İbni Kesir (d. 1301 Busra/Suriye ‑ ö.1373 
Şam), Zehebi (d.1274 Şam ‑ ö 1348 Şam), İbnü'l‑E‑
sir (d. 1160 Cizre ‑ ö. 1233 Musul), İmam‑ı Neve‑
vi (d. 1233 Neva/Suriye ‑ ö. 1277 Neva/Suriye) vb. 
âlimler bu ihya döneminin âlimleridir. Onlar bu işi 
yaparken bir Müslüman âlim ve fikir adamı hassa‑
siyeti ile hareket etmiş, Moğolların istilasını ya da 
Haçlı seferlerinin getirdiği olumsuz durumu Müs‑
lümanların Kur’ân'ı yanlış anlama ve yaşamalarına 
bağlamamışlardır. Bu âlimler çıkıp da kendi aklına, 
anlayışına ve kavrayışına göre Kur’ân ayetlerini 
kendi zamanındaki sapık değerler doğrultusunda 
yorumlama yoluna gitmemişler, daha önceki bili‑
nen ve Asr‑ı Saadet'ten itibaren tevarüs edilen usule 
göre Kur’ân'ı tefsir ederek toplumu yeniden inşa fa‑
aliyetine girişmişlerdir. 

Bütün bu çabaların bir neticesi olarak Müslüman 
toplum ıslah edilmiş ve tarih sahnesine Osmanlılar 
idaresinde tekrar çıkmış, döneminin en yeni bilgi 
ve teknolojilerine sahip olmuş ve İstanbul'u fethe‑
derek tarihe yeni bir sayfa açmıştır. Bu durum dört 
yüzyıl devam etmiştir. 

Batılı devletlerin sömürgecilik faaliyetleri ve 
sanayi devrimi neticesinde güçlenmesi ve askerî 

Yirmi üç sene gibi kısa bir sürede ayet ayet, sure 
sure nazil olan Kur’ân ile başta iman ve inançla ilgili 
hususlar olmak üzere ahlâk, hukuk, siyaset ve tarih 
alanında sahih ve doğru bilgiler ortaya konulmuş, 
Resulullah'ın (s.a.v.) yaşantısı, uygulamaları ve yeni 
Müslümanlara model olma vasfı ile toplum yeniden 
inşa edilmiştir. Artık karşılaşılan her meselede ve 
eskiye dair her konuda Allah ve Resulü doğrunun ve 
hakikatin tek belirleyicisi olmuştur.

Resulullah (s.a.v.), vefatından sonra sahabe bü‑
yük bir vecd ve iştiyakla fetih hareketlerine başla‑
mış, Irak, Suriye, Mısır, İran'da siyasi otoriteler yı‑
kılmış, Müslümanlar Mısır, İran ve Bizans gibi köklü 
medeniyetlerle karşılaşmışlardı. Sonraki devirlerde 
dünya düşünce tarihinde derin izler bırakan bu kül‑
türlerin felsefi temelleri yıkılarak fethedilen bölge‑
lerdeki insanların Müslümanlaşması sağlanmıştır. 
Her devrin ilmî ve felsefi düşüncelerini içeren eser‑
ler İslâm esasları açısından yeniden incelenmiş ve 
yorumlanmıştır. 

Müslümanlar dünya siyasetine yön veren büyük 
devletler kurdukları gibi içinde yaşadıkları toplum‑
da astronomi, matematik, felsefe, hukuk, tarih, dil, 
sosyoloji vs. birçok alanda çok değerli eser ve ilim 
adamı meydana getirebilecek bir sosyal çevre kur‑
mayı başarmışlardı. Mekke, Medine, Şam, Bağdat, 

Fazlurrahman
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olarak Osmanlı devletine galip gelmesi ile başlayan 
duraklama ve yıkılma sürecinde devlet adamları ile 
ilim ve fikir adamları arasında yayılan Batılılaşma 
hareketi 19 ve 20. yüzyıllarda zirveye ulaşmış, bazı 
devlet adamları, ilim adamları ve düşünürler Batı 
değerlerini esas alarak Müslüman toplumu yeniden 
inşa etme çabasına girişerek Müslümanların geri 
kalmasının ve Batılı devletler karşısında yenilmesi‑
nin tek sebebi olarak Müslümanların tarih boyunca 
Kur’ân'ı gerektiği gibi anlayıp yorumlamamalarını 
ve tamamen hukuki bir terim olan içtihat yapma‑
malarını göstermişlerdir.

İlk bakışta hüsnükabul ile karşılanabilecek bu 
tavrın yani Kur’ân'ı doğru ve sahih anlama ve “as‑
rın idrakine söyletme” çabasının tuhaf olan yanı bu 
faaliyetlere öncülük edenlerin bir kısmının Hindis‑
tan'da bir kısmının ise Mısır'da bulunması ve bu ze‑
vatın İngiliz valilerin desteği ile bulundukları yerde 
belli mevkilere getirilmeleridir. Bizzat kendi talebe‑
lerinin hatıratlarında yazdığına göre1 bazılarının ise 
İskoç ve Fransız Mason localarını kuracak kadar şer 
localarında söz sahibi olmalarıdır. 

Sonraki senelerde ve günümüzde Kur’ân tef‑
sirinde modern anlayışı benimseyen ve günümüz 

1 Afganî'nin İskoç Mason Locasında yaptığı konuşma ve 
masonluk hakkındaki görüşleri ile ilgili bkz: Cemaleddin 
Afganî'nin Hatıraları, Muhammed Mahzumi Paşa, s.18‑25, 
Klasik Yay, 2006.

ilim ve fikir adamlarını etkileyen ilim adamları ne 
hikmetse yine Batı'da bir üniversitede kendisine 
bahşedilen kürsüden İslâm dünyasına Kur’ân tefsiri 
ve yorumu ile yön vermeye çalışmakta2, 1400 yıllık 
kadim ve köklü İslâm anlayışını karalayarak Batı de‑
ğerlerinin Müslümanlar tarafından kabulüne dinî 
referanslar oluşturmaya çalışmaktadır. 

Geçmiş dönemlerdeki tecdit ve ıslah hareketleri 
ile modernistlerin faaliyetleri arasındaki en önemli 
fark onların İslâm toplumunda tabii olarak ortaya 
çıkan fikir hareketleri olmalarıdır. Mesela Mutezi‑
le bütün yanlışlarına rağmen Müslüman toplumda 
ortaya çıkmış ve ana hatlarıyla kadim usule göre 
Kur’ân'ı yorumlamış ve Müslüman bir cemiyet inşa 
etme gayreti içinde yer almıştır. Hâlbuki moder‑
nist düşünce pozitivizm, demokrasi, laiklik, eşitlik, 
hürriyet, adalet vb. kavramlar ile modern Batı'nın 
ahlâk felsefesi, dünya görüşünü ve hukuk düzeni‑
ni mutlak doğru saymış, İslâm'ın temel kaynakla‑
rından Kur’ân ve Sünnet'i bu doğrultuda yeniden  

2 Mesela çağdaş modernist düşüncenin en önemli temsilcisi 
Fazlurrahman, 1950'de İngiltere'nin Durham Üniver‑
sitesinde başladığı hocalık kariyerini Kanada'da McGil 
Üniversitesinde devam ettirmiş, Chicago Üniversitesinde 
tamamlamıştır. Nasr Hamid Ebu Zeyd, Hollanda'da Lei‑
den Üniversitesi, Muhammed Arkoun başta Sorbon Üni‑
versitesi olmak üzere Fransa'nın farklı üniversitelerinde 
öğretim görevlisi olarak dersler vermişlerdir. 

Muhammed Abduh, Cemaleddin Afgani, Reşit Rıza
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Fazlurrahman (d.1919 Pakistan ‑ ö. 1988 ABD), 
Roger Garaudy (d. 1913 Fransa ‑ ö. 2012 Fransa) 
ve Muhammed Arkoun (d. 1928 Cezayir ‑ d. 2010 
Fransa) ve Hasan Hanefi'nin (d. 1935 Mısır) temsil 
ettiği çağdaş modernist ekol ise Kur’ân'a tarihselci 
bir anlayışla yaklaşmaktadır. Hepsinin buluştuğu 
ortak nokta şudur: Kur’ân belli bir tarihte, belli bir 
coğrafyada yaşayan insanlara yol göstermek için 
indirilmiş yerel nitelikli bir kitaptır. Bu anlayışın 
vardığı son nokta sadece vahyedilmiş metinler değil 
Allah hakkındaki tasavvurların bile tarihsel olduğu‑
dur. Ona göre insanlar nasıl bir Allah'a ihtiyaç duy‑
muşlarsa zihinlerinde onu üretmişlerdir.3

Sonuç olarak bugün İslâm dünyasının içine düş‑
tüğü bu siyasi ve fikri kargaşadan ve kaos ortamın‑
dan çıkmak ancak kadim İslâmî usule ve anlayışa 
göre Kur’ân ve Sünnet'i idrak edip içinde yaşadığı‑
mız cemiyeti yeniden inşa etmekle mümkündür. 
Yoksa Batı değerlerini ve dünya görüşünü tartışıl‑
maz hakikat sayıp İslâm'ın ana kaynağı Kur’ân'ı 
kısmen ya da tamamen iptal eden ve müzede sergi‑
lenen bir tarihî eser konumuna indirgeyen anlayış; 
Müslüman toplumu Batılı dünya görüşüne adapte 
etme faaliyetlerin bir uzantısı, Kur’ân'ın ifadesiyle 
apaçık bir sapıklıktır. 

3 Prof. Dr. Muhsin Demirci, “Kur’ân'a Modernist Yaklaşım‑
lar”, Din Eğitimi Araşt. Dergisi, 2003, sayı: 12.

yorumlayarak Batı normları ile uyumlu olanları be‑
nimseyip uymayanları ise tarihselcilik kılıfına sığı‑
narak reddetmiştir. 

Şimdi bu modernist düşünürlere ve görüşlerine 
kısaca bir göz atalım. 

Klasik modernist yaklaşım diye ifade edilen bu 
ekolün izlerine ilk olarak Mısır ve Hindistan'da rast‑
lanmaktadır. Hindistan'daki temsilcileri Seyyid Ah‑
med Han (d. 1817 Hindistan ‑ ö. 1898 Hindistan) 
ile Seyyid Emir Ali (d. 1849 Hindistan ‑ ö. 1928 
İngiltere Birleşik Krallığı)'dir. Bu ekolün Mısırdaki 
temsilcileri ise Cemaleddin Afgani (d. 1838 İran/
Afganistan? ‑ ö. 1897 İstanbul), Muhammed Ab‑
duh (d. 1849 Mısır ö. 1905 Mısır) ve Muhammed 
Ebu Zeyd'dir.

Yukarıda isimlerini verdiğimiz Hind ve Mı‑
sır modernistleri pozitivizmin etkisinde kalarak 
Kur’ân'da yer alan peygamberler hakkında harikula‑
de hadiseleri, melek ve cin gibi deney alanına girme‑
yen görünmez varlıkları tevil veya inkâr yoluna git‑
mişlerdir. Ayrıca siyaset hukuk, ekonomi ve pratik 
hayatla ilgili emir ve yasaklar ile belli suçlara verilen 
cezaları, ayrıca mevcut Batılı devletlerin dünya gö‑
rüşüne uymayan konuları ya tavsiye ya da tarihsel‑
likle yorumlamışlardır. 

Hasan Hanefi

Muhammed Arkoun
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Sivil toplum, Batı'dan aldığımız siyasetle il‑
gili kavramlar arasında, ülkemizde en çok 
yanılgı yaratan kavramlardan biridir. Kav‑

ramın karşıtı, birçok kez zannedildiği gibi, “askerî” 
toplum değildir. Terimin vurgusu “şehir adabı”dır; 
karşıtı, olsa olsa “gayrımedenî” olabilir. Demokrasiler 
açısından devlet ile toplum arasındaki bağı kuran ve 
temsiliyeti sağlayan yegâne unsur katılımdır. Katılımı 
sağlayacak en önemli parametre ve araç sivil toplum‑
dur. Sivil toplumun gelişmesiyle; merkezi bürokratik 
yönetimin faaliyet alanının daralması, toplumsal ini‑
siyatifin artması, ekonomik ve kültürel hayatın devle‑
tin kontrolünden çıkması ve demokrasinin gelişmesi 
gibi hususlar hedeflenmektedir.

Batı toplumlarının bakışında “ejderha” olan 
devlet, tam aksine binlerce yıldır Türk toplumunda 
“baba” figürüyle özdeşleşmiştir. Devlet kendisiyle 
mücadele edilen, kavga edilen, kendisine muhalefet 
edilen değil; birlikte olunan büyük bir ailenin baş‑
kanı, önderi olarak görülmüştür. İsim olarak Batı 
tandanslı olan sivil toplum, tarihsel olarak Osmanlı 
Devleti'nin içinde devletin en önemli kurumu olmuş‑
tur. Sivil toplumu devletin karşısında, ona muhalefet 
eden ve onunla mücadele içinde bir yapı olarak gören 
Batılı zihnin, Osmanlı sivil toplumunu anlaması da 
mümkün olmamaktadır.

Türk tarihinde hiçbir zaman Avrupa tarihinde 
gördüğümüz siyasal, kültürel ve ideolojik muhalefet 

olgusu meşrulaştırılarak kurumsallaşamamıştır. Si‑
yasal yapılanma Osmanlı'dan önce de merkeziyetçi 
bir yapıya dayandığı için muhalefet oluşturabilecek 
unsurlar sapıklıkla nitelendirilmiş ve dışlanmıştır. 
İslâm'a girmekle beraber, bu siyasal ruh Türklerde 
daha da pekişmiştir. İslâm'ın sahip olduğu tevhit an‑
layışı her şeyi siyasal iktidarın şahsında harmonize 
etmiştir. Özellikle ilk dönem İslâm tarihinde ortaya 
çıkan iktidar mücadeleleri içinde iktidarı kaybeden 
kesimler aynı zamanda meşruiyetlerini de kaybet‑
mişlerdir. Aynı eğilimin toplumsal ve kültürel alan‑
larda da ortaya çıktığını görüyoruz. 

Ehl‑i Sünnet anlayışının iktidarı karşısında di‑
ğer itikadî anlayışlar sapıklıkla, İslâm dışı olmakla 
nitelenerek dışlanmışlardır. Aynı kültürel eğilimin 
Osmanlı tebaası içinde de baskın olduğu bilinen bir 
gerçektir. Bugün dışlanan bazı kesimler hâlâ küfür ve 
hakaretlerin simgesi olarak kullanılır. Örneğin, “ki‑
tapsız”, “imansız”, “Haricî”, “Rafızi”, “Yahudi” vs. gibi 
yaygın kavramlar Türk toplumunda özellikle taşra 
kesiminde yaygın küfürler arasında yer alarak tarih‑
sel dışlama mekanizmasının bugünkü görüntülerini 
su yüzüne çıkarmaktadır.

Sivil toplum örgütleri, Batı algısından farklı ola‑
rak devlete başkaldıran ve onunla kavga eden öbek‑
ler olmaktan ziyade, kendi tarihimiz boyunca olduğu 
gibi devletiyle barışık hareket eden, yönetimde dev‑
letin en büyük yardımcı unsurları hâline getirilmeli‑

Sivil Toplum ve Devlet 
Anlayışımız

MakaleMustafa ÖNSAY
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alanı bırakmayan, bireyin bir araya gelerek bir yapı 
kurarak, bu ejderha ile savaş vermesi mantığına da‑
yanır. Yani Batı'da sivil toplum, devlete karşı bireyin 
ve toplumun haklarını koruyan gerekirse bunun için 
devletle savaşan bir yapıdır. Hepinizin bildiği üze‑
re bizde devlet babadır, kutsaldır. Ya devlet başa ya 
kuzgun leşedir. Bizde devlet değil hükümet eleştiri‑
lebilir. Devlet kutsal bir aygıttır ve her Türk, asker 
doğduğu için devleti koruyup kollamakta, gerekirse 
canını devlet için ortaya koymakla sorumludur. 

Şimdi devlete karşı bireyin ve toplumun hakkını 
korumak için ortaya çıkmış sivil toplumun devlete 
karşı olmanın Yezidilik, Yahudilik gibi bir sürü kav‑
ramı vardır; bu anlamda bir toplumda sivil toplumun 
inşa edilmesi çok da kolay değildir. Dolayısıyla Ba‑
tı'da devlet ile toplum ilişkilerini sivil toplum kuru‑
luşları belirlerken; bizim son 200 yıldaki tarihimizde, 
devlet toplum arasındaki geçişler bürokratlar arasın‑
da gerçekleşir. Bu yüzden Türkiye'de bürokratik oli‑
garşi vardır. Toplumla ilgili yapılması gerekenleri, bü‑
rokratlar, seçilen siyasetçiye bir şekilde dikte eder ve 
yaptırır. O yüzden Emret Bakanım diye bir dizi vardı. 

Şimdi devlete karşı bakış açılarında; kutsal ol‑
masında veya ejderha olmasında sivil toplumun iki 
toplumda temelde farkları mevcuttur. Türkiye'de 
sivil toplum meselesinin daha farklı açılardan ele 
alınması zorunludur. Türkiye'de sivillik; askeriyenin, 
resmiyetin zıddı olarak anlaşılır ve genel kanaat de 
bu yöndedir. Çünkü bu, bizim sivil topluma yükledi‑
ğimiz anlamla doğrudan ilgilidir. Bir başka ifadeyle, 
bürokratik oligarşinin toplumu dönüştürmek için bu 
topraklarda uyguladığı her şeyi “sivil toplum” kisvesi 

dir. Sivil toplumda şeffaflık ve adaletin oluşması için 
güçlü bir denetim yapısı kurulmalıdır. Bu denetim 
kaynakların verimli kullanmasını sağlamanın yanı 
sıra FETÖ ve benzeri yapılanmaların güç odağı olma‑
larını engellemek açısından önemlidir. Dinî hassasi‑
yetleri yüksek milletimizin zekât, kurban, sadaka vb. 
dinî ritüellerinin sağlıklı, verimli, denetimli gerçek‑
leşmesi de sivil toplumun yeni yapılanmasında göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

Sivil toplum meselesinin ve sivil toplumla iç içe 
olmanın Türkiye'de geçmiş tarih itibarıyla önemli 
problemleri vardır. Şimdi 15 Temmuz sonrası FETÖ 
operasyonları kapsamında birtakım derneklere yar‑
dımda bulunmanın, onlara bir şeyler bağışlamanın 
bir bedeli olduğuna dair toplumda oluşan kanaat, 
Türkiye'de bulunan bütün yapıların, sivil toplum ya‑
pılarının, cemaatlerin, tarikatların tamamıyla ilgili 
olarak yardım ve bağış yapma hususunda insanımı‑
zın bir şekilde endişe içerisine girmesine yol açmış‑
tır. Fakat temelde baktığımızda bunun hem Türkiye 
açısından hem bizim açımızdan çok da yeni bir şey 
olmadığını görüyoruz. 

Bütün bu çekincelere rağmen paradoksal bir bi‑
çimde bütün siyasi partilerin sivil toplumu övdük‑
lerini, sivil toplumun gelişmesi ile ilgili konuşmalar 
yaptıklarını görüyoruz. 

Şimdi burada bu paradoksu anlamak için temel‑
de sivil toplumun kendi içsel tarihine bakmak gere‑
kir. Bildiğimiz gibi sivil toplum kavramını Batı'dan 
almışız. Bizim bu kavramı Batı'dan alıyor olmamız 
bizim tarihimizde sivil toplumun olmadığını gös‑
termez. Bizim toplumumuzda bir sivil toplum var 
fakat ondan farklı birtakım gerekçelere ve altyapıya 
sahip. Fakat bugün baktığımız zaman yaşadığımız 
coğrafyada temelde Batı sivil toplumunun bazı ya‑
pılarının olduğunu görüyoruz fakat zihinsel olarak 
sivil toplumu benimsemiş bir toplum değiliz. Bunun 
sebeplerine bakacak olursak bunlar baştan itibaren 
aslında devlete bakışla ilgilidir. Çünkü Batı'da devlet 
bir ejderhadır. Çünkü Batı'da devlet, toplumdaki bi‑
reylerin istek ve arzularına engel olan, onlara yaşam 
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altında bize dikte etmiş olmasından kaynaklanır şe‑
kilde ona Marksist bir bagaj yüklememizle ilgilidir.

Sivil toplum devlete karşı anarşistlik anlamında‑
dır; dolayısıyla kişi askeriye elbiselerini giydiğinde 
askerdir, hafta sonu tatilinde çarşıya çıktığında sivil 
hayata geçer. Peki, Batı'da sivil toplum askeriyenin 
zıddı mıdır? Hayır, Batı'daki sivil toplum temelde 
şehirli olmakla ilgilidir. Orta sınıf meselesidir. Batı 
demokrasisinde orta sınıfın hakkı onların menfaat‑
lerini devlete kabul ettirmek üzere devletle mücadele 
içerisine giren orta sınıfın kurduğu ve bir araya gel‑
diği kurumdur.

BM raporlarına göre Ak Parti iktidarı öncesin‑
de orta sınıf oranı %12,5'tu. Özal'dan itibaren Tür‑
kiye'deki en temel dönüşüm, orta gelir grubunun 
yükselmesi ve alanı tamamen kaplaması ile ilgilidir. 
Bugün Ak Parti'nin yaşadığı söylem sıkıntısının teme‑
linde toplumun %45'inin artık orta sınıf olduğu ger‑
çeğini görmek gerekir. Bu değişimin bir etkisi olarak 
son 10 yıl içerisinde sivil toplum patlaması yaşamak‑
tayız. Öyle ki, her bir şehirde yüzlerce dernek açıl‑
makta olup insanların dernek içerisinde var olmayı 
bir kariyer meselesi edindiği günlere geldik. Sivil top‑
lumun sıçrama tahtası olarak görülebilir olması aslın‑
da orta sınıfın Türkiye'deki hâkimiyeti ile ilgilidir. 

Bu değişimin ülkemizde sivil toplumun önceki 
dernek ve vakıf anlayışını tamamen değiştireceğini 
hatta daha şimdiden önemli bir değişime yol açtığını 

belirtmeliyiz. Fakat bizi burada bekleyen temel so‑
run yine muhalefet/muhaliflik olacaktır.

İslâm düşüncesinde üç muhalefet tipi vardır. 
Bunlardan ilki, devrimciliktir. Bu, Şia'nın takındığı 
tavırdır. Şia, her güç bulduğunda bir şekilde ortaya 
çıkıp devrim yapmaya ve iktidar değiştirmeye çalış‑
mıştır. O yüzden mesela 1979'a kadar Şiilerin tam 
anlamıyla devlet olduğunu göremiyoruz. Buna DEV‑
RİM ekolü deniyor. 

İslâm dünyasında ikinci bir ekol ise TEMKİN 
ekolüdür. Bu da Ebu Hanife ve Mutezile çizgisi nok‑
tasında İslâm tarihinde gösterilmiş bir muhalefet 
biçimidir. Bu da belli bir güce erişinceye kadar sabır 
sonrasında devrimi esas almaktadır. 

Üçüncü ekol ise SÜNNİ ekoldür. Sünni ekol aynı 
zamanda; kesinlikle devlete karşı çıkmayan, devle‑
ti değiştirmeyi düşünmeyen, Ahmet bin Hanbel ile 
başlayan ve sonrasında Nakşiliğin devraldığı SABIR 
ekolüdür. Bu da devlet çerisinde olup, insan ve bü‑
rokrat yetiştirip, devlet içerisinde memurları yetişti‑
rerek devletin tavrını değiştirmek üzerine kurulu bir 
anlayıştır. 

Türkiye'de muhalefet biçimi sabır olduğu için, 
devletten gelen ‘Şeriatın kestiği parmak acımaz.’ tav‑
rı varken İslâmi camianın kurduğu dernek ve vakıf‑
ların devlet işlerinde bir muhalefet şapkası takması 
çok zor görünmektedir. 

Şimdi bütün bunları birleştirdiğimizde, gerek 
devlete bakışı, devletin kutsallığı meselesini birleş‑
tirdiğimizde gerekse muhalefet biçimi olarak sabrı 
ele almış 1000 yıllık tarihimiz göz önüne alındığında 
aslında Türkiye'de sivil toplum meselesinin Batı'ya 
benzer şekilde gelişmesi çok da kolay görünmüyor. 
Ve muhtemelen önümüzdeki 10‑20 yıllık süreç, si‑
vil toplum tartışmalarının gündemde çokça olacağı 
günlere işaret etmektedir. Muhtemelen ülke genelin‑
de bir süredir devam eden yerlilik ve millilik tartış‑
malarında bir başlık olarak sivil toplum kuruluşları 
olacaktır. Sivil toplum ile ilgili bazı beklentilerin bu‑
günlerde dile getirilmesi, tartışmaların yönünü belir‑
lemek açısından oldukça önemlidir. 
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İnsanlık tarihinde karşımıza çıkan peygam‑
ber olgusu, aslında insanlığın içine düştüğü 
buhran, bunalım ve krizden kurtulma giri‑

şimidir. Peygamberlik mefhumunun ihya ve tecdid 
konusundaki farkı, vazifenin gayr‑ı iradi yani ilahi 
kaynaklı oluşudur. Peygamberler vasıtası ile uygula‑
nan ihya/tecdit faaliyetleri işin doğası (sünnetullah) 
gereği kimi zaman ve yerlerde başarılı olurken; kimi 
zaman başarısızlıkla da sonuçlanabilmiştir. Pey‑
gamber merkezli ihya/tecdit zincirinin son halkası 
olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) de yüklendiği vazi‑
fenin gereğini yerine getirmiş ve son tahlilde tarih 
üstü bir başarı sağlamıştır. Ancak Hz. Muhammed 
(s.a.v.) de yaşadığı dönem içerisinde çeşitli krizlerle 
karşılaşmış ve bu krizlerin bir kısmını aşamasa da 
pek çoğunu aşabilmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) ile başlayan İslâm sü‑
recinin karşılaştığı önemli en büyük kriz Mekke'de 
davetin doğal sınırlarına ulaşması ve tevhide karşı 
cephenin kemikleşerek ihya/tecdit sürecini bir varo‑
luş problemi içerisine sürüklemesidir. Peygamberin 
bu sürece ilişkin çözümü “hicret”tir. Birkaç başarısız 
tecrübe sonrası krizi aşma konusundaki ısrar ve ça‑
bası sonunda doğru atılımın oluşmasını sağlamış ve 
Yesrib “İslâm Yurdu” olmuştur. 

İslâm'ın Yesrib tecrübesi Uhud, Hendek, Bir‑i 
Maune, Hudeybiye… gibi birçok sıkıntılar içerse de 
sonuçta İslâm bu topraklarda çok büyük bir başarı 
kazanmış ve tarihsel varlığını kökleştirmiştir.

Bahsi geçen sıkıntılar ve çözüm şekilleri bize Hz. 
Peygamberin ilahi anlamda gördüğü destek yanın‑
da sıkıntıları aşmada doğru bir istişari mekanizma, 
sabır, sebat ve doğru insanlarla iş yapma olgusunun 
da çok önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. 

İslâm'ın tarih içerisinde karşılaştığı belki de en 
büyük kriz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in vefatıdır. Pey‑
gamberin ölüm döşeğinde olduğu sırada Ensar'ın 
defacto bir yönetim kurma girişimi Hz. Ömer (r.a.) 
vasıtası ile engellenmiş ve bu krizin en azından si‑
yasi/yönetimsel boyutu kısmi bir istişare ve kon‑
sensüs ile aşılabilmiştir. Burada üzerinde durulma‑
sı gereken olgu, yetkin insanların doğru ve gerekli 
zamanlarda inisiyatif almalarının ne kadar önemli 
olduğudur. Hem Ensar'ın, yönetim boşluğu oluşma‑
ması için yaptığı teşebbüs hem de Hz. Ömer'in (r.a.) 
bu teşebbüse müdahalesi inisiyatif kullanmanın en 
önemli örneklerindendir. 

Hz. Ebubekir (r.a.) ve sonrasında Hulefa‑i Raşi‑
din döneminde İslâm dünyası çok önemli bunalım‑
lar yaşamış ve bu bunalımlara farklı dönemlerde 
farklı usullerle cevaplar geliştirmiştir. Hz. Ebube‑
kir'in (r.a.) kısa süren hilafeti döneminde sürecin en 
önemli sorunu olarak kabul edilen Müslümanların 
birliği ve İslâm'ın egemenlik haklarının korunma‑
sı sağlanmış ve Hz. Ömer (r.a.) döneminde formel 
denecek tarzda bir yönetim organizasyonu oluştu‑
rulmuştur. Hz. Osman (r.a.) dönemi, İslâm tarihi‑
nin köklü ayrışmalarının başladığı bir dönem olarak 

İmkân

MakaleErdem AKKOÇ
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karşımıza çıkmaktadır. Hz. Ebubekir (r.a.) ve Hz. 
Ömer (r.a.) döneminde yoğun olarak işlevselliğini 
sürdüren istişare mekanizmasının Hz. Osman (r.a.) 
döneminde zamanla kenara itildiği fark edilmekte‑
dir. Hz. Ali (r.a.) dönemi ise Hz. Osman (r.a.) döne‑
minin etkisi ve baskısı altında sürmüş ve bu dönem‑
de ortaya çıkan tüm sorunlar İslâm'ın geleceğine 
yön verecek tarzda gelişmiştir.

İslâm'ın Asr‑ı Saadet dönemi olarak tanımlanan 
ilk dönemi, İslâm'ın ilk temsilcilerinin büyük oran‑
da yaşadığı ve hayata müdahil olduğu bir dönemdir. 
Ashabın hayata müdahil olması hayatın her alanın‑
da, siyasi veya sosyal her konuda aktif ve katılımcı 
olmaları anlamına gelir. Bu katılım ve aktiflik güncel 
bakış açısı ile simgesel veya temsilî değil bilakis fiilî‑
dir. Hz. Ömer'in (r.a.) fetihler nedeniyle Medine'de 
ikamet eden ashabın sayıca azalmasına müdahale 
etmesi ve bir anlamda zorunlu ikamet uygulama‑
sı, yöneticiler açısından da bu katılım ve aktifliğin 
olumlandığını ve hatta olmazsa olmaz bir olgu ola‑
rak kabul edildiğini bizlere göstermektedir. Bu dö‑
nemde kullanılan istişare mekanizmasının usulü 
için söylenebilecek en önemli nokta yetkinlik ve tec‑
rübe dışında herhangi bir sınırlamanın olmadığıdır. 
Bu ifade resmî bir formun yokluğunu anlatır. İhya/

tecdit perspektifinden bakıldığında bu dönemde 
uygulanan istişarenin, İslâmi ifade ile “samimiyet” 
noktasından ve meşruiyet merkezinden yapıldığını, 
bu manada modern ifade ile “yapıcı eleştiriler”in 
esas yöntem olduğunu görebilmekteyiz. Ancak bu 
dönemin sonlarında ortaya çıkan ve genel eğilimin 
aksine samimiyet içermeyen anlayış ve eleştirilerin 
(özellikle Hz. Ali (r.a.) döneminde Emevilerin ve 
taraftarlarının yaklaşımları) ortaya çıktığını görü‑
yoruz. Bu durum Hz. Ali (r.a.) döneminde askerî 
mücadelelerin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. En 
sonunda Hz. Ali'nin (r.a.) şehit edilmesi neticesin‑
de ve Hz. Hasan'ın kendi isteği ile (baskılar netice‑
sinde) Muaviye lehine hilafetten çekilmesiyle İslâm 
toplumları için siyasi meşruiyet problemi de ortaya 
çıkmıştır.

Siyasi alanda ortaya çıkan yeni durum İslâm 
toplumunu yönetecek kişileri belirlemede ümmetin 
inisiyatifini sıfırlamış, bu durumda meşveret uygu‑
lamasını ilk içeriğinden farklı olarak yüzeysel, sami‑
miyetten uzak ve belli bir akreditasyon çerçevesinde 
meşrulaşmış kesimlerin alanı olarak değişmiştir. 
Emevi‑Abbasi dönemleri boyunca yönetimi siyase‑
ten yönlendirme ve dönüştürme olanağını kaybeden 
toplum, ilmî alandaki itirazları (ulemanın uzlaşmaz 
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tavrı) ve siyasi olarak fiilî karşı koyuşları (kıyamlar) 
ile ihya/tecdit geleneğini sürdürmüşlerdir.

Bu yeni durum İslâm dünyasında ilmî alanda bir 
bağımsızlık/özerklik olgusunu ortaya çıkarmış ve 
siyasi otoriteye karşı “âlim” mefhumunu doğurmuş‑
tur. Bu da toplum nezdinde ikili bir otorite olgusunu 
meydana getirmiştir. Her ne kadar siyasi alanın im‑
kânları ulemanın toplum üzerindeki otoritesini ve 
etkinliğini belli ölçüde sınırlandırabilse de mutlak 
anlamda ortadan kaldıramamıştır. En nihayetinde 
bu ikiliğin ortadan kaldırılması amacıyla bazı dinî 
figürler, devlet adına çalışmaları konusunda ikna 
edilmiştir! Bir kısım ulemanın devlet adına çalışma‑
sı âlimler ve çoğu zaman mezhepler açısından da bir 
akreditasyon olgusunu doğurmuştur. 

İlk dönemlerde genel olarak fikrî bağımsızlığını 
her ne pahasına olursa olsun korumaya çalışan ule‑
ma, resmî devlet görevlisi olmayı kabul ettikleri dö‑
nemden itibaren bu bağımsızlıklarını kaybetmiş ve 
böylece İslâmî ilimler alanındaki gelişmeler de siyasi 
otoritenin belirleyiciliği altına girmiştir.

Devlet adına ve devlet için çalışan “din adamı” 
olgusu tarihin çeşitli dönemlerinde kırılmalara uğ‑
rasa da günümüze kadar devam etmiştir. Bahsi ge‑
çen kırılma dönemlerinin birçoğunun kriz dönemle‑
ri olması dikkat çekicidir. Moğol bozgunu esnasında 
İbn‑i Teymiye'nin Orta Doğu'da, sonrasında Şah Ve‑
liyullah Dehlevî'nin Hint alt kıtasında yapmış oldu‑
ğu faaliyetler ve geliştirdikleri söylemler bu duruma 
dair önemli örneklerdir. Ki bu ve benzeri örnekler 
İslâm'ın ilk dönemlerinden itibaren gözlemlenen 

siyasi ve sosyal sıkıntıların çözümü için de önemli 
roller üstlenmişlerdir; özellikle de siyasi otoritenin 
zayıfladığı dönemlerde. 

Bu anlamda Osmanlı Sultanlığının siyasi ve as‑
keri olarak zayıflaması ile birlikte İslâm coğrafyası 
yeni bir buhran içine düşmüştür. İslâm coğrafya‑
sının kimi yerlerinin Osmanlı'nın elinden çıkma‑
sı çoğu yerinin de Batılılarca sömürgeleştirilmesi 
Müslümanların son birkaç yüzyılda yaşadıkları en 
büyük krizi de beraberinde getirmiştir.

Ancak bu kriz dönemi de Müslümanlar açısın‑
dan yeni bir ufuk ve bir anlamda başlangıca da vesile 
olmuştur. Müslümanların küresel güçlerini kaybet‑
meleri özellikle sivil ulema ve düşünürler açısından 
yeni bir fırsat gibi değerlendirilmiş ve 20. yüzyılda 
yeniden şekillenen siyasi ve sosyal hayata dair yeni 
şeyler söylemeyi başarmışlardır. 

Bu dönemde ortaya konan en önemli anlayış 
kimilerinin “İslâmcılık” diye ifade ettiği ve İslâm'ın 
yeniden egemen bir düşünce olmasını önceleyen; 
siyaseten Kur’ân ve Sünnet'in egemenliğini, sosyal 
alanda adalet ve liyakatin öncelenmesini, dinî alan‑
da da bidat ve hurafelerden uzaklaşarak Kur’ân'a ve 
sahih sünnete dönüşü belli oranda sistematikleştir‑
meyi başaran ve bu söylemi bir hareket haline dö‑
nüştürebilen anlayıştır. Bu oluşumlar, kendi içinde 
bulundukları krize karşı nispeten bir direnç oluştur‑
mayı başarmıştır. Özellikle selefe ait atıfları bu olu‑
şumların milliyetçilik, devletçilik vb. tarihî arızalar‑
dan bir parça da olsa uzaklaşabilmelerini sağlamıştır. 

Bu oluşumlar İslâm'ın ilk dönemlerinde ortaya 
konan samimiyet ve adanmışlığı tekrardan gündem 
ederek birçok alanda yine İslâm'ın ilk dönemlerin‑
deki gibi inisiyatif alabilmişlerdir. Yapılan çalışma‑
lar dünyanın dört bir yanına yeniden İslâmlaşma ve 
kıyamlara öncülük etmiştir. 

En nihayetinde zamanın ruhuna uygun olarak 
Müslümanların durumları da çok hızlı değişimlere 
uğrayabilmekte; eskiden on yıllar hatta yüzyıllar 
alan dönüşüm ve değişimler günümüzde birkaç yıl 
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hatta birkaç ayda bile oluşabilmektedir. 20. yüzyıl, 
Müslümanlar açısından büyük yenilgiler yüzyılı olsa 
da 21. yüzyılın Müslümanlara daha iyi şeyler getir‑
diği veya vaat ettiği söylenemez. Günümüz dünyası 
krizlerin hem daha hızlı ortaya çıkmasına ve daha 
hızlı yayılmasına imkân vermektedir. 

Siyasi anlamda bir odak noktasına sahip olma‑
mak Müslümanları büyük oranda dağınık tutarken 
krizlere yönelik İslâmi söylem/çözüm oluşturma‑
yı da aynı oranda olanaksızlaştırmaktadır. Ancak 
bu durumu mutlak kabul etmek de doğru değildir. 
En nihayetinde 20. yüzyılda Müslüman toplumlar 
sosyal ve siyasal dönüşümlerde özne olabilmenin 
bir imkânını keşfetmiş ve “cemaat” kavramını, en 
azından bir uyanış ve farkındalık biçimi olarak kul‑
lanmayı başarmışlardır. Günümüzde de gerek iyiliği 
emredip kötülüğe engel olma anlamında ve “İçiniz‑
den hayra/hakka çağıran bir topluluk bulunsun.” (Âl‑i 
İmran, 104) buyruğu çerçevesinde “cemaat” anlayışı 
yeniden işlenmeli; gerek Ehl‑i Sünnet ve'l‑Cemaat 

anlamında ümmet olarak, gerekse de uzmanlık ve 
ilgi alanları farklı olabilecek sosyal örgütlenmeler 
anlamında yeniden toplumda varlık göstermelidir. 
Bu noktada da İslâmi hareket önderlerinin, düşü‑
nürlerin ve âlimlerin yine ve yeniden daha gür ve 
açık bir şekilde Müslümanlara önderlik etmeleri, 
Müslümanların güncel politik, siyasi söylemlerle 
dikkatlerinin dağılmasına engel olmaları ve özel‑
likle İslâm gençliğinin gündemine “İslâm davası”nı 
oturtmaları yani güncel krizlere dair doğru açılım‑
lar yapmaları gerekmektedir. Yetkin, samimi alim 
ve önderlerin ve İslâmi örgütlenmelerin boş bırak‑
tığı alanların klavye mücahitleri, siyasi tetikçiler 
ve konjonktür budalaları tarafından doldurulduğu 
unutulmamalıdır. Çok olmadığını biliyoruz ama 
kendilerine ufuk çizecek ve cesaretlerini doğru işle‑
re yöneltecek insanları bekleyen gençlerin de oldu‑
ğunu yakinen görüyoruz. 

Gözlerimiz, şehre koşarak gelecek ve insanları 
Allah ve Resulüne davet edecek kimseleri arıyor… 
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Eğitim çalışmalarımızdaki temel ilke 
ve hedefler neler olmalıdır? Yetiştir‑
mek ve geliştirmek istediğimiz insan 

modeli hangi değerler üzerinde yükselmelidir?

Bismillahirrahmanirrahim. 

Eğitim çalışmaları da dâhil olmak üzere Müs‑
lümanların salih amellerinin en az üç boyutu bu‑
lunmaktadır:

Birincisi niyet boyutudur yani salih amelin Al‑
lah için yapılmasıdır. 

İkincisi yükümlülük boyutudur. Kişi salih amel 
yapmak suretiyle Allah'a karşı vazifesini yerine 
getirmiş olur. 

Üçüncüsü de insanlığa ve topluma bakan boyu‑
tudur. İşlenen salih amel ya doğrudan ya da do‑
laylı olarak insanlığa fayda sağlar.

Namaz, oruç gibi ibadetler zekâta göre daha 
bireysel ibadetlerdir. Bu ibadetlerin Allah'a karşı 
sorumluluk şuuru ile ihlaslı bir şekilde yapılma‑
sının dışında toplumla alâkalı bir tarafı da vardır. 
Bireysel olarak görebileceğimiz bu ibadetlerin 
hepsi insanın ahlâkını güzelleştirir. Güzel ahlâklı 
bir insan da toplum ile güzel ilişkiler kurarak gü‑
zelliği yayar. 

Eğitimin de böyle bir özelliği vardır. Tevbe Su‑
resi'nin 122. ayet‑i kerimesinde “Müminlerin hep‑
sinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların 
her kesiminden bir grup dini çok iyi fıkhetmek ve ka‑
vimleri (savaştan) döndüklerinde onları ikaz etmek 
için geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar.” buyrul‑
maktadır. Burada ilmin hem kişinin kendisi ile 
hem de toplumu ile alâkalı boyutunu görüyoruz. 
Ayetin “liyetefekkahû fîddîn/dinde fıkıh sahibi ol‑
sunlar” yani dinin hükümlerini iyice öğrensinler 
kısmı, ibadetin kişisel boyutuna dikkat çekmek‑
tedir. 

Ayetin “ve liyunzirû kavmehum izâ rece‘û iley‑
him/kavimleri kendilerine döndüğü takdirde onları 
da Allah'ın azabını hatırlatıp uyarsınlar, korkutsun‑
lar” kısmı ise toplumsal boyutuna dikkat çekmek‑
tedir. 

Dolayısıyla hangi çağda, toplumda ve şartlar‑
da olursak olalım eğitimimizin iki hedefi olmalı‑
dır. Sadece “tefakkuh” olursa “ilim için ilim” olur. 
Bu, İslâm'da matlup bir şey değildir. Çünkü Pey‑
gamber (s.a.v.): “Beyinsizlerle tartışıp boy ölçüşmek 
veya âlimlere karşı övünmek ya da halkın dikkatini 
kendine çekmek için ilim tahsil eden kişiyi Allah ce‑
hennemine atacaktır.” buyuruyor.

“Eğitim ve İlim, Allah 
İçin Olmalıdır.”

M. Beşir ERYARSOY / Röportaj Ali YÜKSEL Röportaj
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Demek ki “ilim için ilim” İslâm'da istenen ve 
arzu edilen bir şey değildir. Başkalarına hava at‑
mak, tabiri caizse caka satmak, böbürlenmek için 
ilim istenmez. Peki, ilim ne için istenir? “Liyun‑
zirû kavmehum izâ rece‘û ileyhim/onlar senin yanı‑
na döndüğü zaman ya da sen onların yanına gittiğin 
zaman onları uyarıp korkutmak, Allah'ın nimetlerini 
ve azabını hatırlatmak, Allah'ın dininin gereklerini 
anlatmak” için ilim istenir. İlim sadece ve sadece 
Allah için olmalıdır. Allah için olmayan ilim fay‑
da vermez, doğruya götürmez. Şunu da belirt‑
mek gerekir ki ilim en büyük ibadetlerdendir ve 
bu ibadetin Cenab‑ı Allah ile olan kişisel boyutu‑
nun yanında toplum ile alâkalı boyutu da vardır. 
Dolayısıyla ilim/eğitim programlarımızın da bu 
maksada matuf şekillenmesi gerekiyor. Esasında 
bugün için yaşadığımız eğitim sorunlarının teme‑
linde de en genel ifadelerle bu maksattan uzaklaş‑
mamız yatmaktadır.

Müslümanların eğitimlerinin bir parça‑
sı hâline gelen “sivil ders halkaları”nı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Tespit edebildiğiniz  

eksikler ve çalışmaların daha etkili olabilmesi 
adına tavsiyeleriniz neler olur?

Sivil ders halkalarının kendileri zaruridir ve 
şimdiye kadar yaşadığı gibi kıyamete kadar da 
yaşamalıdır. İslâm'ın ilk eğitim müesseselerinin 
“sivil” olarak ifadelendirdiğimiz nitelikte eğitim 
müesseseleri olduğunu söyleyebiliriz. 

Medrese sonradan resmî kurum olarak ortaya 
çıkmıştır. Medresenin resmî kurum olmasından 
kastettiğimiz devlet desteğini alması, devletin hi‑
mayesinde bulunmasıdır. Ancak bununla birlikte 
devlet eğitimle alâkalı bir müdahalede bulunma‑
maktadır. Çünkü devletin dine müdahale etme‑
mesi gerekir. Bunun için dinî eğitim veren bir ku‑
rum olarak medreseye devletin müdahil olmasına 
imkân verilmemelidir. Çünkü medreseye müda‑
hale etmek bir bakıma dine müdahale etmek olur.

Medrese ile birlikte yine sivil eğitim devam et‑
miştir. Ashab‑ı Suffa, sivil eğitim faaliyeti yürüt‑
mekteydi. “Sivil” kelimesini burada Batı'nın sivile 
verdiği anlamın dışında, eğitim faaliyetlerinde 
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toplanılır, sohbet edilirdi. Ramazan aylarında bu 
daha ileri giderdi. Bazı kimseler ibadetle vakitleri‑
ni geçirirken bazıları ilmî sohbetlerde bulunurdu. 

Kastettiğimiz anlamıyla “sivil ders halkaları” 
vazgeçemeyeceğimiz, ihmal edemeyeceğiz, kıya‑
mete kadar devam etmek zorunda olan ilim hal‑
kalarıdır. Ancak bugün bizim “sivil eğitim” olarak 
yaptıklarımızın maksada hizmet edip etmediğini 
sorgulamamız gerekir. Bir dereceye kadar sivil 
eğitim çalışmalarımız olumludur. Ancak ıslah 
edilmesi gereken tarafları sabit bırakılması gere‑
ken taraflarıyla mukayese ettiğimizde ıslah edil‑
mesi gereken tarafların çok daha fazla olduğunu 
görürüz.

Eğitim, öğretimden farklıdır. Eğitim, öğre‑
timin amelî ve ahlâkî hayata yansımasıdır hatta 
onu şekillendirmesidir. İlim öğrenilir, ilim sahibi 
olunur ancak ilmin amele ve ahlâka dönüşmesi 
ayrı bir süreçtir. Dolayısıyla ayrı bir ihtimam is‑
ter, ayrı bir gayret gerekir.

Ders halkalarının daha verimli olması için 
evvela ilmi öğretecek olanı, ilmi öğrenecek olanı ve 
bunun için gereken zamanı iyi değerlendirmemiz 
gerekir. 

Saydığımız bu üç önemli unsurun ifade yerin‑
deyse matematiksel boyutlarını tespit etmemiz 
lâzım. Mesela, ilmi öğrenecek kişinin yaşı, vakti, 
anlama kapasitesi onun matematiksel anlamda 
değerlendirilmesini ifade eder. İlmin ne kadarlık 
zaman zarfında, ne kadarlık zaman periyodunda 
öğretileceği ilim halkalarının aritmetik verileri‑
dir. Ders halkalarımızı aritmetik boyutlarda de‑
ğerlendirip, eğitime dönüşmesini istediğimiz bil‑
giyi çok sağlıklı bir şekilde ve ehemmiyet sırasına 
göre muhataplarına aktardığımız ölçüde verimli 
bir eğitim yapmış oluruz. 

Maalesef Müslümanlar olarak bunların hiçbi‑
risinin hesabını yapmıyoruz. Bunlar olmayınca 
“Benim oğlum bina okur döner döner yine okur.” 
tekerlemesi vakıamızı anlatan söz oluyor. Ders 

devlet müdahalesinin olmadığı, Müslümanların 
eğitimine, ilmine kendi imkânlarıyla sahip çıkma‑
sı anlamıyla kullanıyoruz.

Bu manada İmam Malik'in Medine'de verdiği 
eğitim sivil bir eğitimdir. İmam Ebu Hanife'nin, 
İmam Ahmed bin Hanbel'in ve İmam Şafii'nin ‑ki 
bilhassa Mısır'a gittikten sonra oluşturduğu‑ eği‑
tim halkaları birer sivil eğitimdir. Bütün üstatla‑
rın, hocaların, âlimlerin, müçtehitlerin, hatta iti‑
dal sınırlarını aşmayan gerçek mürebbi şeyhlerin 
kendilerine ait kurdukları binalarda veya camiler‑
de oluşturdukları eğitim halkaları birer sivil eği‑
timdir. Bu eğitim halkaları için kimi zaman ayrı 
bir müessese kurmuşlar kimi zaman şehrin en 
büyük camisinin bir sütununu kendilerine okul 
yapmışlardır. Birisi ikindi namazından önce, bir 
başkası sabah namazından sonra ders halkalarını 
kurar, orada öğrencilerine dersini verir, riyasetin‑
de konular müzakere edilirdi.

Sonra medreseler kuruldu, ancak az önce bah‑
settiğimiz ders halkaları da devam etti. Çünkü 
medrese ile herkese ulaşmak, medreseyi herkese 
götürmek mümkün değildir. İlim adamı mütehar‑
riktir. Medrese gibi bir binada sabit değildir. Ya o 
gider ya da onun yanına gelinir. Öğrencide müte‑
harriktir. Bu bakımdan İslâm tarihinde ilim ‑ifa‑
de yerindeyse‑ taşınabilir ve kendisine ulaşılabilir 
bir mahiyette devam etmiştir. Kimi zaman tekke 
ve zaviyelerde kimi zaman köy odalarında eğitim 
devam etmiştir.

Bu eğitim anlayışı Cumhuriyet'in ilk yıllarında‑
ki fevkalade baskıya rağmen cüzi de olsa devam et‑
miştir. Mesela, birçok köy odalarında Fuzuli Divanı 
okunurdu. Bugün ise Fuzuli Divanı'nı okuyup an‑
lamak edebiyat fakültelerinde doktora konusudur.

Hatırlıyorum, bizim küçüklüğümüzde köyler‑
de ve mahallelerde, köyün yahut da mahallenin 
zenginin ya da köklü bir ilmî geleneğe sahip olan 
ailenin bir odası olurdu. Orada mutat olarak haf‑
tanın belli günlerinde özellikle yatsıdan sonra 
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halkasına yıllardır devam ettiği hâlde hâlâ birinci 
sınıf programında olan kimselerin olduğunu bili‑
yoruz. Günümüzde eğitimin ifade yerindeyse yo‑
ğunlaştırılmış besin hapları gibi olması lâzımken, 
bu tarz şeylerin yaşanıyor olması ortada ciddi bir‑
takım sorunların olduğunu göstermektedir.

Arapça yazılmış çok sayıdaki kıymetli eser‑
leri Türkçeye kazandırmış bir mütercim ola‑
rak sizi tanıyoruz. Bununla birlikte yazmış 
olduğunuz ve bizlerin de çokça istifade ettiği 
ders haklarımızda okuduğumuz eserleriniz 
mevcut. Kitaplarınızı ne zaman yazdınız? O 
zamanki sosyal, siyasi şartlar ile bugünkü 
şartlar arasında değişiklik görüyor musunuz?

Çağı aşan hatta bütün çağları kuşatan bir hitap 
ve söylem sadece Allah'ın kitabına mahsustur. Bu‑
nun dışındaki bütün yazılanların çağları aşan bu 
kuşatıcılığa sahip olduğunu söylememiz mümkün 
değildir. Yazılanlar, çağın şartları ve o zamanın 
muhataplarının durumu gibi sınırlandırmalarla 
kayıtlıdır. Ben öyle eskilerin tabiri ile “muksirûn” 
sayılacak bir müellif değilim. Fakat bütün yazdık‑
larımı bir araya getirmiş olabilseydim mevcut telif 
eserlerim kadar daha kitap çıkabilirdi. Yazdıkları‑
mın bir kısmının belki bir araya gelmesi gerekmez. 
İLEM'in İslâmcı dergiler çalışmasının altında vak‑
tiyle yazdıklarım bir araya getirildi. Bunlar güzel 
çalışmalardır, büyük derlemelerdir.

O zaman için yazdıklarımız, o zamanın şart‑
ları içerisinde ya tartışmaya henüz yeni başladı‑
ğımız ve yahut da ileride daha çok tartışılacağı‑
nı düşündüğümüz meselelerdir. Mesela, İslâm 
Devlet Yapısı isimli kitap çalışmamın yanında ilk 
İslâm devletini bütün boyutlarıyla ele alan bir ki‑
tap daha yazmak istemişimdir. Muhammed Ha‑
midullah'ın başlattığı çizgiyi sürdürmek niyetin‑
deydim. Evimde bunun epey malzemesi var fakat 
bunları kitaplaştırmak için bir türlü fırsat olmadı. 
İslâm Devlet Yapısı'nı 1978 yılında yazdım. Bu yıl‑
larda yavaş yavaş tartışıldığını gördüğüm “nesh 

meselesi” üzerine kendime göre o zamanki şartla‑
rım içerisinde bir yazı kaleme aldım. Aynı şekilde 
uzunca makaleler ve araştırmalarım oldu. “Hicret 
ve hicretin ahkâmı”, “daru'l‑harp”, “daru'l‑İslâm” 
gibi birçok konunun tartışılabileceğini düşündük. 
80'li yıllarda meal çalışması yaptım. Daha sonra‑
ları Müslümanların bir kısmının anlamakta ve 
anlatmakta zorlandığı, bir kısmının ise yeterli 
boyutlarda anlayamadığı “çağdaş kavramlar ve dü‑
şünceler” üzerine yazılar yazdık. Haftalık Tevhid 
gazetesinde Kur’ânî‑İslâmî kavramları irdeledik. 
Bu çerçevede “laiklik”, “demokrasi”, “egemenlik” 
meselelerini tartıştık. Bunların bir kısmı kitap 
hâline getirildi, bir kısmı makaleler hâlinde kaldı. 
Bazen tercüme çalışmalarımın gerektirdiği biyog‑
rafik çalışmalar yaptım. Kurtubi Tefsiri dolayısıyla 
Kurtubi'nin hayatı ve eserleri üzerine bir çalışma 
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yaptım. Bu çalışmamın ilgili konularda yazılmış 
doktora tezlerinde referans olarak kullanıldığını 
biliyorum.

İmam Tahavi'nin Şerhu Meâni'l‑Âsar'ını tercü‑
me ederken mütevazı de olsa İmam Tahavi ile alâ‑
kalı bir çalışmam oldu.

Özetle şunu söyleyeyim: İster kalemi elime al‑
dığım zamanlarda olsun, ister tercüme yaptığım 
zamanlarda olsun, Müslümanların o şartlar içe‑
risinde tartıştıkları veya tartışabilecekleri husus‑
larda ben de elimden geldiği kadar, karınca kara‑
rınca, bu tartışmalara ışık tutmaya çalıştım.

Bu tartışma süreci devam ediyor mu?

Hâlâ devam edenler var. Hâliyle yazdıklarımız, 
o zamanın şartları içerisindeki tartışmaların ge‑
rek havasından ve zemininden gerekse cereyan 
ettiği hâkim atmosferden birtakım işaretler ve 
yansımalar taşımıştır. Hâliyle bu yansımalar ve 
şartlar değiştiği zaman onların sebep olduğu değer‑
lendirilmelerin de gözden geçirilmesi gerekir. İşin 
hakikati budur. Önemli olan insanın sabit olanı 

yani değişmez olanı ile değişebilir olanı tespit et‑
mesidir.

İki fıkhî kaideyi hatırlatmak istiyorum. Birin‑
cisi; “Nassın vârid olduğu yerde içtihat olmaz.” ka‑
idesidir. İkincisi; “İçtihat içtihatla nesh olunmaz.” 
kaidesidir. Peki, içtihadın içtihatla nesh olunma‑
ması ne demektir? Bu önceki içtihadın ebedi kal‑
mayacağı anlamına gelir. Bir müçtehidin yaptığı 
içtihadın yanında bir başka müçtehit de başka 
bir içtihatta bulunabilir, demektir. İçtihat kapısı‑
nın açık olması da bu anlama gelmektedir. İçtihat 
kapısını bir müçtehit kendisine kapatamayacağı 
gibi, bir başkasına da kapatamaz. Çünkü içtihat 
kapısı dinin açtığı bir kapıdır. 

Günümüzde insanlar içtihadı çok ürkütücü 
buldukları için müçtehitten ziyade müceddide 
vurgu yapmaya çalıştım. Bize lâzım olan tecdittir 
gerçekten. Tecditte esasen içtihat zemini üzerin‑
de olmadan olmaz. Çünkü tecdit edebilmek için 
iki tane önemli ayağa ihtiyaç vardır: Çağı idrak et‑
mek ve sağlam bir ilmî anlayışa sahip olmak. Sağlam 
bir ilmî anlayışla çağını idrak ettiği zaman ilim 
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adamı, neyin eskidiğini, neyin tecdit edilmesi ge‑
rektiğini, ne ile alâkalı yeni şeylerin söylenmesi 
gerektiğini daha iyi kavrar.

Herhangi bir kitabınızı bugün yazsaydınız 
hangi üslup ve tarzda yazardınız ve kitaplarda 
öncelik verdiğiniz hususlar neler olurdu?

İman ve Tavır isimli eserim belki birçok sebep‑
ten ötürü yer yer yanlış değerlendirmelere konu 
olmuştur. Yaptığım sohbetlerden ve konuşmalar‑
dan sonra anladım ki “İman ve Tavır” kitabımdan 
hareketle yanlış çıkarımlar yapanların, adeta tek‑
fir için menfez bulduklarını zannedenlerin ortak 
tarafı, muhatap olduklarım için söylüyorum, ki‑
tabın mukaddimesini okumamış veya okumakla 
birlikte anlayamamış olmalarıdır. Bu kitabımın 

girişinde ben dikkat edilmesi gereken hususlarla 
alâkalı olarak kitabın genelinin adeta anlaşılma‑
sı için çerçevelendirici birtakım ilkeler üzerinde 
durdum. Mesela, “Ehl‑i kıble tekfir edilmez.” gibi 
ilkeleri izah etmeye çalıştım. Eğer birisi, benim 
kitabıma dayanarak bir başkasını kâfir ilan etti‑
ğini söylüyorsa bilmelidir ki ben kitabımda “Ehl‑i 
kıble tekfir edilmez.” diyorum. Hâlbuki o, ehl‑i kıb‑
leyi tekfir ediyor. Bizim bütün açık izahlarımıza 
istinaden “Bu kişi ehl‑i kıble olmaktan çıkmıştır.” 
diyorsa ben kitabımda öyle bir şey demiyorum. 
Ehl‑i kıble dışına çıkmak için çok önemli husus‑
ların vuku bulması lâzım. Baştan itibaren evvela 
namazı inkâr etmek lâzım, kabul etmemek lâzım 
veya namazı inkâr manasına gelecek kat‘î ahkâmı 
inkâr etmesi lâzım, kabul etmemesi lâzım. Bunu 
farkında olmayarak değil bilinçli yapması lâzım. 
Bu türden ilkeler mevcut. Onlara eklenecek bel‑
ki daha başka ilkeler de vardır. Bu konuda İslâm 
âlimleri, kelamcılar, fukahâ çok ısrarlı ve çok cid‑
di çalışmalar yapmışlardır. Bu büyük çalışmaların 
belki özetinin özeti olacak şekilde kitabımda bu 
ilkelere yer vermeye çalıştım. Böyle bir kitap da 
ancak bu kadarına tahammül ederdi. Kitabımın 
mukaddime kısmında ortaya koymaya çalıştığım 
hususlar dikkate alınırsa kanaatimce varılan bir‑
çok yanlış sonuç çıkartılmaz. Tüm bunlar beşer 
olmanın eksiklikleridir. Kaldı ki biz, niye insanlar 
yazdıklarımızı yanlış anlıyor, diyemeyiz. Allah'ın 
kitabı yanlış anlaşıldıktan sonra başkalarının ki‑
tabı nerde kaldı? 

Yakın zamanda bizi bekleyen bir kitap ça‑
lışmanız var mı? Sakıncası yoksa bu konuda 
biraz detay verebilir misiniz?

Hadis ile alâkalı derlemelerimiz vardı. Onla‑
rı düzenleyerek yakın zamanda yayınlayabiliriz. 
Vaktim olursa daha az çalışmayla Müslümanların 
istifade edebileceğini düşündüğüm çalışmalar var.

Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim.

Ben teşekkür ederim.
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İber Yarımadası'na kadar tüm coğrafya muhteşem 
ve emsalsiz eserlerle donatılmıştır. Müslümanlar 
ulaştıkları her coğrafyada ya şehirleri ilim, irfan 
ve medeniyet merkezlerine dönüştürmüşler ya da 
Basra, Kûfe, Fustat, Kayravan ve Bağdat gibi efsa‑
nevî yeni şehirler inşa etmişlerdir. Müslüman Arap‑
ların, Avrupa'nın en batısından başlayarak İber Ya‑
rımadası'nda gerçekleştirdikleri imar ve bayındırlık 
faaliyetlerini Müslüman Türkler aynı saikle Orta 
Asya'dan Avrupa'nın ortalarına kadar asırlar boyu 

Paulo Coelho'nun kaleme aldığı 90'lı yılla‑
rın en çok satan ve en çok okunan Simyacı 
adlı romanda, Endülüslü çoban Santia‑

go'nun gördüğü bir rüya üzerine İspanya'dan kal‑
karak Mısır piramitlerinin eteklerindeki hazinenin 
peşine düşmesi ve yaşadığı maceralı yolculuk an‑
latılmaktadır. Piramitlere varıp hazineyi aramaya 
koyulan Santiago'yu yakalayan eşkıyalardan birinin 
anlattığı rüya üzerine Santiago, asıl hazinenin İs‑
panya'da kendi köyünde her gün dinlenmek üze‑
re altında uyuduğu incir ağacının dibinde gömülü 
olduğunu öğrenir. Bunun üzerine Santiago vakit 
geçirmeksizin geri dönüş yolculuğuna koyulur. 
Şark‑İslâm ve Türk‑İslâm klasiklerinden mülhem 
olduğu da ileri sürülen bu romanda, yaban diyar‑
larda hazine aramaya koyulan günümüz insanına 
ya da diğer bir ifadeyle garpzedelere, meşakkatli ve 
yorucu yolculuklara çıkmadan önce, ayaklarının al‑
tındaki kendi öz hazinelerini keşfetmeleri ve bu ha‑
zinelerin kıymetini bilmeleri mesajı verilmektedir.

Hülefa‑i Raşidin döneminde fethedilmeye baş‑
layan toprakların, fetihlerle eş zamanlı olarak ma‑
mur ve bayındır hâle getirilmesi Abbasiler, Emevi‑
ler, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de devam 
etmiş; Arap Yarımadası'ndan Uzak Asya'ya, Kaf‑
kaslardan Adriyatik Denizi'ne, Kuzey Afrika'dan 
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devam ettirmişlerdir. Bahsi geçen dönemler Hristi‑
yan Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketlerinin 
itici gücü olmuş, Müslümanların ilim ve medeniyet 
alanında kat ettikleri mesafe ve ortaya koydukları 
eserler “Aydınlanma Çağı”nın temelini oluşturmuş‑
tur. 

Hristiyan Avrupa'nın, Aydınlanma Çağı ile ya‑
kalamış olduğu büyük dönüşüm ve atılım fırsat‑
ları, ilerleyen dönemlerde “öteki” coğrafyaların ve 
toplumların mümkünse sömürülmesi; mümkün 
değilse yok edilmesi ilkesi üzerine bina edilmiştir. 
Dünyayı bir uçtan diğer uca çeşitli yöntemlerle sö‑
müren Avrupa'nın bu gayr‑i insani faaliyetlerinden 
nasibini almamış toplum ve coğrafya neredeyse 
kalmamıştır. Batı'nın tevarüs ettiği bu genetik sö‑
mürgeci mirasın, 21. yüzyılda daha usturuplu bir 
şekilde ve global ölçekte, “Batılılaşma” ve “Çağdaş‑
lık” adına ve daha acımasızca hayata geçirildiğine 
tanıklık edilmektedir. Yakaladığı Aydınlanma Çağı 
ile tarihin seyrini kendi lehine çeviren Batı, kendi‑
sini üstün medeniyet olarak tanımlamak suretiyle 
diğer milletlerin ulaşması gereken ideal konuma 
yerleştirmiştir. 

Öte yandan ilk defa II. Viyana Kuşatması'nda 
(1683) Batı karşısında sendeleyen Osmanlı Devleti, 
bu başarısızlığın nedenlerini kendisinde aramak ye‑
rine dışarıda aramaya başlamış, yaşanan olumsuz‑
luğun çözümünün Batı'da olduğu zehabına kapıl‑
mıştır. Başlangıçta hedefe ulaştırıcı teknik, metot 
ve yöntem gibi araçların ithaline yönelik planlama‑
lar yapılmışsa da ilerleyen süreçte Batı'ya benzemek 
amaç hâline dönüşmüş, başarısızlıkların üstesinden 
gelebilmenin yegâne yolunun batılılaşmadan geçti‑
ği inancı yerleşik hâle gelerek kökleşmiştir. Böylece 
Batı, Osmanlı nazarında öncelikle askerî alanda; 
ilerleyen yıllarda ise başta eğitim olmak üzere idarî, 
iktisadî, hukukî ve ictimaî alanlarda örnek alın‑
ması gereken bir model hâline gelmiştir. Mezkûr 
alanlardaki eksikliklerin neler olduğunun tespit 
edilerek bu eksikliklerin giderilmesine yönelik  

tedbirler alınması yerine, yaşanan başarısızlıkla‑
rın Batı'ya benzeyerek giderilebileceği yönündeki 
vehim, zamanla öncelikli “amaç” hâline dönüşerek 
idealize edilmiştir. Vehmin amaca dönüşmesi dip‑
siz kuyu misali, içinden çıkılması muhal bir süreci 
de beraberinde getirmiştir. İslâm toplumlarının 
yabancılaşma serüveni de bu süreçte gelişerek ivme 
kazanmıştır. 

Milâdî 1330 senesinde İznik'te tesis edilen ilk 
medrese Orhaniye Medresesi ile başlayan ve 1839 
senesinde Tanzimat'la birlikte Batı tarzı mektep‑
lerin açılmasına kadar geçen beş asırlık süreçte 
Osmanlı İmparatorluğu'nun insan kaynaklarının 
önemli bir kısmı medreselerde yetişmiştir. Özel 
ve özgün yapısıyla Enderun mektepleri dışında 
Osmanlı eğitim sisteminin yegâne eğitim müesse‑
si olan medreseler üç kıtaya uzanan imparatorluk 
coğrafyasında yaşayan farklı etnisiteye ve mezhebe 
mensup tüm Müslüman ahaliye açık ve yaygın bir 
eğitim kurumuydu. II. Viyana Kuşatması'nda yaşa‑
nan başarısızlık, o güne kadar kazanılan zaferleri ve 
şanlı dönemleri perdelemiş; başarısızlığın teşhis ve 
tedavisinin Batı'da aranması nedeniyle hedef tah‑
tasına oturtulan kurumlardan biri de medreseler ve 
ilmiye sınıfı olmuştur.

Mezkûr başarısızlığı, bizde olmayan ancak 
Batı'da olduğu varsayılan üstün niteliklere bağ‑
layan anlayışın zamanla yerleşik hâle gelip kök‑
leşmesi, Osmanlı'da batılılaşma macerasının geri  
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benimsemiş ve bunun sayısız örneklerini hayata 
geçirmiş yegâne medeniyettir. Genel bir değerlen‑
dirmeyle 19. yüzyılın sonuna kadar farklı milliyet‑
lere mensup toplumların birlikte yaşadıkları barış 
ve esenlik yurdu İslâm coğrafyasının, sömürgeci 
Batılı devletler tarafından işgal edilerek yeniden 
şekillendirilmesinin üzerinden tam bir asır geçmiş 
olmasına rağmen bu coğrafyada kan ve gözyaşı ek‑
sik olmamıştır. Bu durum Batı'nın hayat görüşü‑
nün egosantrik/benmerkezci olmasından; kendisi 
dışındaki milletleri ise sömürülmesi ve yönetilmesi 
gereken birer nesne olarak görmesinden kaynak‑
lanmaktadır. Bu nedenle Batı'nın eğitim alanında 
rol model olarak alınmasının; yetiştirilecek nesiller 
açısından da dünyanın geleceği açısından da olum‑
lu sonuçlar vermesi mümkün görülmemektedir. 

Hz. Peygamber'in “İlim Çin'de de olsa alınız.”, 
“İlim müminin yitiğidir, onu nerede bulursa alsın.” ha‑
dis‑i şerifleri çerçevesinde dünya milletlerinin eği‑
tim alanında ulaştığı her türlü gelişme ve yenilik 
yakından takip edilerek “salih nesil” yetişmesine 
katkı sağlayacak her çeşit eğitimsel araç‑gereç ve 
yöntemlerden yararlanılması mümkün ve hatta ge‑
reklidir. Ancak bir milletin, beslenmiş olduğu me‑
deniyetin temel değerlerini göz ardı ederek başka 
bir milletin eğitim felsefesini benimsemesi ya da 
kendisi için amaç edinmesi çıkar yol değildir. Baş‑
ka bir medeniyetin hikâyesine eklemlenmek yerine 
kendi hikâyemizi devam ettirmek; yabancı diyar‑
lardaki hayallerin peşinden koşmak yerine, yanı 
başımızda ve bizim olan değerli mirasa/hazineye 
göz atmak daha makul ve mantıklı olacaktır. Nasıl 
ki Endülüslü çoban Santiago'nun, gördüğü bir rüya 
üzerine peşine düştüğü hazineyi bulması imkânsız 
ise İslâm medeniyetine mensup milletlerin de Ba‑
tı'yı kurtarıcı olarak gördükleri hiçbir rüyanın ger‑
çekleşmesi mümkün görülmemektedir. Çünkü Batı, 
neslin “salih” olmasını değil, kendine ait olmasını 
ister. Nesli salih kılacak ilkeler ise yüce kitabımız 
Kur’ân‑ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in sünnetinde 
mevcuttur. 

dönülemez bir mecraya akmasına, Teoman Dura‑
lı'nın ifadesiyle “Biz ne kadar takla atarsak atalım; 
doğuluyuz. Taşıdığımız kültür doğu kültürüdür.” ger‑
çeğinin unutularak, yaşanan başarısızlıkların Ba‑
tı'ya benzeyerek ya da eklemlenerek aşılabileceği 
düşüncesinin benimsenmesine yol açmıştır. Bu te‑
melsiz düşüncenin oluşturduğu zemin üzerine inşa 
edilen yapı ise Batı'ya yaranamadığı gibi kadim ve 
köklü medeniyetimizden de uzaklaşmıştır.

Kur’ân‑ı Kerim'de işaret edildiği üzere (11/61) 
“yeryüzünü imar ve ıslah edip bayındır hâle getir‑
mekle” görevli olan insanoğlu, bu görevini din, dil, 
ırk, mezhep ve diğer birtakım farklılıkları gözet‑
meksizin gerçekleştirmekle yükümlü tutulmuştur. 
Asr‑ı Saadet'ten Osmanlı'ya İslâm medeniyetinin 
mamur hâle getirdiği tüm coğrafyalarda bu aslî 
görevi yerine getiren Müslümanların hayranlık 
uyandıran örneklikleri tarihin aydınlık dönemleri 
olarak anılmaktadır. Batı medeniyeti, kendisi dışın‑
dakileri “öteki” diye tanımlayarak yeraltı ve yerüs‑
tü kaynaklarından beşerî kaynaklarına kadar tüm 
dünyayı sömürmeyi kendisine hak olarak görürken, 
İslâm medeniyeti tüm dünyayı ıslah ve imar etme 
misyonunu tarihin her döneminde yerine getirmeyi 
en temel vazife bilmiştir. “İnsanların en hayırlısı in‑
sanlara en faydalı olandır.” hadis‑i şerifi bu vazifenin 
temel felsefesini oluşturmaktadır.

İslâm medeniyeti, “Nesil salih olursa dünya ıs‑
lah olur.” öğretisini en temel eğitimsel ilke olarak 
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Eğitim, Allah tarafından insanda potansi‑
yel olarak var olan fıtrat melekelerini mu‑
hafaza edip geliştirerek kâmil bir insan 

inşa etme sürecidir, diye tanımlanabilir. 

Allah, insan özüne hem hayır hem de şer öğele‑
rini yani hem takvayı hem de fücur nüvelerini im‑
tihanda olmanın bir gereği olarak yerleştirmiştir. 
Fıtrattaki iyilik, doğruluk ve güzellik tohumlarını 
sabırla yaratıcının işaret ettiği yönde hareketlendir‑
mek eğitimcinin en temel gayesi olmalıdır. 

Eğitim, insandaki güzel duyguları ve hâlleri or‑
taya çıkartıp hayra doğru yönlendirmek, ifsat fır‑
tınalarına karşı onu koruyarak hakikatin izinde 
bir yol alış serüvenidir. İnsan, özünü Allah'a doğru 
yöneltirse istikamet üzere yol alır. Allah'ın rızasına 
yaklaşır. Fikir ve anlayışıyla, duygu ve hissedişiyle 
tüm davranışlarında ve sözlerinde İslâm ahlâkının 

havasını soluyabilir. Bu motivasyonla hareket eden 
her fert kurtuluşun ve özgürlüğün lezzetini tadar. 
İnsanlığın ihtiyaç duyduğu kurtuluş ve diriliş im‑
kânlarının kıymetli nüveleri fıtratın her bir zerre‑
sinde mündemiçtir. 

Global kapitalizmin egemen olduğu günümüz 
dünyasında yozlaşan bir yaşam algısı hızla yayıl‑
makta. Toplumdaki sorunlu alanlar her geçen gün 
daha çok belirginleşiyor. Fıtrat ifsat olur. Ruh yoz‑
laşır, çölleşir, bayağılaşır. Medeniyet köklerimizden 
uzaklaştıkça birtakım problemler ortaya çıkar. Bu 
durumlar karşısında ilim, irfan ve hikmetle donan‑
madığımız zaman çaresizlik hissederiz. Problemleri 
çözmekte başarısız kalırız. Şu an içinde yaşamakta 
olduğumuz kriz durumundan ancak ilimle kurtu‑
luruz. İlim, okumakla başlar. Okumak derinliği ve 
genişliği olan çok boyutlu bir eylemdir. Evrendeki 

Modernizm Kıskacında 
Eğitim

Hayriye BİCAN Dosya
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nesneleri ve olguları anlayıp kavramak gerekir. Va‑
hiy bilgisine dayanmayan okumalar kişiyi hakikat 
maksadına vasıl eylemez. Okumaktaki amaç insa‑
nın kendisini bulmasıdır. Kendi varlığı hakkında bir 
anlam yüklenmeyen, bir yargıya varamayan insanın 
daha ileri boyutta tefekkür geliştirmesi çok müm‑
kün olmaz. Fıtrat bilgisini yaşama aksettirmek ha‑
yata hayırdan yana çok güzel değerler katar.

Medeniyet havzamızın ruhları şenlendiren ışı‑
ğında hakikat merkezli bir talim ve terbiye gerçek‑
leştirmek her Müslümanın mükellefiyetidir. İslâm 
ailesinin fertleri olarak, gelecek nesillerimizi İs‑
lâm'ın çocuğu olarak yetiştirmek görevi, kadın erkek 
herkesin üzerine mühim bir vecibedir. İnsanoğlu‑
nun eğitimi, vahiy bilgisi izlenerek insan marifetiyle 
olur. İslâm medeniyetinin inşasında iki taraf olan 
kadın ve erkek yardımlaşması ve dayanışması bu 
noktada çok değerlidir. Bu yadsınamaz gerçeği göz 
önünde bulundurarak, Şehit Hasan el‑Benna'nın 
ifadesiyle toplumun yarısını oluşturan ve diğer ya‑
rısını da yetiştiren kadın unsurunun eğitimdeki 
ehemmiyetine dikkat çekmek gerekir. Bu bağlamda 
kadın anne, eş ve eğitimci olarak büyük mesuliyet 
yüklenmekte ve ağırlıklı bir rol üstlenmekte, hiç 
şüphesiz.

Allah (c.c.), insanoğluna yeryüzünü imar göre‑
viyle emaneti yüklemiştir. Emaneti muhafaza et‑
mek için talim ve terbiyenin etkisi çok önemlidir. 
İlim/bilgi hayatın en değerli unsurudur, yapmak 
ve yaşatmak için önce bilmek lâzım. Kadınıyla er‑
keğiyle her eğitimcinin ilim, fehim/anlayış, irfan 
ve hikmet bakışlı bir tasavvur kazanması öncelikli 
bir şarttır. Bu sürecin devamında hâsıl olacak İs‑
lâm mefkûresinin gereklerini salih amele çevirmesi 
mutlaka olması gerekendir. İlim amele dolayısıyla 
ahlâka dönüşmediğinde hiçbir ehemmiyeti kal‑
maz. İçinde yaşadığımız dünyada şu an ümmetin 
eksiği olan iki şey okumak ve ahlâktır. Bu ümme‑
tin eğitimcilerinin top yekûn bu noktaya yönelerek 
icraatlarını sürdürmelidir. Bu hususta özellikle yo‑
ğunlaşmak gerekir. Kur’ân'ın inzalinde ilk sıralarda 
olan Alak ve Kalem surelerinin başında buna dikkat  

çekilmiştir. “Yaratan Rabbinin adıyla oku.” hitabın‑
dan sonra “Muhakkak ki sen yüce bir ahlâk üzeresin.” 
diye tavsif edilen Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Ben 
ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” diye 
buyurmaktadır. İlim ve ahlâk ümmetin yükselme‑
sinde iki önemli basamaktır. Her zaman hatırda 
tutulması gerekir ki, sahih bir akideyi yani fıtratı 
öğrenmek farz‑ı ayındır.

Kadın erkek tüm eğitimcilerin bu kapsamda bir 
eğitim ve öğretim çabasında olması lâzım. Salih in‑
sanı inşa etmek ancak sahih bilgiyle mümkün olur. 
Böylece kişi bildiği ve iman ettiği hakikate sadık 
kalarak, bu minvalde samimiyetle hareket ederek, 
doğru davranışlar sergilemek başarısına ulaşabilir. 
Eğitimciler bunun farkında olarak “güzel olanı” yay‑
gınlaştırmak için, iyilikleri yaşatacak nesiller yetiş‑
tirmelidir. İyiliğin hayatta her zaman bir karşılığı 
vardır. Aklıselim sahibi olan hiç kimse iyilik/hayır 
olgusuna duyarsız kalamaz. Maruf, temel alınarak 
süren eğitimlerde erdeme dair merhamet, hürmet, 
nezaket, müsamaha, bağışlama, lütfetme, teşekkür, 
ihsan gibi tüm güzellikler paylaşılır. Böylece gönül‑
ler huzur bularak genişler.

Burada konuyu biraz özelleştirerek kadının eği‑
time katkıları noktasında bir değerlendirme yap‑
maya çalışalım. Daha çok kadınların maruz kaldığı, 
kadınlar üzerinde tezahür eden bazı durumları dile 
getirmek gerek. Tabi ki, bunu genelleştirerek kadın‑
lar böyledir demekten imtina ederek durumu izah 
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etmeye çalışalım, Allah'ın izniyle. Bu noktada şunu 
da ifade edelim ki, bir toplumda doğru ya da yanlış 
eğitim/değişim kadın ve erkek unsurlarıyla insan 
tarafından geçekleşir. Kadın ya da erkek tek başına 
ne düzelir ne de bozulur. Eğitimde kadın ve erkeğin 
etkisi eşit ağırlıklıdır. Ancak sorumluluk alanlarına 
göre görev farklılıkları vardır. 

Global kapitalizmin egemen olduğu modernizm 
profan ve pagan ideolojisi dünya insanını kimlik 
ve kültüründen tecrit eder. Tek tip tüketim kölele‑
ri oluşturmak için insanın duygu ve düşüncelerini 
parçalar. Aleme kendi çıkar ve arzusuna göre bir 
dizayn vermek ister. Bunun için projeler yapar, tu‑
zaklar kurar. Toplumdaki emperyalist yapılanma 
projeleriyle amaçlanan, kültür ve medeniyet değer‑
lerini sarsarak, fıtrat üzerinde krizler yaşatmaktır. 
Sömürü sistemlerinin temel hedefi kadın unsurunu 
dejenere etmektir. Bunun içinde toplumu ifsat pro‑
jelerini kadın üzerinden yaparlar. Aile kurumunda 
görünen çözülme, buna bağlı olarak mahremiyet 
ve kariyer gibi konulardaki çatışmalar bunu gözler 
önüne sermektedir. Kadına pozitif ayrımcılık ve 
ekonomik özgürlük gibi söylemler, kadını ifsat pro‑
jelerinin nesnesi konumuna düşürmek içindir. 

Modernizm ve küreselleşmenin paravan kav‑
ramlarından biri olan feminizmde bunu açıkça gö‑
rüyoruz. Erkek ve kadın arasındaki ilişkiyi baskı 
ve eşitsizlik olarak gören feminizm, toplumu ka‑
dın üzerinden şekillendirme projesidir. Feminizm  

kadını erkeğe karşı kışkırtarak, kadın erkek ilişki‑
sini zedeler. Hâlbuki İslâm mefkûresinde kadın ve 
erkek unsurlarıyla insan dost olarak yaratılmıştır. 
Dostluk ilişkilerini adalet ve şefkat üzere sürdürür‑
ler. Allah'a kul olan insan ilişkileri ne kadın ne de 
erkek anlayışına göre değil, sadece Rabbin hayata 
koyduğu ilkelere göre düzenler. Feminizm tehlikesi 
Müslüman toplumlarda da söz konusu oluyor, ma‑
alesef. Bu durum eğitim anlayışımızı da olumsuz 
olarak etkiliyor, elbette. Bunu önlemek için kadın 
erkek Müslümanlar olarak, dinimizin hayata koydu‑
ğu adalet prensiplerini ve merhamet ilkelerini el bir‑
liğiyle uygulamak bize eğitim açısından da önemli 
imkânlar sunacaktır. Benliği ve gururu terk ederek, 
sen‑ben tartışmasına düşmeden sadece Allah rızası 
için bu konuda yardımlaşmak dostluk ve mutluluğu 
pekiştirecektir, emin olun ki. Ayrıca İslâm düşman‑
larının, Müslüman aile üzerinden kurmak istedik‑
leri projeleri de kursaklarında kalacak, Allah'ın yar‑
dımıyla. Biz bize merhamet edip, hürmet gösterip 
İslâm şiarında kenetlenirsek adı ne olursa olsun ba‑
tıl ideolojiler bize asla zarar veremez. 

“Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin ve‑
lileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar, 
namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah'a ve resu‑
lüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. 
Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir.” (Tevbe Suresi, 
71)

Modern dönemin eğitimi etkileyen tehlikele‑
rinden biri de algı operasyonlarıdır. Medya, sanal 
medya, interaktif iletişim gibi modern taarruzlara 
maruz kalan toplumun değer yargıları farklılaşı‑
yor. Kadın unsuru üzerinde bunun etkileri açık ve 
net olarak görünmekte. Moda söylemlerin tutsağı 
olan kadın daha güzel, daha şık, daha başarılı, daha 
çok onaylanan bir imajın ardından adeta sürüklen‑
mektedir. Bu psikoloji direkt tüketim kültürünü 
körüklemekte. Kozmetik ürünler, plastik cerrahi 
operasyonları, moda sektörü ve diyet kürleri bu 
kadın kitlesinin vazgeçilmezleri oluyor. Bunun so‑
nucu olarak insan bireyselleşerek bencilleşiyor. İn‑
sanın aklına ve gönlüne yapılan küresel emperyalist 
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müdahale, eğitim faaliyetlerimize ket vuruyor. He‑
deflerimizi ve önceliklerimizi, konuşma tarzından 
giyim stiline tercihlerimizi etkiliyor. Modern dünya 
karşısında duruşumuzu ve kavramlarımızı muhafa‑
za ederek kendimize yer bulmalıyız. Her şeye rağ‑
men ilkesizce var olma tercihi Müslüman kimliğine 
zarar verir.

Küresel kapitalizmin tüketim kültürü kılcal da‑
marlarına kadar toplumu etkisi altına almış durum‑
da. AVM'ler adeta şehrin mabetlerine dönüşmüş, 
alışveriş çılgınlığı, hazır gıdalar, genetiği değiştiri‑
len ürünler ve bunlara kolay ulaşım toplumun zevk‑
lerini, tarzlarını, hayata bakış açılarını, eşyayı ve ev‑
reni algılama biçimlerini değiştiriyor. Doğal olanın 
buharlaştığı, sanal olanın yaygınlaştığı bir dönemde 
nesilleri İslâm ahlâkı üzere yetiştirmek güçleşiyor. 
Bu noktada ilkeli bir tutum içinde olmak, İslâm'ın 
nurlu ilkelerini gençlerin gönlüne yansıtmanın çare‑
lerini ve yollarını aramaktan bıkmayacağız. Onları 
gönüllerinden tutup ayaklandırmayı başaracağız, 
inşallah.

Tüketim kültürünün sonucu olarak israf ortaya 
çıkıyor. İsraf dağları altında boğuluyoruz. Ölçüyü ve 
haddi aşıyoruz. Nimetin kadrini bilmiyoruz, eşyayı 
ve evreni hakikat bağlamında değerlendiremiyoruz. 
Oruç tutup, kurban kestiğimiz hâlde eşyayı hakikat 
ölçüsünde algılayamıyoruz. Çünkü orucu diyet kürü 
olarak, kurbanı da et yemek olarak algılıyoruz. 

Görünüm ve imajın kutsandığı, her değerin ima‑
ja endekslendiği bir yaşam tarzı insanı varoluş ha‑
kikatinden uzaklaştırır. Fizik görünüşe zahire emek 
harcanırken, içsel duruşu enfüsü önemsemeyen, 
özünü fakirleştiren modern insan hakikatle takvay‑
la alâkasını kopararak, imaj çengellerine kapılır. Bu 
durum insanı bilinçsiz bir taklide sürükler. Moda 
olanın peşinden koşarak irade ve idrak işlevsellik‑
lerini kaybeder. Yaşam enerjisini sadece nefsin fani 
istekleri için harcar. Bu tutum insanı hayâsızlık ve 
ahlâksızlık çukurlarına düşürür. Genç nesli bu teh‑
likelere karşı uyarıp bilinçlendirmek, eğitimin te‑
mel meselelerindendir. Buna karşı genç dimağlara  

hakikat değerlerini taşımak lâzım. Modernizm 
kasırgalarının estiği bugünlerde karşımıza çeşit‑
li nahoşluklar çıkabilir. Akrebin işi zehirlemektir. 
Ama asıl önemli olan bizim duruşumuz ve dona‑
nımımızdır. İnsan yetiştirmek en büyük servettir. 
Çünkü o servet gelip insanlığa hizmet edecektir. 
Ümmet olarak ümidi diri tutmalıyız. Zeytin ağaçla‑
rının altıda masmavi gökyüzünü müşahede ederek 
ümit besleyen sadece bir çocuk için bile çalışmak her 
şeye değer. Güzel ameller yürek nehirlerini coştu‑
rur. Bu duygu dünyalık her türlü hazzın ötesinde bir 
tat bırakır insanın gönlünde. Çünkü güzel ameller 
yürek nehirlerini coşturur. Gönle inşirah sunar. 

Modernizmin emperyalist ideolojilerinden etki‑
leniyoruz. Çünkü öz kültürümüzden, kendi kültür 
havzamızdan uzaklaşarak, yabancı havzalarda ha‑
zırlanan kültürlere entegre oluyoruz. Bunun sonu‑
cunda vahşi kapitalizmin ateşinde erdem değerler 
yanıp mahvoluyor. Haz ve hızın tavan yaptığı bu 
ortamda konformist ve pragmatist bir nesil oluşu‑
yor. Bunun üzerine bir de manevi açlığın eklenmesi 
durumu iyice zorlaştırıyor. Olumsuzluklar ne kadar 
çok olsa da inancımızı kaybetmeden, eğitim nokta‑
sında eksiklerimizi tespit ederek, ihmal gösterme‑
den çalışmalarımıza devam etmeliyiz.

“Mümin olarak, erkek veya kadın her kim Salih amel 
işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksız‑
lığa uğratılmazlar.” (Nisa Suresi, 124)
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Türkiye'de son yıllarda üzerinde en fazla 
konuşulan konulardan birisi de eğitim. Ye‑
diden yetmişe hemen hemen herkesin bu 

meselede bir şikâyeti ve söyleyecek sözü var. Esasın‑
da kurulan cümlelerin özgün bir öneri ve fikir niteliği 
taşıdığını söylemek zor, zira slogan gibi tekrar edilen 
spot cümlelerden öteye gitmiyor öneriler. Herkes afo‑
rizmatik konuşmayı seviyor. Müşterek nokta ise eği‑
timin şart ve mevcut durumun kötü hatta vahim ol‑
duğu.

Çokça konuşulan eğitim sahasında, sınav odaklı 
ezberci eğitim yöntemi, hayıflanılan konuların ba‑
şında geliyor. Ama çocuklar ezber yapıyor mu, bu çok 
aşikâr değil. Mesela kimsenin şiir hafızası kuvvetli de‑
ğil, dediğimizde sloganik konuşmak herkesin hoşuna 
gidiyor. Ebeveynler için mesele, süreçten ziyade “so‑
nuç” aslında. Bu sonuç, “Çocuklarının iyi bir mesleğe 
sahip olmasını arzu etmek.” diye özetlenebilir. Elbette 
ahlâklı ve sorumluluk sahibi nesil arzusu da yer alıyor 
fakat meslek kazandırma her zaman ilk sırada. 

Millî Eğitim Bakanlığının vizyonunda yer alan 
“Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir 
eğitim sistemi.” mottosunun ideal anlamda iyi bir yere 
işaret ettiği düşünülebilir. Ne var ki gerçeklik ve özel‑
likle de iyi yetişmişliğin çok para kazandıran meslek 
sahibi şeklinde algılanması çocukların yeteneklerinin 
keşfi ve buna uygun bir gelecek planlamasını ezip geçi‑
yor. Nitekim okullardaki sanat ve spor eğitimi kapsa‑
mındaki derslerin ya başka bir derse tahvil edilmesi ya 
da ihtisas sahibi kişilerce okutulmaması da doğrudan 
doğruya bununla alâkalı.

Finlandiya eğitim modeli, yapılandırmacı yaklaşım, 
mental aritmetik ve daha birçok eğitim yöntemi de eği‑
timi iyi hale getirme arayışları çerçevesinde gündeme 
geldi. Her yeni “en iyi” olarak kabullenilip uygulanma‑
sı için birtakım yollar arandı fakat alanda mesafe kat 
etme noktasında işe yaradıklarını söyleyemeyiz. Eği‑
timde uygulanmak istenen bu yöntemler de içerik bilgi‑
sine sahip olmaksızın pek çoğu sadece isim olarak eği‑
timci, veli ve öğrenciler tarafından bilinmekte. Eğitim 
sahasında kötü olduğumuz düşüncesi ile gerçekleşen 
bu yöntem arayışları, kültürü ve tarihi farklı coğrafya‑
lara uzanıyor. Sorunlu hatta içler acısı olan durumu aş‑
mak için de sınav ile yapılan ölçme değerlendirmelerle  
uluslararası başarısı tescillenen ülkelerin eğitim mo‑
delleri ithal edilmeye çalışılıyor. Eğitim üzerine sayısal 
değerlendirmeler çerçevesinde metinler kaleme alan 
isimler de farkında olarak ya da olmayarak bu algının 
değirmenine su taşıyor. 

Eğitimi  
Dert Ediniyor muyuz?

DosyaGülşen ÖZER
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2010 sonrasında ise durum tersine işlemeye başlamış‑
tır. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
imam‑hatip lisesi mezunu olması bu okullara karşı si‑
yasi olumlama altyazısı eşliğinde konuşulur olmuştur. 
İmam‑hatip sayılarının artışı ilk zamanlar ihtiyaç ve ta‑
lep ile ilişkili bir durumdu. Elbette siyasi erkin bu konu‑
da ilgisi ve teşvik edici tavrı göz ardı edilemez ama reel 
durumda da imam‑hatip okulları taleplerin yoğunluğu 
nedeniyle sıkıntı yaşıyordu. Hatta bazı imam‑hatipler, 
1990'lı yıllarda sınavla öğrenci alıyordu. 28 Şubat gibi 
olağanüstü durumlar geçtiğinde imam‑hatipler, tekrar 
talep edilir hale geldi. Bu nedenle birçok okul, dönüştü‑
rülerek nitelikli imam‑hatip yapıldı. 

Gelgelelim bu dönüşümde ihtiyaç analizi atlanmış 
olsa gerek ki bazı ilçelerde talep olmamasına rağmen 
imam‑hatip lisesi açılması tepkilere yol açtı. İmam‑ha‑
tip sayılarının artışına içerden bir itiraz da sayının 
arttıkça niteliğin düşmesi oldu. Bu itiraz, imam‑hatip 
kadrolarının okulların ruhuyla örtüşecek yeterlilikte 
olmayışı dikkate alındığında ciddi oranda doğruluk 
payı taşıyor. Gelinen son noktada ise imam‑hatiplere 
talebin azalması ve kontenjanların doldurulamama‑
sı tartışmaları ortaya çıktı. Bu durum, birçok velinin 
çocuklarının almalarını umut ettiği değerlerin artık 
tüm okullarda mümkün hale geldiği fikri ve ibadetle‑
rin pekâlâ diğer okullarda da yerine getirilebilir olması 
ile de alâkalı. Hem maneviyatı güçlü hem de ilahiyat 
dışında üniversite düşünenler için artık imam‑hatip 
okulları tek yol olarak düşünülmüyor.

Etkisi uzun soluklu olmayan ithal modellerin adla‑
rı bir dönem popüler olsa da zamanla yerini bir başka‑
sına devrederek sönüp gidiyor. Bunun böyle olmasının 
nedeni ise söz konusu modellerin ülke şartlarını dik‑
kate alınmaksızın çözüm olarak görülmesidir. Mesela 
Finlandiya modeli anlatıldığında kulağa hoş gelen bir 
dizi uygulama ile dinleyenleri mest ediyor. Ne var ki 
ülkemizin ekonomik durumu, okul, öğrenci öğretmen 
sayısı ve teknik altyapı gibi yöntemin üzerine inşa 
edileceği hususlar atlanıyor. Durum böyle olunca eği‑
timin serencamına bir hüsran daha eklenmiş oluyor.

“Eğitimde nerede hata yapıyoruz?” sorusu çerçeve‑
sindeki bu arayışlar aslında yeni de değil. Günümüzde 
yapılan tartışma ve çabaların benzerlerini Osman‑
lı'nın son döneminde de erken Cumhuriyet devrinde 
de görüyoruz. Bunu harekete geçiren asıl amil ise Batı 
karşısında varlığını muhafaza etme ve rekabet gücü‑
nü koruma motivasyonudur. Dolayısıyla sorun, uzun 
zamandan bu yana özü itibarıyla eğitimin kendinden 
kaynaklı değil. Farklı bir sorunu çözme kaynağı olarak 
eğitime yönelmedir, dersek yanlış olmaz. Eğitime sü‑
rekli müdahaleler ve değişen toplumsal siyasal şartlar 
süreç içinde yeni sorunlardan bağımsız olmayan so‑
nuçlar ortaya çıkarmıştır.

İmam-Hatip Tartışmaları ve Arayışlar

Kurulduğu günden itibaren gündemi bir şekil‑
de meşgul etmiş olan imam‑hatip okulları 28 Şubat 
1997'deki darbe döneminde neredeyse kapanma nok‑
tasına gelmiş ve darbeci zihniyet bu okulları işlevsiz 
kılmıştı. AK Parti'nin muktedir de olmaya başladığı 
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Projeler ve Bazı Sorunlar

Eğitim sistemi, okul ve ilçe ile bakanlık düzeyin‑
de uygulanan projelerle takviye edilmeye çalışılırken 
proje çokluğu sahada öğretmenler ve idareciler için bir 
bıkkınlık oluşturdu. Projelerde bu denli çeşitlilik lokal 
kazanımlar sağlasa da eğitim sisteminin bütününde 
bir iyileştirmeye yol açmadı. Daha az ama niteliği iyi 
projelerle yola devam edildiğinde sonuçlar kalıcı ve işe 
yarar olacaktır. Uygulanan yerel projelerde kurumla‑
rın sosyal sorumluluk projelerini yürüten birimlerin 
ve STK'ların önemli ölçüde iş birliği talepleri söz ko‑
nusu. Bu işbirliğinde isimlerini öne çıkarma arzusu be‑
lirginleştikçe projelerde öğrenci lehine olması gereken 
grafik düşüşe geçmektedir. AB projeleri kapsamında 
uygulanan projelerde özellikle dil bilen ve proje yaza‑
bilecek öğretmenler için bir alan açıldı. Bu projelerin 
fonlanması ve yurtdışına gidilmesi bu projelerde cazip 
nokta olarak öne çıkarken toplamda bu projelerin ne 
kazandırdığı, gerçekten kazanıma dönüşüp dönüşme‑
diği ise ayrı ve uzun bir tartışma konusudur. Sonuçta 
yerel ya da uluslararası projelerle bir renklilik ve hare‑
ketlilik görüntüsü olmakla beraber ayrıca değerlendir‑
me zarureti vardır.

Eğitim kademelerinde geçişler uzun süredir bir ko‑
nuda istikrarlı; sürekli değişim. Bu nedenle eleştirilerin 
ilk sırasına büyük bir kitleyi sürekli farklı uygulamalar‑
la muhatap etme durumu yerleşiyor. On sekiz milyona 
yaklaşan öğrenci sayısına velileri ve öğretmenleri de 
eklersek her değişikliğe uyum sürecinin sancılı olaca‑
ğı ve bu değişikliklerden mağdur olanların sayısının 
artacağı muhakkak. Bunun en sonuncusu olan TEOG 
yerine getirilen sistem değişikliğinde süreç, ilk anda 
nitelikli niteliksiz kavramları ile gölgelendi. Ardından 
bakanlık düzeyinde gerçekleştirilen yetki devri ile hâlâ 
olumsuz bir noktada seyrediyor. Birçok öğrencinin li‑
seye yerleşememesi ile sonuçlanan sistem değişikliği, 
algoritma hatası ile izah edilse de yeni sistem daha 
baştan başarısızlığını ilan etmiş oldu. Sonuçta her öğ‑
renci istediği okula yerleşemedi.

Çözüme giden yolda eğitim sisteminin ya da 
planlayıcıların sık sık değişmesiyle sahaya yansıyan  

uygulama elbette üzerinde düşünülmesi gereken konu. 
Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır, mantığıyla yapılan 
değişiklikler günübirlik değil planlı olmalı. Değişim 
başlı başına olumsuz değildir ancak bunun kontrol‑
süz değil daha sağlam ve planlı olması gerekir. Eğitim 
sahasında öngörülen sonuçları elde edebilmek için el‑
bette kısa sürede bir beklentiye girmek hata olur. Zira 
eğitim, çok katmanlı ve boyutları büyük olan bir alan. 
Aceleyle hızlı sonuç beklemek hayal kırıklıklarını artır‑
maktan başka bir işe yaramaz.

Eğitim alanında öneri ve eleştirilerin eninde so‑
nunda dönüp dolaşıp siyasi kavgaların aracı hâline 
gelmesi de handikaplardan birisi. Uygulamaların işe 
yarar olup olmadığına bakılmaksızın önce eksiklikler 
üzerinden muhalefet etmek hepimizin çocukları için 
zarar hanesine ekleniyor. Bunun yerine eğitimi kavga‑
ların dışında tutup yapıcı eleştiriler sürecine ihtiyacı‑
mız var.

Çözüm arayışlarında sorumluluğun tamamen öğ‑
retmenlerin omuzlara bırakılması da yanlış bir tutum. 
Öğretmen elbette ki teknik imkânlar ve benzeri unsur‑
lar ile yan yana geldiğinde kilit bir nokta. Ancak tek 
çözüm olarak algılandığında öğretmen bir anlam ifade 
etmiyor. Öğretmenlik, bütünlüklü bir eğitim felsefesi 
devreye sokulduğunda bir sistem içinde işlevini açığa 
çıkarabilir. 

Bakanlık birimleri arasında koordinasyonun güç‑
lenmesi de çözüm için gerekli bir husustur. Mesela or‑
taöğretim kurumlarındaki felsefe, ders sayısı artarken 
üniversiteye giriş sınavları soru sayısının azalması, bu 
korelasyon zayıflığının göstergelerinden sadece bir 
tanesi. Ayrıca genel sınavlarda müzik, beden eğitimi, 
görsel sanatlar gibi derslerden de soruların bulunması, 
bu derslerin gereksiz görülmesini engelleyecektir. 
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eğitimini de bir sorumluluk olarak görmeli ve 
mahremiyet eğitiminin çocuğun kimlik ve kişilik 
gelişimine etkisi olduğunu, onu tacizden koruyu‑
cu özelliğe sahip olduğunu bilerek bu konuda bi‑
linçli hareket etmelidirler.

Dinî eğitim ve mahremiyet eğitimi vermede 
kız ve erkek çocukların ayrı ayrı kişilik özellikle‑
rini bilmek de büyük önem arz etmektedir. Zira 
her çocuğun farklı kişilik özellikleri vardır. Bu 
özellikleri bilmemiz dini eğitimde ve mahremiyet 
eğitiminde bizlere ipucu olacaktır.

Özellikle son dönemlerde çocuklara 
yönelik şiddetin ve cinsel saldırıların 
korkunç boyutlara ulaştığını, nere‑

deyse her gün haber bültenlerinde, sosyal medya‑
da farklı yaş gruplarından birçok çocuğun ve ai‑
lenin yaşadığı korku dolu hadiseleri duyar olduk. 
Bu durum hepimizi endişelendirdiği ve alarma 
geçirdiği gibi, çocuklarımızı bilinçlendirme konu‑
sunda “Neler yapabiliriz?” sorusunu da gündeme 
getirmektedir.

İşte tüm bu yaşanan sıkıntılar karşısında “Ço‑
cuk eğitiminin en önemli kısmını mahremiyet 
eğitimi oluşturuyor.” dersek abartmış olmayız.

Mahremiyet eğitimi, ilk olarak anne babala‑
rın çocuklarına vermesi gereken bir eğitimdir. Bu 
sorumluluk aynı zamanda dinî bir görevdir. Bu 
eğitim sayesinde kendilerinin ve başkalarının sı‑
nırlarını öğrenecektir çocuklarımız. Bu, çocukta 
başkalarının haklarına ve özeline saygıyı sağla‑
yacağı gibi, kendi hak ve özeline karşı saygısızca 
uzanan kötü göz ve elleri engelleme bilinci de sağ‑
layacaktır.

Çocuğa dair sorumlulukların büyük bir bö‑
lümü Yüce Allah (c.c.) tarafından anne babalara 
verilmiştir. Dolayısıyla anne babalar, mahremiyet  

Çocuklarda Mahremiyet 
Eğitimi

Dosyaİdris GÖKALP
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Mahremiyet eğitimi çocukların kendisinin ve 
diğer insanların özelinin/özel alanının farkına 
varması, sosyal hayatın içinde kendi özel alanını 
koruması, diğer insanların özeline saygı duyması, 
kendisi ile çevresi arasında sağlıklı sınırlar koy‑
ması gibi bilgileri içerir.

Bununla birlikte mahremiyet eğitimi, küçücük 
çocukların dış dünyaya karşı kendilerini nasıl ko‑
ruyabileceklerine dair sadece çocuklara değil ye‑
tişkinlere de verilmesi gereken bir eğitimdir. 

Çocukta mahremiyet eğitimi zor, bir o kadar 
da mühim bir konudur. Bu zorluğu aşmanın en 
kolay yolu, çocuklarına mahremiyet duygusu‑
nu onların gelişim basamaklarına uygun olarak 
vaktinde ve doğru bir anlatımla kazandırmaktır. 
Bizler mahremiyet anlayışını, küçük yaşlardan iti‑
baren çocuklarımıza kazandırmakla yükümlüyüz. 
Çünkü bu, çocuklarımızın hayâ duygusunun ge‑
lişmesi için çok önemlidir.

Ayrıca modern psikoloji de çocuklarda sağlık‑
lı bir mahremiyet duygusunun gelişimini gerekli 
görmektedir. Çünkü mahremiyet şuuruna sahip 
çocukların istismara uğrama riski daha azdır. 
Mahremiyet eğitimi sonucunda çocukta bede‑
ninin kendine özel olduğu bilinci oluşur. Kendi 
farklılığının bilincine varan çocuk ise her türlü 
istismara karşı kendini koruyabilir.

Ayrıca ilginç bir husus olarak belirtmek gere‑
kir ki; mahremiyet eğitimi almış küçük bir çocuk, 
kendisine yönelecek bir tehlikenin, tehlike oldu‑
ğunu fark etmese bile, kazanılmış bir refleks ile o 
tehlikeden kendisini koruyabilmektedir.

Mahremiyet eğitimi, kişiyi korku ile belli dav‑
ranışlardan sakındırma eğitimi değil, “sakınılacak 
davranışların duygularını yönetebilme becerisi 
kazandırma” eğitimidir. Bir başka deyişle çocu‑
ğun adım adım “kendini yönetebilme yeteneği 
kazandırma” eğitimidir. Mahremiyet eğitimi ço‑
cuğu bir kalıba sıkıştırmak değildir, ona insan ol‑
maktan kaynaklanan değerlilik hissini hissettire‑
rek bir “incelik ve kendi saygınlığını kazandırma” 
eğitimidir. 

Mahremiyet eğitimi, çocuğun direkt kişiliğine 
dokunan bir eğitimdir. Çocuğa bir cinsel kimlik, 
bir kişilik kazandırma sürecidir. Mahremiyet eği‑
timi ruha dokunan bir eğitimdir. Anne babalar, 
çocuklarına mahremiyet eğitimi verirken bunu 
sıradan bir “terbiye” eğitimi olarak görmemeli; 
aksine ruhun incelmesi, duygulara letafet yük‑
lenmesi, kız çocuklarının “hanımefendi”, erkek 
çocuklarının da “beyefendi” olma eğitimi olarak 
algılamalıdırlar. Kendi dünyasında saygınlık ka‑
zanan çocuk, bu güvenle kendi bedenini de korur, 
saygısız bir davranış karşısında tepkisini ortaya 
koyabilir. Çocuğun kendini koruması, ona verilen 
öğütlerle ya da ikazlarla değil, kazandırılacak ruh‑
sal saygınlıkla sağlanmalıdır. Toplumda ilk eğitim 
yuvasının aile olduğu dikkate alınırsa, aile birey‑
lerinin birbirleriyle ilişkilerinde özenli olmaları, 
böyle ailelerden oluşan bir toplumda özel hayatın 
mahremiyetine ne denli saygı gösterileceğinin bir 
göstergesidir. Mahremiyet eğitimi hem çocuğu 
hem de çevresini besleyen bir “saygınlık eğitimi” 
dir.

Mahremiyet eğitimi denildiğinde birçok ki‑
şinin aklına doğrudan cinsel eğitim gelir; fakat 
mahremiyet eğitimi cinsel eğitimin de ötesinde 
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4. Cinsel eğitimde çocukların kendisinin eğitil‑
mesi esastır, mahremiyet eğitiminde anne 
babanın da eğitilmesi gerekir. 

5. Cinsel eğitimin fikrî altyapısı cinsel özgür‑
lüktür, mahremiyet eğitiminin amacı sınır‑
lar içinde kalmaya teşviktir.

Çocuğu korkutarak ve ürküterek mahremiyet 
bilinci kazandırmaya çalışmak, onu sosyal yaşam‑
da korunaksız kılar. Böylesi çocuklar hayata karşı 
güvensiz, başkalarına karşı şüpheci, dost ve ar‑
kadaş edinmede yeteneksizdirler. Hâlbuki mah‑
remiyet eğitimi bir nezaket eğitimidir. Bu sayede 
çocuk kendini saygın hisseder, olumsuz bir tavır 
karşısında güçlü bir duruşla kendini koruyabilir.

Ebeveynler çocuklarının duygularını yönet‑
mek yerine, onlara kendi duygularını yönetmeyi 
öğretmelidir ki bu, mahremiyet eğitimidir.

Anne‑babalar, çocukları 4 yaşına gelmeye baş‑
ladığı andan itibaren çocuklarına vücudunun ken‑
disine ait olduğu bilincini vermelidir. Bu bilincin 
oluşturulmasında en temel faktör anne‑babaların 
çocuklarının bedenleri ile yapacakları tasarruf‑
larda çocuklarının onayını alma yönünde eğilim 
göstermektir. 

Örneğin, terlemiş bir çocuğun atleti izin alın‑
madan aniden çıkartılmamalı, altını ıslatmış bir 
çocuğun pantolonu kızgınlıkla ve öfkeyle değil, 
çocuktan izin alınarak çıkartılmalıdır. Çocuk za‑
manla kendisinden izin alınmadan bedenine ya‑
pılacak müdahaleleri hisseder ve rahatsız olur.

Çocuklar, çırılçıplak olarak ortada bırakılma‑
malıdır. Çocuk, hatırlayabildiği en küçük yaşlar‑
dan itibaren kendisini genital bölgeleri giyinik 
olarak hatırlamalıdır. Dört yaşından itibaren ço‑
cuklar çırılçıplak olarak ev içinde veya ev dışında 
bulunmamalı, giysilerini kendisinin giyip çıkart‑
masına izin verilmelidir. Kendisini başkalarının 
yanında çıplak olarak görmeye alışkın olmayan 

çocukların hem kendi hem de diğer bireylerin 
özel alanlarını fark etmesini, sosyal yaşantı için‑
de kendi özel “mahrem” alanını bilmesini ve bunu 
korumasını kapsamaktadır.

Cinsel eğitim ve mahremiyet eğitimi arasında‑
ki farkları daha net ortaya koyacak olursak arada‑
ki farkları şöyle ifade edebiliriz: 

1. Cinsel eğitim, bir grup çocuğa topluca verilir. 
Böylesi bir durum çocukların ruh sağlığının 
zedelenme riskini doğurur. Hâlbuki “mahre‑
miyet eğitimi” kişiye özeldir. Her çocuk ayrı 
ayrı eğitilir. 

2. Cinsel eğitimin ana amacı, çocukların cinsel 
sorunlardan korunmasıdır. Bir başka deyiş‑
le, cinselliğin problemsiz nasıl yaşanacağı‑
nın öğretilmesidir. Hâlbuki mahremiyet eği‑
timinin amacı, cinselliğin mahrem bir konu 
olduğu ve evlilik öncesi cinselliğin yaşanma‑
ması gerektiğinin pekiştirilmesidir. 

3. Cinsel eğitimde genel bilgiler aktarılır, Şah‑
sa ait özel konulara girilemez, varsa o anda 
yaşanan sorunlar tespit edilip çözülemez. 
Mahremiyet eğitiminde birebir görüşmeler 
yapıldığı için çocuğun o anda yaşadığı so‑
runlar bizzat tespit edilip çözüme kavuştu‑
rulmaya çalışılır. 

Medeniyet Bülteni • Ekim 2018 • Sayı 4546



bir çocuk, elbisesinin birileri tarafından çıkartıl‑
masından ciddi rahatsızlık duyacaktır.

Çocuklar mümkünse elbiselerini kendileri ve 
kimsenin görmediği bir ortamda değiştirmelidir. 
Eğer çocuk kendisi elbiselerini değiştiremiyorsa, 
anne ile ayrı bir odaya gidilerek elbiseler değişti‑
rilmelidir.

Mahremiyet eğitiminde çocuklara yönelik is‑
tismarı engellemek için çocuğun özel alanlarını 
bilmesi ve bu alanlara izinsiz olarak erişmek iste‑
yenlerin kötü bir şey yaptıklarını fark etmesi ge‑
rekir. Göğüs, göbek kısmı ve kalça bölgesi her ço‑
cuk için özel alan olarak belirlenmeli ve çocuklara 
da bu öğretilmelidir. Bu özel alanlara çocuğun 
izni olmadan hiç kimsenin dokunmaması gerekir. 
İster anne ister baba, ister dede, ister teyze olsun 
hiç kimsenin çocuklara zorla dokunma hakkı bu‑
lunmamaktadır.

Her ne sebeple olursa olsun dört yaşına gelen 
bir çocuk, tuvaletin “özel” bir mekân olduğunu 
öğrenmeli, tuvalet ihtiyacını gideren birisinin 
başkaları tarafından görülmesinin uygun olma‑
yacağını bilmelidir.

Anne için çocuk ne kadar büyürse büyüsün 
çocuktur. O yüzden anne, çocuğunun odasına 
girerken izin alınması gerektiğini düşünmez. An‑
ne‑baba, çocuğun odasına girerken izin istemeli, 
her şeye rağmen onun çıplak vücudu ile karşıla‑
şıldığında özür dilenip kapı kapatılmalıdır. Bu 
davranış kalıbı hem çocuğun kişiliğine saygıyı, 
hem de çocuğun rahatsız olduğu bir durumda 
itiraz edebilme becerisi kazandırılması açısından 
önemlidir.

Aynı zamanda üç‑dört yaşlarından itibaren 
çocuklara ebeveynin odasına girerken kapıyı 
çalması ve izin istemesi gerektiği, özel alanın 
ancak izinle kullanıma açılabileceği, bir başka‑
sının evinde yatak odası ve banyo bölümüne  

girilmeyeceğinin öğretilmesi mahremiyet eğitimi 
açısından gereklidir.

Yüce Rabbimiz, bu konuda aile mahremiyeti‑
nin korunmasına dikkat çektiği ayet‑i kerimesin‑
de şöyle buyuruyor:

“Aranızdaki çocuklar ergenlik çağına girdikleri 
zaman da, öteki yetişkinlerin yaptığı gibi, (evinize 
yahut belirtilen vakitlerde odanıza girmek istedik‑
lerinde, her defasında) sizden izin istesinler. Allah 
mesajlarını size işte böyle açıklamaktadır; çünkü O 
doğru hüküm ve hikmetle buyuran mutlak ve sınırsız 
bilgi sahibidir!” (Nur Suresi, 59)

Biz, anne‑babalara “Çocuğunuzun odasına gi‑
rerken kapıyı çalın, eşyalarını onlardan izin alma‑
dan başka birine vermeyin, onları öperken zaman 
zaman izin isteyin.” tavsiyelerinde bulunuruz. 
Burada amaçlanan, çocuğa aurasını (sınır) fark 
ettirmek, hissettirmek, göstermek, öğretmektir. 
Hissettirilen bu alan, ileride çocuğun yaşamında‑
ki kişilik sınırlarını oluşturacaktır. Çocuk gelecek‑
te kendine zarar vermek isteyenlerden bu yolla 
korunacaktır.

Bu eğitimle aslında çocuklara, “Sen özelsin, 
bedenin sana Allah'ın emanetidir, değerlidir ve 
dokunulmazdır. Özel alanını korumalı, başkaları‑
nın özel alanına saygılı olmalısın. Unutma ki, her 
özel alan diğer bir özel alanla yan yanadır.” bilinci 
de vermiş oluyoruz.
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sini göstermek ister. Fakat kullanılan kelimelerin 
çok titiz kullanılması gerekmektedir.

“Aşkım, sevgilim, annecim ve babacım” gibi 
kelimeler çok tehlikelidir. Hem çocuklarda kimlik 
karışıklığına sebep olmaktadır hem de mahremi‑
yet konusunda herkesin çocuğa aşkım, sevgilim 
demesinin normal olduğunu düşünmesine sebep 
olabilmektedir. Bu kelimeler yerine “bebeğim, bir 
tanem, canım kızım/oğlum” gibi sevgi sözcükleri 
tercih edilmelidir.

Çocuklarımızı zorla akraba ya da tanıdıkların 
yanına götürüp sevdirmeye çalışmayın. “Git ba‑
kayım amcanın, teyzenin yanına. Seveceklermiş 
seni.” gibi cümleler ile çocuk zorlanmaktadır. Hâl‑
buki yapılması gereken durum çocuğun zorlan‑
ması değil, ortama ısınmasını beklemektir.

Her çocuk kendini güvende hissettiği bir or‑
tamda kendi gibi davranmaya başlayacaktır. 
Zaten amcanın, dayının, dedenin, eniştenin, 
teyzenin, halanın kucağına zorla oturtulması 
mahremiyet noktasında da uygun değildir. Çocuk 
istediği zaman gidip oturmalı ve izin verdiği süre‑
ce sevilmelidir.

Çocuklar zaman zaman çevresindekilerce, 
“hadi şu amcaya… deyiver” gibi ifadelerle cinsel 
içerikli argoya zorlanabilmekte ya da yakın çev‑
resindeki sevdiği kişilerden bu tür ifadeler işite‑
bilmektedir. Aileler bu tür ortamların oluşması‑
na izin vermemelidir. Ayrıca aile içerisinde “lan, 
hişt…” gibi kelimelere önlem alınmalıdır.

Çocuğa çevrede kötü insanların olabileceğini 
ve kendisini kandırmak için çeşitli hikâyelerle 
yalan beyanda bulunabilecekleri ama buna inan‑
mamaları gerektiği, inşaatlarda, boş, terk edilmiş 
evlerde, bodrumlarda, ailesinin bilgisi olmadan 
oynamaması gerektiği ayrıca aileden izinsiz arka‑
daş ve komşu evlerine gitmemeleri gerektiği ifade 
edilmelidir.

Çocuklara mahremiyet eğitimi kazandırmanın 
yalnızca ayıp, günah sözcükleriyle, nasihat veya 
korkutmalarla yapılacak bir eğitim olmadığını 
da bilmeleri şarttır. Bu tür korkutma ve nasihat‑
ler, çocuğun ruhî yapısında derin yaralar açabilir, 
onların özgüvenlerini sarsabilir, onları korkak ve 
içekapanık bir hâle dönüştürebilir. Çocuk, anne 
babasından her konuda olduğu gibi mahremiyet 
konusunda da aydınlatıcı, ikna edici, mantıklı ce‑
vaplar bekler.

Çocuklarımızı başkaları ya da meslekler ile 
korkutmamak lâzım. Bu da mahremiyet eğiti‑
minin bir parçasıdır. Şöyle ki: “Uslu dur, yoksa 
teyze/doktor sana iğne yapar.”, “Eğer şu anda bu‑
rada oturmazsan seni polise veririm.” şeklindeki 
cümleleri çok sıklıkla duymaktayız. Bir yetişkin 
olarak yapılmak istenen çocuğun hareketlerini sı‑
nırlamak ve biraz rahat etmektir. Bu cümleler ile 
çocuklara kendisi istemese bile birilerinin zorla 
kötülük yapabileceği, izinlerinin olduğu hissi ka‑
zandırılmaktadır.

Aynı zamanda yetişkin olarak biraz rahat ede‑
bilmek için sarf ettiğiniz bu sözler ile çocuğunuzu 
geleceğin pısırık bir bireyi olarak yetiştirmeye ça‑
lıştığınızı da bilmeniz gerekir.

Her ebeveyn ve çocuk seven insan çocukları 
severken bazı yakıştırmalar yaparak onlara sevgi‑
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Çocuğun istismar edilme tehlikesi dışarıda 
olduğu kadar evimizin en mahrem yerlerine ka‑
dar giren televizyon ve internet yoluyla da söz 
konusu. En büyük tehlike ise internetin toplum 
tarafından geniş bir kabul görmesi ve kimi ebe‑
veynlerce bağımlılık ve istismar riskinin göz ardı 
edilmesidir. Yani dikkatli olunmadığı zaman en 
büyük tehlike evimizin içinde.

Öncelikle evde internetiniz varsa bilgisayarda 
mutlaka filtre programları olmalı. Aksi takdirde 
uygunsuz sitelerde çocuğunuz erken dönemler‑
de cinsellikle tanışmakta ve kötü niyetli kişilerin 
hedefi hâline gelebilmektedir. Çocuğunuzu in‑
ternette tanıştığı kişilerle sizin izniniz olmadan; 
ev adresi, telefonu gibi özel bilgileri vermemesi, 
randevulaşarak buluşmaması konusunda uyarın.

İslâm, mahremiyete, yani kişilerarası bedensel 
sınırların muhafaza edilmesine büyük önem ve‑
rir. Ev içindeki mahremiyet konusunda dahi bir 
takım prensipler koyan dinimiz, Müslümanın aile 
hayatını tam bir emniyet altına alarak hissi ve 
ahlâkî dejenerasyonların önüne geçmeyi hedef‑
ler. Bu sebeple hem ferdin hem de sosyal hayatın 
korunması adına, mahremiyete dair pek çok hü‑
kümler koymuştur.
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Peygamber Efendimiz, aile mahremiyetinin 
korunmasına büyük önem vermiş ve müminle‑
re, aile mahremiyetini korumalarını emretmiştir. 
Resulullah (s.a.v.)'ın bu konudaki uygulama, emir 
ve tavsiyeleri, hem aile yuvasının korunması hem 
de edep ve ahlâk açısından büyük kıymete sahip‑
tir. Erkek kadın ilişkilerinde yabancı bir erkekle 
bir kadının yalnız kalmamalarını istemiş, aile sır‑
larının deşifre edilmemesi konusunda uyarılarda 
bulunmuş, kız ve erkek çocuklarının yedi yaşına 
geldiklerinde yataklarının ayrılmasını emretmiş‑
tir.

Hülasa, her anne baba çocuklara mahremiyet 
eğitimi verme konusunda son derece hassas ol‑
malı ve bu konuda kendilerini yetiştirmelidirler.
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Bir öğretmen ağabeyimin, annesinin tedavi‑
si için gittiği bir SSK hastanesinde yaşadığı 
problemlere binaen tavsiyesi üzerine ilk ter‑

cihlerime yerleştirmiştim tıp fakültelerini. Aslında bu 
tercihimin ne gibi sonuçlar doğuracağını bilmiyordum. 
Teknik lise kimya bölümü mezunu olarak gönlümden 
geçen, kimya öğretmenliği ya da mühendisliği idi. Sı‑
navım beklediğimden daha iyi geçmişti; 1992 yılında 
ilk tercihlerime yazdığım Cerrahpaşa Tıp Fakültesini 
kazandığımı öğrendiğimde çok sevinmiştim.

Ortaokul‑lise yıllarımda yaz aylarının çoğunu To‑
ros yaylalarında, baba işi olan inşaatlarda çalışarak do‑
ğal ve sakin bir şekilde geçirmiştim. Benim yapıma hiç 
uygun olmayan İstanbul'u, sırf “İslâmi çalışmalar daha 
canlı” düşüncesiyle, tanımadan tercih etmiştim. Lise 
dönemimde son bir iki yıldır bilinçlenmeye, namaz 
kılmaya başlamıştım. Ailemden hiçbir yakınım yoktu 
İstanbul'da. Kışladan bozma Edirnekapı Öğrenci Yur‑
dunun kasvetli ortamında kaldım ilk sene.

Anlaşılacağı gibi, lisede iken sayısalcı idim. Başarılı 
öğrencilerin çoğunda olduğu gibi sınıf ve okul derecem 
vardı. Fakat çok da ders çalışmazdım, anlatılan konuyu 
kavradıktan sonra mantık yürüterek çözmeye çalışır‑
dım soruları. Zaten ezber gerektiren derslerim çok da 
iyi değildi. Fakat tıp derslerinin tamamına yakını ez‑
ber gerektiriyordu, ezberim ise zayıftı. Okula yeterince 
konsantre olamamam ve zaman ayırmamam, sosyal 

ortamımın karışıklığı ve kişisel problemlerim sebebiy‑
le derslerin çoğundan finallerde başarısız olmuştum ve 
bütünlemelerle sınıfı geçiyordum. Fakültenin ilk yılla‑
rında kendimi duvara çarpmış gibi hissediyordum… 
“Derslere girmeme” algı ve yönlendirmesi de beni 
okuldan iyice uzaklaştırmıştı.

Validemin kansere yakalanıp bir yıllık tedavi süreci‑
nin sonunda ‑Marmara depreminden 4 gün sonra‑ ve‑
fat etmesi ile tıpa bakışım değişti. Artık tıp benim için, 
istemeden seçtiğim bir mesleğin çok ötesinde, en çok 
sevdiğim insana, anneme, güzel hizmetlerin yapıldığı‑
nı gördüğüm bir meslekti. Bu ruh hâliyle, ayrıca öğren‑
ci iken evlenmemin getirdiği sorumluluk duygusuyla 
derslerime daha bir istekle çalıştım son iki yıl. Fakülte 
sonrası yaklaşık bir yıllık süreyle Erzurum'un Şenkaya 
köyünde sağlık ocağında pratisyen doktor olarak çalış‑
tım. Akabinde ‑baba mesleğinin de etkisi ile olsa gerek‑ 
uzmanlık sınavında ortopediyi tercih ettim. 

Ortopedi; diğer branşlara nazaran fazla ezber ge‑
rektirmiyordu ve girişimsel işlemler ön planda olduğu 

Tıpçı Olmak mı, 
Yoksa!..

DosyaDr. Öğr. Üyesi Mehmet Fethi CEYLAN
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için mizacıma daha uygundu. Fakat inşaatta çalışırken 
bile asistanlık yıllarımda zorlandığım kadar zorlanma‑
mıştım fiziken ve ruhen; her yönüyle çok zorlu geçmiş‑
ti uzmanlık eğitimim. Densiz ve dengesiz hocalar, in‑
san ve İslâm düşmanı bir idare, meşhur Prof. Dr. Fatih 
Hilmioğlu dönemi… Çok şükür doğru bildiğimi yaşa‑
mayı ve söylemeyi sürdürdüm bu dönemde ve kaçınıl‑
maz olarak zenci muamelesi gördüm. “Öğretim üyesi 
olmak bu demek ise biz kesinlikle bunlar gibi olma‑
yacağız.” düşüncesi yerleşmişti çoğumuzda uzmanlık 
eğitimi süresince. Herhâlde sınavla alım değil de eski 
sisteme göre alımlar olsa idi ortopedi hocalarından hiç 
kimse layık görmezdi Mahmut Usta'nın oğlunu orto‑
pedi uzmanlığına! 

Zorunlu hizmet sebebi ile uzman olarak çalıştı‑
ğım Van'da tanıdığım Özkan Hoca, Mustafa Hoca, 
Çetin Hoca gibi değerli hocalar sevdirmişti bana öğ‑
retim üyeliğini. Ne de olsa öğretmen olmayı çok es‑
kilerde arzulamıştım. Hem mesleğimi uygulayacak 
hem de tıp öğrencileriyle ve uzmanlık eğitimi alacak 
ortopedi asistanlarıyla beraber zaman geçirecektim. 
Ayrıca mesleki gelişimim içinde birçok fırsat yaka‑
layacaktım. Öyle de oldu; geçen dokuz yıllık sürede 
üniversite ortamında bulunmaktan memnundum. 
Omurga cerrahisi, çocuk ortopedisi konularında 
daha çok uzmanlaşma fırsatı buldum. Birçok eğitim 
programına katıldım. Ne yazık ki lise ve üniversite 
yıllarımda yabancı dile zaman ayırmamış ve aka‑
demik çalışma yapmamış olmamın eksikliğini çok 
hissettim, hâlen de hissediyorum. Her şeye rağmen 
hastalara faydalı olabildiğimi görmek ve onların du‑
alarını almak, tıp öğrencilerine ve uzmanlık eğitimi 
alan meslektaşlarımıza mesleki ve sosyokültürel 
açıdan katkıda bulunmak çok güzel bir duygu.

Geriye dönüp baktığımda onlu‑yirmili yaşlarımda 
lise ve fakülte derslerini iyi takip etmenin ve ötesi bir 
çabanın, yabancı dil ve mesleki araştırmaların, akade‑
mik çalışmaların, yurtdışı deneyimlerin eksik kaldığı‑
nı ve bu eksikliklerimin yapabileceğim çok daha hayırlı 
işlerin önüne geçtiğini üzülerek görmekteyim. Netice‑
de “ameller niyetlere göre” değil mi? Belirttiğim konu‑
larda Rabbimizin (c.c.) rızasını isteyerek çalışmanın  

getirisinin; namaz, oruç gibi nafile ibadetlerin, tebliğ 
ve cihat gibi diğer amellerin getirisinden daha az olma‑
dığını düşünüyorum. Yeter ki Yaradanımızı, ahiretimi‑
zi, yaradılış ve yaşama amacımızı unutmadan bu işleri 
yapalım. O zaman ders çalışmanın, akademik çalışma 
yapmanın çok önemli bir ibadet olabileceğini insan id‑
rak edebiliyor.

Mesleki bir kariyer,  ferdî ve dünyevî bir çaba ola‑
rak görülen işimi nasıl ibadete ve Rabbimizin (c.c.) 
rızasını aramaya dönüştürebilirim, sorusu bence zih‑
nimizde sürekli olmalı. Aslında mesai bitiminde “Ak‑
şama kadar kaç kişiye faydalı olabildim?” ve “Ne kadar 
dua ve hayır kazandım?” diye düşünmek; mesleğin ve 
sağlık sisteminin zorluklarına, hasta ve yakınlarının 
her türlü olumsuz tavırlarına sabretme konularında 
insana büyük bir rahatlık ve enerji veriyor. Allah'ın 
(c.c.) izni ile çıkık kalçasını yerine koyduğum, eğri 
omurgasını düzelttiğim bir çocuğun ömrü boyunca at‑
tığı her adımında bana da bir hayır yazılacağını umu‑
yorum. Bu düşünce bana büyük bir mutluluk veriyor. 
Tabi ki bazen bu motivasyonumu kaybettiğim zaman‑
larda “İnsanlara iyi niyetle yardımcı olmaya çalıştığım 
hâlde niçin onlar bana art niyetli davranıyorlar?” de‑
diğim ve sitem ettiğim oluyor. Zannımca böyle düşün‑
düğüm zamanlarda ne yazık ki yaptığım işin hayrını 
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olan; İslâm ahlâk ve esaslarına göre işimizi nasıl yap‑
mamız gerektiği gibi konular konuşulmuyor, o işin kir‑
li çamaşırları ortaya serilmiyor ve doğru olanın nasıl 
yapılacağı konularında kafa yorulmuyor. Güya bazımız 
Kur’ân'dan beslendiğimizi, sünneti ve Peygamberi‑
mizi (s.a.v.) ya da örnek alınacak değerli kişileri takip 
ettiğimizi iddia ediyoruz. Fakat yaptığımız işleri han‑
gi formatta yaptığımızda Yaradanımızın (c.c.) bizden 
razı olacağına ve işimizi nasıl ibadete dönüştüreceği‑
mize yeterince ve beraberce kafa yormuyoruz. Vakıf ve 
dernek ortamlarında sıkça konuşulan tevhit, tebliğ ve 
cihat gibi konular ise bahsettiğim bu konularda bizle‑
re daha iyi bir pratik ortaya koyma hususunda fayda 
vermiyor. Dolayısıyla mesleki pratiğimizde genellikle 
yanlışları örnek alarak sık sık nefsimize ve şeytana 
uyuyoruz. 

Dolayısıyla yanlış iş yapanlarda dindar, seküler, ra‑
dikal, tarikatçı, Nurcu, Süleymancı… ayrımı olmuyor. 
Çünkü mesleğimizi uygularken aynen namaz ibadeti‑
ni ifa ederken olduğu gibi “Yaradanın rızasına uygun 
olan nedir?” şeklinde bir sorgulamaya girmiyoruz, 
İslâmi sosyal ortamlarda bu konuları ciddiyetle tartış‑
mıyoruz. Dolayısıyla mesleğe başlayınca önümüzdeki, 
kurumumuzdaki mesleğinde kıdemli insanları örnek 
alıyoruz sorgulamadan ve kafa yormadan. Bu durum 
sağlık, eğitim, esnaf/ticaret, bürokrasi, siyaset vb. her 
camiada aynı şekilde ne yazık ki!

Hastalarına hep sitemle, eleştiri ile sert ve kötü 
muamele eden, yukarıda belirttiğim diğer yanlışlıkla‑
rı yapan bir doktor, dünyalık olarak çok şey kazanıyor 
gibi görünse de aslında çok şey kazanmıyor, aksine çok 
şey kaybediyor bence. İnsana, ne iş yaparsa yapsın kar‑
şılaştığı zorluklara dayanma gücü verecek olan, yaptığı 
işin bir ibadet olduğunu idrak etmesi ve özverisinin 
karşılığını sadece Allah'tan (c.c.) istemesidir. En büyük 
kazanç da Rabbimizin (c.c.) rızasıdır, öyle değil mi?

Rabbim bizleri yolundan ayırmasın, yaptığımız 
mesleği ibadete dönüştürerek her iki hayatta da ka‑
zançlı çıkmayı bizlere nasip eylesin. İslâm üzere ve 
onun rızasına erişmiş bir şekilde bizleri yaşatsın ve 
emanetini alsın…

büyük oranda kaybediyorum. Ne olursa olsun, karşı‑
laştığımız kötü muameleler bizi yapacağımız iyi işler‑
den alıkoymamalı, diye düşünüyorum.

Evet, iyi niyetle ve temiz bir şekilde yapıldığında 
dünyamız ve ahiretimiz için büyük fırsatlar sunan 
mesleğimin kirli birçok yönü de var. Hasta yakınların‑
dan bıçak parası alma, onlara kötü muamele yapma, 
sırf kendi menfaati için tedavi yöntemini ve kullanı‑
lacak malzemeyi değiştirme, resmî kurumda çalıştığı 
hâlde medikal ve ilaç firmalarından kendi şahsına para 
alma, yapmadığın işlemleri göstererek haksız para ka‑
zanma... Üniversite öğrenciliği yıllarında hep İslâmi 
ortamlarda bulunmuş kişiler olarak bizler, bu durum‑
larla karşılaşınca çok şaşırıyoruz, mesleğe yeni başla‑
yan bizler için bu ortamlar oldukça yabancı ve tiksin‑
dirici. Bunun için doğru tutum almakta zorlanıyoruz 
bazen.

Aslında bu konular hakkında daha öğrencilik yılla‑
rında iken vakıf, dernek gibi sivil toplum kuruluşların‑
da mesleğe, mesleğin zorluklarına ve karşılaşılabilecek 
muhtemel sıkıntılara yönelik ayrıntılı bir bilgilendir‑
me/oryantasyon çalışması yapılması gerekirdi. Aynı 
şekilde bir hocanın derse hazırlanıp hazırlanmadığı, 
zamanında derse girip girmediği, öğrenci ve ailelerine 
karşı özverili olup olmadığı gibi konularda da bilgilen‑
dirmeler yapılmalıydı. Fakat bunların hiçbiri yapılmadı. 

Ne yazık ki İslâmi sosyal ortamlarda doktorlarla 
muhatap olunduğunda “Peygamber Efendimiz ve sa‑
habeleri İslâmi meselelerde şöyle düşündü ve yaptı.” 
demek ve burs istemek dışında bu konularda pek bir 
şey yapılmıyor. Mesleki alanda dönüşümü sağlayacak 
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Öncelikle internet oyunlarının bazılarının 
çocukları intihara kadar sürüklediği herkesin  
malumu, bu bir sürü mecmuada ve televizyon‑
larda işlendi. Peki, “Nasıl oluyor da bir çocuk bir 
oyun ile intihar edecek noktaya geliyor?” derse‑
niz, sorunun cevabı öncelikle ebeveyn olan biz‑
lerin tutumunda saklı. Bizler ya çocuklarımıza 
gereken değeri gösteremiyor ve onları önem‑
li hissettiremiyoruz ‑ki çocuklarımız önemli 
olduklarını bu oyunlarda kendilerine verilen 
görevlerde ve burada edindikleri sanal başarı‑
larda buluyor‑ ya da biz bir oyun müptelası ol‑
duğumuzu düşünmesek de cep telefonlarımız‑
da oynadığımız oyunlarla bunun özenilecek bir 
faaliyet olduğu mesajını ‑farkında olarak veya 
olmayarak‑ veriyoruz. Sonuçta biz oyunlarda 
kendimizi kontrol edebilirken dönüp baktığı‑
mızda çocuklarımız birer oyun müptelası olup 
çıkmışlar. Şu sıralarda mütedeyyin çevremde, 
büyükler arasında da oynanan bir grup oyunu 
özellikle dikkatimi çekti. Oyunu oynayan arka‑
daşlarıma ne olduğunu, nasıl oynandığını, na‑
sıl göründüğünü sordum. Aldığım cevabı aynen 
buraya yazıyorum. Siz bu anlatımı evladınıza 
ya da saygı duyduğunuz bir büyüğünüze anla‑
tırken lütfen kendinizi hayal edin. Böylelikle  

Bu ayki yazımda farklı bir konu işleye‑
cektim fakat mahallemizde yaşanan 
üzücü bir olay ile internetin karan‑

lık yüzü yine kendini göstermiş oldu. Bu üzücü 
olaydan bahsetmeyeceğim, konumuz internet 
oyunları, biz ve çocuklarımız. Ben bir pedagog 
değilim, öyle ahkâm kesecek de değilim ancak 
kendi yöntemlerimden birkaçını anlatmak ve 
tehlikenin nerelerden geldiğini kendimce açıkla‑
mak istiyorum. 

İnternet ve Bilgisayar 
Oyunları

DosyaŞükür MUHACİR
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Uzmanlar mutlaka internet kullanımına sınır 
getirilmesini söylüyorlar. Benimse fikrim lise ça‑
ğına kadar bir çocuğun internete, cep telefonuna 
ve bilgisayar ya da cep telefonu oyunlarına ihti‑
yacının olmadığı yönünde. Bunu başarabilmek 
aslında hiç de zor değil. Mesleğim, bilgisayarlar‑
la saatlerce vakit geçirmemi gerektirecek bir alan 
olmasına rağmen evde cep telefonu mesajlarıma 
bakmıyorum. Acil bir durumda zaten aranaca‑
ğımı düşünüyorum. Bilgisayarımı da çok önem‑
li bir işim olmadığı müddetçe açmıyorum bile. 
Eğer mutlaka açmam gerekiyorsa benim çalış‑
mam lâzım deyip 4,5 yaşındaki oğluma bilgisa‑
yarın iş ile ilgili bir alet olduğu mesajını vermeye 
gayret ediyorum. Kendim zaten bilgisayar oyunu 
oynamadım hiç, oynamayı da düşünmüyorum. 
Ne kadar mükemmel bir tablo diyebilirsiniz fa‑
kat sizden doğruları saklayacak değilim. Ben de 
oğlumla telefonda çizgi film izliyorum ama bunu 
beraber izliyorum, onun eline telefonu vererek 

çocuklarımızı nasıl farkında olmadan olma‑
dık şeylere teşvik ettiğimizi anlayacaksınızdır. 
“Oyun gruplar halinde oynanıyor, ben ve birkaç 
arkadaşım beraber oynuyoruz. Örneğin, hepimiz 
bir uçaktayız, anadan üryan aşağıya atlıyoruz. 
İndiğimiz yer bir ada, burada öncelikle evlerin 
içerisine girip kendimize kıyafetler (ç)alıyoruz. 
Sonrasında etrafta silah(!) arıyoruz. Sonra ada‑
da en son kim kalırsa oyunu o kazanıyor.” Yani 
aşağı yukarı aklımda kalan anlatım böyle. Cümle 
içinde gizli olan bir şey de beraber başladığı arka‑
daşlarını da yok ederek birinciliğin elde edildiği 
bilgisi. Ne harika değil mi? Tam da çocuklarımıza 
öğretmek istediğimiz hırsızlık, müstehcenlik ve 
adam öldürme bilgilerinin hepsini içeriyor. Bu 
ve buna benzer birçok oyun maalesef öncelikle 
büyükler tarafından oynandığı için küçükler de 
bunlara merak salıyor ve neticesinde bilinçaltın‑
da bu çocuklar için silah, öldürme, çıplaklık nor‑
mal birer durum olarak işleniyor. 
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yapmıyorum. Benzer biz izlemeyi televizyonda 
da yapıyoruz. Fakat her kanalı değil, sadece hiç 
reklam almayan devlet çocuk televizyonunu iz‑
liyoruz. Bunları yapmak artık sizin için çok geç 
ise mutlaka bir bilene (psikolog/pedagog) danış‑
makta fayda var. 

Yahu, bu teknoloji köşesiydi, ne anlatıyor bu 
adam, diyenler olabilir. Haklısınız, fakat yazının 
başında ayrıntılarını vermeyi istemediğim ma‑
hallemizde gerçekleşen üzücü olayın neticesinde 
bunları anlatmayı, sizinle paylaşmayı istedim. 
Şimdi gelelim teknolojik olarak ne olduğuna ve 
nasıl önlem alınabileceğine…

Çocukları istenmeyen durumlara sokan oyun‑
ların ortak özellikleri online (çevrimiçi) oyunlar 
olmaları. Yani sizin çocuğunuz gibi karşı tarafta 
da çocukların ve yetişkinlerin bulunduğu ortak 
bir platformda oynan oyunlar bunlar. Bu neden‑
le online olarak oynanan oyunlardan çocuğu‑
nuzu vazgeçiremiyorsanız, benim teknik olarak 
tavsiye edebileceklerimi şöyle sıralayabilirim: 

Birincil olarak oyunun ismini öğrenin ve bu 
oyunun mantığını, neyi hedeflediğini internet 
üzerinden araştırın. Sonrasında evinizde kullan‑
dığınız internet servis sağlayıcıyı arayın ve ço‑
cuklar için güvenli internete geçmek istediğinizi 
söyleyin. Bu, evdeki ufaklıklar için bir ufak tedbir 
olacaktır. Fakat bu tedbirler çocuğunuzu bu is‑
tenmeyen süreçlere itecek oyunlardan uzak tut‑
maya yeterli olmayacaktır. Bunu unutmamanız 
gerekiyor. Peki, ben, çocuğun saatlerce bilgisayar 
başında olma sorununu tamamen bitirmek isti‑
yorum, derseniz de her halükârda insani ya da 
teknik olarak vereceğim tavsiyelerde belirli bir 
mesai harcamanız gerektiğini bilmelisiniz. İnsa‑
ni tarafında bir uzmanlığım olmadığı için onlara 
en az bilgisayar oyunu kadar eğlenceli gelecek 
yaşına göre ev içerisinde ya da dışarısında akti‑
viteler sunarak ve bunlara katılarak bir çözüm 
bulabilirsiniz, demekten başka bir fikrim yok. 

Teknik olarak ise neler yapılabilir diye düşün‑
düğümde evinize şu internet kafelerde kullanı‑
lan interneti saat ile sınırlayan uygulamalardan 
satın alıp buna bir saat sınırlaması getirebilirsi‑
niz. Bunun yerine 300$ gibi bir rakama evinize 
güvenlik duvarı alıp tam bir kontrol sağlayabilir‑
siniz. Bu da ikinci bir yöntem olabilir. Güvenlik 
duvarı ile tüm telefon (wireless üzerinden) ve 
bilgisayar uygulamaları ile gezinilecek internet 
sitelerini birer birer seçip kısıtlayabilirsiniz. Fa‑
kat bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek yine me‑
sai gerektirecektir. Dolayısıyla işiniz bilişim sis‑
temleri üzerine değil ise yapacağınız en mantıklı 
iş çocuğa bilgisayardan daha iyi bir aktivite sun‑
mak olacaktır. 

Son olarak çocuğunuzun bu istenmeyen 
oyunları oynadığını biliyorsanız, mutlaka yetkili 
merciler ile bu durumu paylaşın, zira geldiği nok‑
tada hiçbir telkini ya da yaptırımı kabul etmeye‑
cek doneleri bu oyun kuruculara vermiş olabilir 
ve onların talimatlarından çıkmak istemeyebi‑
lir. Buna en somut örnek ise 22 yaşında İngilte‑
re'de intihar etmek üzereyken yakalanan gencin, 
“Eğer bunu yapmazsam annemi öldürecekler.”di 
demesini örnek olarak maalesef görebiliriz. Bu, 
günümüzün ciddi bir problemi ve bunu mutlaka 
önemsemenizi öneririm. 

Bir sonraki sayıda teknolojinin güzel yüzünde 
buluşabilmeyi diliyorum. 
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kabım olmadı. Oysa o kadar rahatmış ki? Kışın ayak‑
ların üşümediğini o ayakkabıdan giyince anladım. 
Ortalıkta öyle çok yabancı var ki yerli vatandaşa 
rastlamak daha zor hâle geldi. Nasıl bir yabancıya 
güvenerek evinizi kiralayabiliyorsunuz? Müslüma‑
nın imkânı varsa bunu kullanmalı. Bineğimiz de, 
otağımız da en iyisinden olmalı. Bu düşünceler sa‑
dece benim aklıma gelen ve beni rahatsız eden ko‑
nular değil. Birçok Müslüman kardeşimin aklına bu 
düşünceler gelmekte veya bulundukları ortamlarda 
bu tür tartışmaların içine girmek zorunda kalıyor‑
lar. Görüldüğü gibi bu düşüncelerin hiçbiri direkt 
haram olarak nitelenemez. Ama öte yandan her 
birisi için ciddi eleştiriler getirilebilir. Benim üzün‑
tüm eskiden bu ilkesel duruşlar bizim çevremizde 
takdir toplar, övülür ve desteklenirdi. Şimdilerde 
aksi olan davranışlar daha revaçta ve makbul görü‑
nüyor.

“Müslümanın tatili olmaz.” diye büyüdük ve ye‑
tiştirildik. En çok tatillerde yorulurduk. Çünkü on‑
lar bizim sıla‑i rahim zamanlarımızdı. Ana, baba ve 
akrabaların dualarını almak için hem saatlerce yol 
gider hem de hiç alışık olmadığımız işleri; üzüm 
sermek, çay toplamak, odun kesmek vb. yapardık. 
Sadece onların hayır duası ve Allah rızası idi amacı‑
mız. Ya da imkânı olanlar umreye veya hacca gider‑
di. Ve zayıflayana, ayaklarımızın altı şişene kadar 
yorulmayı tercih ederdik. 

Son zamanlarda aklıma sıkça, hoşlanmadı‑
ğım düşünceler gelir oldu. Kendimi bildim 
bileli şeytan veya nefsimin bana her konu‑

da olumsuz düşünceler fısıldadığından haberdarım. 
Ancak “hoşlanmadığım düşünceler” diye ifade et‑
tiğim şey tam olarak bunlar değil. Daha doğru bir 
ifade ile bu düşünceler tamamen haram veya men 
edilmiş düşünce ve davranışlar değil. Ancak yapıl‑
mamaları daha güzel olan, yapılmadığında hem 
takva hem ahlâkî açıdan insanı daha olgun gösteren 
ya da bu özellikleri katmasa bile en azından belli 
konularda daha ilkeli bir insan olmamızı sağlayan 
davranışlardır kastettiğim. Kat‘i haram ve yasakla‑
ra toplum olarak bakışımız çok derinden değişmedi. 
En azından bunları savunmuyor ve onaylamıyoruz 
veya vicdani olarak bunlara uyulmadığında hâlâ ra‑
hatsız oluyoruz (Bazıları bunu imanın en zayıf nok‑
tası diye de yorumluyor). Ancak geçen yıllarla birlik‑
te toplumsal dönüşüme direnemediğimizden veya 
nefsimize hoş geldiğinden veya her ne sebepten 
oluyorsa bu onaylamadığımız davranışları (yukarı‑
da tanımlamaya çalıştığım hoşlanmadığım düşün‑
celeri) uygular olduğumuzu ve giderek ilkeli duru‑
şumuzu nasıl da kaybettiğimizi paylaşmak istedim. 

Ne mi demek istiyorum? Örneklerle anlatmak 
daha kolay olacak. Epeydir tatil yapmadık, bu bay‑
ram şöyle bir kaplıcaya mı gitsek? Ya da güneyde 
çok güzel muhafazakâr tatil siteleri var. Onları da  
deneyebiliriz. Yaşım 45 oldu, hâlâ X marka bir ayak‑

Yaman Çelişkilerim

Ali Erdem SALİHOĞLU Makale
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İlk tatil imkânımın olduğu 1990'lı yıllarda bir 
muhafazakâr tatil köyünde idim ve denize girerken 
aklıma gelen Çeçen kardeşlerim, vicdanen beni öy‑
lesine rahatsız etmişti ki bir daha öyle bir tatil kö‑
yüne gidemedim veya o tarz bir tatile dönüp bak‑
madım. O zaman yangın Çeçenya'da idi. Şimdilerde 
dünyanın birçok yerinde, Müslüman dünyası kan ve 
gözyaşı içinde. Arakan, Suriye, Irak, Doğu Türkis‑
tan aklıma ilk geliverenler. Onlar bu hâldeyken biz 
nasıl tatil planı yapar veya bu işlere para harcarız? 
Ne oldu bizim ümmet duyarlılığımıza? İşte girişte 
karmaşık cümlelerle anlatmaya çalıştığım şey tam 
da bu. Kim size uygun şartlarda tatil yaptığınızda, 
yaptığınız bu şey haram diyebilir ki? Ama önceleri 
hiç yapmazdık. Ne değişti de yapar olduk? Gerçek‑
ten kışları ayaklarımın üşümediği zaman olmaz 
idi. 45 yaşımda bana bir ayakkabı hediye edildi. Ve 
insanın ayaklarının kışın da üşümediğini keşke öğ‑
renmeseydim. Kışın üşüyen milyonlarca bebek var, 
onlar her üşüdüğümde aklımda olsaydı. Ben araba‑
mın markasını daha lüks ve modelini daha yeni hâle 
getirmekle meşgulken dünyanın çeşitli yerlerinde 
bulundukları zor ortamlardan kaçmak için can hav‑
liyle bindikleri sandallarla denizler, okyanuslar geç‑
mek zorunda olan din kardeşlerim var. Anlıyorum 
ki benim kardeş sevgim çelişkilerim içinde kaybol‑
maya yüz tutmuş. Denizi geçerken ölenler eğer şehit 
oluyorlarsa daha mı şanslılar acaba? Çünkü benim 
ülkeme gelseler Müslüman kardeşinin ihanetiyle de 
yüzleşmek zorunda kalma ihtimalleri de var. Oysa 
ne kadar da çok sevdiğimizi iddia ederiz “Ensar”ı. 
Çağın Ensarları olma fırsatları her gün ayağımıza 
kadar geliyorken biz bunları kendi adımıza olumlu 
birer fırsata çevirebiliyor muyuz? Yoksa Müslüman 
kardeşliği duyarlılığımız da kaybolmaya yüz tutmuş 
duyarlılıklarımızdan mı?

Popüler kültürün yaşamamıza egemen olması 
ile birlikte yaşam tarzlarımızda aslında istemedi‑
ğimiz birçok değişiklik oluyor. Şimdilerde biz bun‑
ları çelişkiler olarak hissetsek de bu değişikliklerin 
birçoğu bizi biz yapan özelliklerin kaybedilmesi 
anlamına geliyor. Yakın bir zamanda bize bakan  

insanlar, bizim yaşam şeklimizden inancımızı an‑
lamakta zorlanır hâle gelecekler diye endişe edi‑
yorum. Kendisi örtülü, kocası cami cemaatinden, 
hanımefendi okulda 12 yaşındaki kızı için “Niye 
voleybol kursu yok?” diye soruyor. Elbette sakıncası 
yok, olabilir. Hatta bale ve tango da olabilir. Bayan 
hocalardan ders de alınabilir? Kendi isteğiyle ör‑
tünen kızlarımız televizyon ekranlarında o kadar 
çok görüyorlar ki flört hakkında ne düşünüyorlar, 
merak ediyorum. Kendi kızımın sevdiği TRT dizile‑
rinde gençlerin çoğunun bir sevgilisi var. Hiçbirimiz 
onaylamıyoruz ama buna giden yolları da kapatma‑
ya çalışmıyoruz. İletişim çağının bütün argümanları 
ile hayatımıza müdahale edenlere neden kendi eli‑
mizle davetiyeler çıkarıyoruz. Bereketli zamanlarda 
bizim okuma saatlerimiz, ev sohbetlerimiz olurdu. 
Bizim ailemize ayırmadığımız zamanı mutlaka bir 
şeyler dolduruyor biz istesek de istemesek de… Bi‑
zim veremediğimiz duyarlılıklar başka duyarlılık‑
larla yer değiştiriyor. Sokaktaki aç çocuklardan hiç 
etkilenmeyen ama kedi görünce evde beslemeye 
kalkan anlaşılması zor bir nesil geliyor. Bu neslin 
yukarıda değindiğim konularla ilgili olarak bizimle 
aynı duyguları paylaştığını düşünmek oldukça zor. 

Şimdilerde bu çelişkiler bizleri az da olsa rahat‑
sız ediyor ancak geçen zamanla birlikte bu çelişkile‑
ri hissetmez hâle geleceğiz. İnandığı gibi yaşamayan 
toplumlar, yaşadıklarına inanmaya başlayınca ahlâk 
ve vicdan anlayışları da bu yeni yaşam tarzına uyum 
gösterir hâle gelir. Ben kendi adıma yorgunluktan 
bitap düştüğüm “tatil” zamanlarımı, üşüyen ayak‑
larımı özledim. Açıkçası çelişkilerim için duyduğum 
vicdan azabını kaybetmekten korkuyorum.

57Medeniyet Bülteni • Ekim 2018 • Sayı 45



farkına varır. Bu tüketim yalnız ürettikleri ile sı‑
nırlı kalmaz, kendi bedenine, ruhuna kadar uza‑
nır. Öyle ki tecrübe etmediği hiçbir ürün, ruhunun 
derinliklerinde dokunmadığı hiçbir mahrem alan 
bırakmamalıdır. 

Kendisini diğerlerinden farklı kılacak her nesne 
kapitalist insan için ulaşılması gereken bir “değer”e 
dönüşür. Bir arabayı ele alalım; ilk bakışta insanın 
ihtiyacını gideren, işlerini kolaylaştıran basit bir 
araç olarak görünür. Oysaki tüketim toplumu için 
araba yalnızca ihtiyaç duyduğu işlerini kolaylaştı‑
racak bir araç değildir. Bütün bir toplumun sahip 

İnsan bir ölçüye ihtiyaç duyar. Kendini aşan 
ve mutlak olarak ulaşılması imkânsız bir 
ölçü. Ama onu bir ömür belirlediği ilkelere 

kanalize edebilecek bir ölçü. Ancak böyle bir ölçü 
ile insan dışsal baskılardan uzak, kendi kendini 
kontrol edebilir. Bu ölçü, dinler tarafından belir‑
lendiği gibi içselleştirilmiş kültürel birikimler de 
olagelmiştir. İnsanın bağlı kaldığı temel ölçüler, 
hayatı çekilir kılan unsurlardandır. Bu temel ilke‑
ler ile hayatı anlamlı kılma çabasında olan insan, 
olumlu veya olumsuz her durumu bu ölçü ile de‑
ğerlendirecektir. 

Kapitalizmle beraber anlam yitimine uğrayan 
toplumlar kendilerini mihenk taşına vuracakla‑
rı bir ölçüden yoksun kaldılar. İnsanın yalnızca 
gözlemlenebilen eylemleriyle ilgili bir ölçü geliş‑
tiren kapitalizm, toplumları kendi varlıkları içe‑
risinde bir anlam yitimine, bir yokluğa mahkûm 
etti. İnsan, kendi kendisinin yegâne ölçüsü olu‑
verdi. Varlığını anlamlı kılma çabasını ise büyük 
oranda insan için değişmez yapı taşlarından zi‑
yade tüketimde aradı. Tükettikçe var olduğu‑
nu hissedebileceği bir anlam dünyası. Böyle bir 
toplum için “Tüketiyorum o hâlde varım.” sözü 
yanlış bir tanımlama olmayacaktır. Modern top‑
lumu var eden, varlığını anlamlı kılan, yaşadığını  
hissettiren saik tüketmektir. Tükettikçe varlığının 

Kapitalizmin Ürünü: 
Tüketen İnsan

MakaleResul ALAN
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olamadığı bir “simgesel ağlar bütünü”dür. O, artık 
sadece bir nesne değildir; aynı zamanda kişinin 
kendisi dışında şahsiyet bulmuş “ben”inin bir par‑
çasıdır. Hayatı ve hayatını onunla anlamlı kılma 
çabasıdır. İnsanların ulaşmak isteyip de ulaşama‑
dıkları böyle bir “simgesel ağlar bütünü”ne ulaşmış 
olmanın verdiği “yegânelik” hissi modern insan 
için güçlü bir motivasyon sağlamıştır.

Tüketim toplumu doyumsuzdur. Bu toplumun 
ulaşmak istediği mutlak bir hedef yoktur. Sadece 
kendisini bir sonraki hedefe taşıyacak ara hedefler 
vardır. Bu ara hedefler ne kadar uzaktaysa moti‑
vasyonu o kadar güçlüdür. Bunlara bir defa ulaşıldı 
mı kısa sürede anlam yitimine uğrar. Ölçüyü yitir‑
miş böyle bir toplum için Dostoyevski'nin tespiti 
ilginçtir: “Böyle bir insanın önüne bütün dünya ni‑
metlerini serin, mutluluk denizine, başı kaybolana, 
hatta su üstünde kabarcıklar çıkana kadar gömün; 
geçim sıkıntısı çekemeyecek kadar da zenginlik ve‑
rin. Ballı kaymakları yiyip, yan gelip yatsın; bunun 
yanında insan neslinin tükenmemesine de çalış‑
sın… Bütün bunlara rağmen bu insan, nankörlüğü 
yüzünden inanılmaz rezillikler yapar.”1 Anlamı, sa‑
hip olduklarında arayan insan kendi paradoksunu 
kendisi oluşturmuştur. Sahip olma beraberinde 
amaç yitimini getireceğinden bir müddet sonra sa‑
hip olduklarının tükenirliği beraberinde anlamı da 
tüketecektir. 

Sahip olmamanın beraberinde getirdiği sahip 
olabilme güdüsü insanı sürekli peşinden sürük‑
lemiştir. Bu nedenle her ne kadar bir şeyleri elde 
etmek için çaba sarf ettiğimizi söylesek de bu, yal‑
nızca geçici bir yanılsamadır. Çünkü elde etmek is‑
tediğimiz şeye yüklediğimiz anlam kendisine ulaş‑
tığımızda artık eski göndergelerini yitirecektir. 
Göndergesini yitiren bir “nesne”nin yok olmaktan 
başka bir kaderi de yoktur. Benzer anlam gönder‑
geleri, farklı nesneler üzerine aktarılacak, böylece 
ulaşılması gereken yeni hedefler kendiliğinden 

1 Fyodor Mihailoviç Dostoyevski, Yeraltından Notlar, Şule  
Yayınlar, İstanbul, 2013, s. 40‑41.

belirecektir. Mutluluk; hedefin “ne”liği hakkında 
düşünmek değil; hedefin gerçekleştirilmesi uğru‑
na verilen uğraştır. Sonu kestirilemeyen bu hedef, 
sarmal bir döngü içerisindeki maceranın kendisiy‑
le özdeşleşir.

“Evlilik kuralları toplumsal grup içerisinde 
kadınların dolaşımını güvence altına alma, yani 
biyolojik kökenli bir kan bağı ilişkileri sisteminin 
yerine sosyolojik bir ittifak sistemi yerleştirme bi‑
çimlerini temsil eder. Böylece evlilik kuralları ve 
akrabalık sistemleri bir tür dil gibi, yani bireyleri 
ve gruplar arasında belli bir iletişim tipini güven‑
ce altına almaya adanmış bir işlemler bütünü gibi 
düşünülebilir. Tüketim için de aynı şey söz konu‑
sudur: Bir biyoişlevsel ve biyoekonomik mallar ve 
ürünler sisteminin (ihtiyacın ve hayatta kalmanın 
biyolojik düzeyi) yerine sosyolojik bir göstergeler 
sistemi (tüketimi özgü olan düzey) geçer. Ve nes‑
neler ve malların kurala bağlanmış dolaşımının te‑
mel işlevi kadınlar ya da sözcükler için söz konusu 
olanın aynısıdır: Belli bir iletişim türünü güvence 
altına almak.”2 Artık neyin ihtiyaç olduğu neyin ih‑
tiyaç olmadığına karar veren insanın doğal yapısı 
değil değer yargılarıyla kuşatılmış bir toplumdur. 

2 Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yayınları,  
İstanbul, 2016, s. 92.
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Tüketici toplum dünyanın örgütlenmemiş en bü‑
yük birlikteliğidir. Bu toplumun fertleri arasında 
bilinçli bir bağ olmamakla birlikte toplu tepki ver‑
meye iten bir bilinçaltı var. Bu toplumsal bilinçal‑
tı, örgütsüz olsa da ortak amaçlar doğrultusunda 
hareket etmekte. Toplumun ihtiyaç kabul ettiğini 
ferdin de ihtiyaç kabul etmek zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır. Burada ihtiyaçların bizzat toplumun 
kendi dinamikleriyle belirlediği ve fertlere dayat‑
tığı bir şey olduğunu iddia etmiyorum. Toplumun 
bizzat kendisinin de neyi ihtiyaç olarak belirlediği‑
nin bilincinde olduğunu da sanmıyorum. Yönlen‑
dirmeye açık olan toplum, neyin ihtiyaç olduğunu 
hâkim paradigmadan bağımsız bir şekilde belirle‑
me gücünden yoksundur. 

Geleneksel toplumlarda hemen herkes içinde 
yaşadığı toplumda ortalama bir insan neye ihtiyaç 
duyuyorsa ona ihtiyaç duyuyordu. Bu ihtiyaçlara 
binaen tüketim gerçekleşiyordu. Modern zamanla 
beraber doğal ihtiyaçların yerini “etkileşimli ihti‑
yaç” aldı. Tüketim toplumlarında reklamlar, genel 
toplumsal beğeniler, modalar vs. bu tür “etkileşim‑
li ihtiyaç”ları belirler. Tüketim toplumlarının dina‑
mikleriyle bir ürüne karşı beğeni oluşturulur. Bu 
beğeni nesnel bir deneyimlemeye müsait değildir. 
Tüketim toplumunun kültürel kodlarıyla örülüdür. 

Bu ürün toplum fertleri tarafından kısa sürede 
benimsenir(se) ve her fert bu ürünün, hayatı için 
zaruri bir ihtiyaç olduğu kanaatine varır. Bu ihtiya‑
cı gidermek için o ürünü satın almak zorundadır. 
Böylece doğal bir ihtiyaçtan suni bir ihtiyaca geçiş 
gerçekleşti.

Fakat “etkileşimli ihtiyaç” da postmodern dö‑
nemle birlikte değişmeye başladı. Nihayet, “tü‑
ketim” modern insan için bir ihtiyaç hâline geldi. 
Geleneksel ve modern toplumlarda doğal veya 
etkileşimli ihtiyaçlarda nesneye sahip olma vardı. 
Postmodern toplumlarda ise “tüketim yapma”nın 
kendisi bir ihtiyaç hâline geldi. Postmodern in‑
san; doğal veya etkileşimli ihtiyaçları yokken bile 
haftada en az bir gününü alışveriş merkezlerinde 
geçirme ihtiyacını duymaya başladı. Elbette, bu ih‑
tiyacın merkezinde nesne tüketimini bulunmuyor. 
Daha çok psikolojik bir ihtiyaç şeklinde beliriyor. 
Fakat bu psikolojik ihtiyaç da son tahlilde bir nes‑
nede tezahür etmek zorundadır.

Postmodern toplumlardaki bu psikolojik ihti‑
yacı gören/belirleyen kapitalist yatırımcılar gerekli 
çözüm yollarını da sundular. İlk çözüm, tüketim ih‑
tiyacı ile yaşam alanları arasındaki mesafeyi daralt‑
makla gerçekleşti. Yeni alışveriş merkezleri artık, 

60 Medeniyet Bülteni • Ekim 2018 • Sayı 45



şehirlerin dışına inşa edilmiyor. Şehir merkezlerin‑
de herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir yer tercih 
ediliyor. Ayrıca alışveriş merkezleri eskiden olduğu 
gibi sadece alışveriş merkezleri olarak da inşa edil‑
miyor. Yüzlerce dairelik binaların genellikle en alt‑
taki birkaç kat yüzlerce dükkâna ev sahipliği yapan 
devasa alışveriş merkezlerine dönüşüyor. Güncel 
hayat ile alışveriş alanı böylelikle iç içe giriyor.

Geleneksel toplumlarda tüketim ihtiyaca bi‑
naen gerçekleşirdi. İnsanlar; biyolojik, ruhi veya 
entelektüel olarak ihtiyaç hissettikleri ürünler‑
le doyuma ulaşmak isterlerdi. Postmodernizmle 
birlikte tüketim alışkanlıklarında ve tüketimin 
niteliğinde değişimler yaşandı. Kapitalizmin te‑
mel meselesi ihtiyaçların giderilmesinden ziyade 
toplumlar için ihtiyaçlar yaratmaktır. Kapitalizm 
böylelikle bir tüketim toplumu oluşturabilmiştir. 
Sürekli tüketen, tüketmekten zevk alan, tüketmek 
için tüketen bir toplum. 

Postmodern toplum, ürünün pazarlama şeklini 
de değiştirmiştir. Artık, metalar psikolojik baskı 
temelinde pazarlanmaktadır. Postmodern toplum‑
da kapitalizm tüketimi hayalle pazarlama yoluna 
gider. Bunu da reklamlar yoluyla yapar. Çünkü rek‑
lamlar insanların ihtiyaçlarından ziyade hayalleri‑
ne hitap eder. Reklam aracılığıyla sermayedar ken‑
di amaçlarını toplumların amaçlarına dönüştürür. 
Böylece kişiler görmedikleri, dokunmadıkları sa‑
dece ürünün göndergeleriyle hayallerini süsleyen 

ve hayallerinde yaşadıkları tatmini tecrübe etme 
teşebbüsüne girerler. 

Klasik dönemde tüketimdeki tatmin; kişinin 
sahip olmak istediği, ihtiyaç hissettiği herhangi bir 
şeye sahip olmanın verdiği mutluluk olarak tanım‑
lanırdı. Fakat günümüzde tüketimin daha soyut 
bir alana çekildiğini görüyoruz. Herhangi bir grup 
içinde yer edinme kaygısı, sınıf arayışı gibi unsur‑
ların tüketimde mutluluk sağladığını söyleyebili‑
riz. Buradaki örtük tezi Baudrillard şöyle özetler: 
“Tüm insanlar ihtiyaç ve tatmin ilkesi önünde eşit‑
tir. İhtiyaç kullanım değerine endeksli olduğu için 
ortada bir nesnel faydalılık ya da doğal ereksellik 
ilkesi vardır ve bu ilkenin önünde toplumsal ya da 
tarihsel eşitsizlik yoktur. Biftek söz konu olduğun‑
da proleter ya da ayrıcalıklı diye bir şey yoktur.3” 
Kapitalizmin günümüz dünyasına salık verdiği şey, 
tüketimdeki mutluluğun somut bir tatmin duygu‑
sundan ziyade “iç haz” şeklinde kendisini göster‑
mektedir.

Kapitalizmin insan üzerindeki en derin tesiri, 
tüketmek için tüketen bir toplum inşasına kalkış‑
ması ve büyük oranda da bunu başarmasıdır, diye‑
biliriz. Postmodern insan bir tasarımdır. Kapita‑
list yatırımcıların dünya pazarlarını parselledikten 
sonra yeni pazar kıtlığında can simidi olarak orta‑
ya çıkan bir tasarım. Yeni pazarlar bulunamıyorsa 
aynı pazar içerisinde sonu gelmez bir tüketim dön‑
güsü oluşturma tasarımı. Toplum mühendislerinin 
kapitalist bir sistemde bazı ürünleri tüketicinin ih‑
tiyaçları hâline getirmekle ‑belki ilk zamanlar böy‑
leydi‑ yetinmediler. Kapitalist sistemin her türlü 
ihtiyaçlar sistemini kuşattığı ve insanları bunların 
tüketimi noktasında kanalize etme çabasını sür‑
dürdüğü doğrudur. Fakat bizim burada dikkat çek‑
mek istediğimiz, tüketici konumda olan geniş halk 
yığınlarının kendisinin de aslında bir ürün olduğu. 
Kendi anlam arayışından uzak; toplum mühen‑
disleri tarafından tüketilen ürünlerle hayata an‑
lam katma çabası kimliksizleşen kapitalist toplum  

3 Bkz. Baudrillard, a.g.e., s. 53
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ferdini nihayet fert olma statüsünden tasarlan‑
mış bir ürün statüsüne oturttu. Artık kapitalistler 
için her şey çok daha kolaydı. Kendi tasarladıkla‑
rı bir ürünün kullanması için gerekli olduğunu 
düşündükleri ürünleri piyasaya sürmek. Kendi 
tasarımlarının neler istediğini en iyi bilen bizzat 
tasarımcının kendisidir. Postmodern insan için; 
tasarlanmış, önü sonu kestirilebilen bir varlık ol‑
duğu iddiasında bulunabiliriz.

Kapitalist toplumdaki bir fert kendisini kuşa‑
tan değerler sistemi içerisinde sürekli tüketmek 
zorundadır. Tüketim bir malın maksimum dü‑
zeyde kullanılmasından sonra yenisinin alınması 
değil. Her malın toplumca örtük bir şekilde belir‑
lenmiş bir ömrü olduğu ve bu ömrü tamamlayan 
her malın yenisiyle değiştirilmesi gerektiği fert 
tarafından bilinir. Kullanım değeri devam etse de 
“toplumsal kullanım zamanı”nı tamamlamış mal 
tedavülden kalkar. Bu ömür; bazen renk seçimle‑
ri bazen moda bazen de toplumsal belirlenimlerle 
kendini gösterir. Kapitalist üretim sistemi de bu 
hassasiyetler ölçüsünde üretim yapar. 

Kapitalist tüketici ürün çeşitliliğini tek başı‑
na kullanıma dâhil etmez. Her ürün çağrıştırdığı 

diğer ürünlerle birlikte kullanılmalıdır. Spor tarzı 
giyinen birinin ayakkabısı ve saati de sportif olma‑
lıdır. Resmi kıyafetin de kendi çağrıştırdığı diğer 
ürünlerle birlikte kullanılması gerekmektedir. İn‑
sanı bu çağrışımlara muhalif tutumlar sergilemeye 
toplumsal baskı izin vermez. Toplumsal hafızada 
her şey yerli yerindedir; beğeniler, iğretiler, ka‑
buller, retler, uyum ve uyumsuzluklar. Toplumsal 
hafızaya ters düşen fert toplum dışına itilme tehli‑
kesiyle karşı karşıya kalır. Modern beğenilerin dı‑
şına çıkan fert toplumsal duyguları incitmiş kabul 
edilir; toplumsal vicdan kendisine uygun yaptırımı 
uygular. Bu yaptırım ferdin işlediği suça bir bedel 
ödetmek için değildir; yaralanan toplumsal vicdanı 
tamirdir. Fert; toplumsallaşan bir beğeniye karşı 
gelerek toplumsal vicdanını yaralamıştır. Yarala‑
nan vicdanın tamir edilmesi ferdin cezalandırıl‑
masından daha önemlidir. Fert; yalnızca kendisini 
temsil ederken toplum “sistem”i temsil etmesi ha‑
sebiyle bu tamir daha da önem taşımaktadır. Ferde 
uygulanan yaptırım cezalandırıcı olmaktan ziyade, 
Durkheim'in belirttiği gibi, kişisel yükümlülükleri 
hatırlatan “onarıcı yaptırım”dır.4

4 Emile Durkheim, Toplumsal İşbölümü, Cem Yayınevi,  
İstanbul, 2014, s. 143.
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eğdirilemedi. İngilizler, adada büyük tarım işlet‑
meleri (Plantasyon) kurarak Hindistan'dan Tamil 
işçiler getirdiler ve İngiliz eğitim sistemini yerleş‑
tirdiler. 20. yüzyıl başlarında İngilizler, özerklik 
isteklerini temkinli karşıladılar. 1931'deki Donou‑
ghmore Reformları ile genel seçim sistemi oluştu‑
ruldu; kurulan Seylan Devlet Konseyi'ne yasama 
ve yürütme yetkisi tanındı ve gelecekte bağımsızlık 
sözü verildi.

1936‑1947'de İngilizler tarafından devreye so‑
kulmuş sosyal hizmetlerin büyük ölçüde başarılı ol‑
ması nedeniyle, Stephen Senanayake'nin çevresinde 
toplanan Seylanlı meşrutiyet yanlısı liderler, tutucu 
Budistlerin tüm ulusal muhalefetine karşın ülke de‑
netimini ellerinde tuttular. Ada, 1948'de bağımsız‑
lığına kavuştu.

Yönetimin başında Senanayake kaldı. 1958'de, 
Singalezler ile Tamiller arasında kanlı çatışmalar 
çıktı. 1959'da bir Budist rahip, muhalefet lideri 
Bandaranaike'yi öldürünce eşi SLFP'nin lideri ola‑
rak kocasının yerini aldı. 1962'de bir darbe girişi‑
minde bulunuldu. 1960‑1965 döneminin SLFP hü‑
kümeti gibi, 1965‑1970 döneminin UNP yönetimi 
de ekonomik güçlükleri yenemedi. Bu arada, Bayan 
Bandaranaike ve partisi, Lanka Sama Samaja ve ko‑
münist partilerle birlikte bir Ulusal Cephe güç birli‑
ği oluşturdu. Ulusal Cephe, 1970 Genel Seçimlerini 
kazandı. Ancak ekonomik reformları zamanında 

Tarihi

Budizm'in MÖ 300'lerde yayıldığı Sri Lan‑
ka'da MÖ 500'lerde Kuzey Hindistan 
Ariler dininden olan Singalezler, adanın 

yerli halkı Vedalarla savaşarak, Sri Lanka'nın kurak 
bölgesine yerleştiler. Avrupalılar gelene kadar ada‑
da çeşitli krallıklar kuruldu. 1505'te Portekizliler 
adaya geldiklerinde, Jaffna'da Tamil Krallığı ve Kot‑
te, Kandi'de ise Seylan krallıklarıyla karşılaştılar. 
1658'de Portekizlilerin yerini alan Hollandalılar da 
Kandi'yi ele geçirmeyi başaramadılar. Adayı tümüy‑
le ele geçiren ilk Avrupalılar İngilizler oldu. 1776'da 
Hollandalıları adadan çıkaran İngilizler, 1802'de 
Seylan'ı (bugün Sri Lanka) bir İngiliz sömürgesi 
haline getirdi. Ancak, Kandi'ye 1915'e kadar baş  

Sri Lanka

Vahdettin KAYĞAN Makale
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1988'de yapılan genel seçimleri UNP; başkanlık 
seçimlerini Başbakan Ranasinghe Premadasa ka‑
zandı. Sri Lanka Hükümeti'nin kuzeyde Tamil ge‑
rillalarına karşı güvenlik amacıyla çağırdığı 50 bin 
kişilik Hindistan askerî gücünün geri çekilmesini 
istemesi, iki ülke arasındaki ilişkileri gerginleştirdi. 
6 yıl süren olağanüstü hal uygulaması Ocak 1989'da 
kaldırıldıysa da şiddet olaylarının tırmanması karşı‑
sında aynı yılın haziran ayında yeniden uygulamaya 
konuldu. 1983‑1997 arasında, çok sayıda üst düzey 
politikacı, asker, iş adamının da bulunduğu 30 bi‑
nin üzerinde insan, (Tamil, Sinhalez, Hintli asker‑
ler, vb) terör kurbanı olurken yaklaşık 50 bin kişi 
de ya yaralandı ya da sakat kaldı. Yönetim karşıtı 
Elam Tamil Kurtuluş Kaplanları (LİTTE)'nın Ocak 
1991'de süresiz ateşkes ilanı ve bağımsızlık müca‑
delesine son vereceğini duyurması barış için yeni 
bir umut olduysa da hükümetin güçlü adamı Savun‑
ma Bakanı Ranjan Vijarakne ve 30 resmi görevlinin 
bombalı saldırısı sonucu ölmeleri (Mart 1991) bu 
olasılığı büyük ölçüde zayıflattı. Çatışmalar ve terör 
aralıklarla günümüzde de sürmektedir.

Coğrafi Özellikleri

Diğer isimleri Serendib ve Seylan olan Sri Lanka, 
dört tarafı denizle çevrili bir ada ülkesi. Bazı riva‑
yetlere göre Hz. Âdem'in dünya üzerinde ilk ayak 
bastığı yer burasıdır. Sri Lanka'nın güzelliğine vur‑
gu yapmak isteyenler, Hz. Âdem'in dünyaya yabancı 
olmasın diye cennetten bir parça olan bu topraklara 
indirildiğini anlatırlar. Belki de insanlığın esas vata‑
nından dünya gurbetine gönderilmesinin hüznünü 
temsil etmek için haritada bir gözyaşı damlasını an‑
dırıyor bu topraklar.

Hint Denizi'nin haşin ve dinmeyen dalgaları bu 
diyarın bütün kıyılarını dövüyor. Büyük nehirleri 
Sri Lanka'nın bereketine bereket katan damarlar. 
Bir rivayete göre ülkenin diğer isimlerinden olan 
Seylan, nehirlerin taşmasıyla meydana gelen seller‑

den dolayı Arapça “akmak” manasındaki “سيل” ke‑
limesinden gelmektedir. Seylan, 1948'deki bağım‑
sızlığından 1972'ye kadar ülkenin resmî ismi iken, 

gerçekleştiremedi. Nisan 1971'de, Halk Kurtuluş 
Cephesi'nin başlattığı bir ayaklanma baş gösterdi. 
Ayaklanma sertlikle bastırıldı. 5.000'in üzerinde in‑
san ölürken bir o kadar kişi yaralandı. 10 bine yakın 
insan tutuklandı.

Mayıs 1972'de yürürlüğe giren yeni anayasayla, 
o tarihe kadar İngiliz Uluslar Topluluğu içerisinde 
meşrutî monarşiyle yönetilen Seylan, Sri Lanka 
(Geleceğe Açılan Kapı) adını alarak cumhuriyete dö‑
nüştü. 1977 Genel Seçimlerinde, Junius Jayavarde‑
ne'nin genel başkanlığı altında kendisini yenilemiş 
olan UNP, büyük bir başarı kazandı. Oyların tümü‑
ne yakın çoğunluğunu elde eden ilk parti oldu. UNP 
Hükümeti ekonomiyi liberalleştirdi. Parlamenter 
sistemin yerine başkanlık sistemine geçildi. 1980'li 
yıllarda Tamiller arasındaki hoşnutsuzluk, Singalez‑
ler ile Tamillerin ara vermeksizin birbirleriyle çatış‑
maları ve ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan Tamillerin 
bağımsız devlet kurma istekleri biçiminde sürdü. 
Jayavardene yönetimi Tamillere bazı haklar tanıya‑
rak etnik gerginlikleri azaltma girişiminde bulundu. 
Tamilce'nin ulusal bir dil olarak resmen tanınması 
ve bir ölçüde bölgesel özerklik vermeye yönelik böl‑
ge gelişim meclislerinin oluşturulması, bu girişimle‑
rin başlıcalarındandı. 1980'de görevini kötüye kul‑
landığı gerekçesiyle dokunulmazlığı kaldırılan, tüm 
politik hakları elinden alınan eski Başbakan Bayan 
Sirima Bandaranaike, Devlet Başkam Junius Jaya‑
vardene tarafından bağışlanarak yeniden politik ya‑
şama döndü (Ocak 1987).
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bu tarihte “Kutsal Toprak” anlamında Sanskritçe bir 
ifade olan “Sri Lanka” olarak değiştirilmiş. Bağım‑
sızlığını 1948'de ilan eden Sri Lanka'nın da diğer 
tüm Asya ülkeleri gibi uzun bir sömürge tarihi var. 
İlk olarak 1505'te Portekizlilerin, ardından 1638'de 
Hollandalıların sömürge süreçlerini yaşamış. İngiliz 
sömürge idaresi ise bu topraklara 1796'da ulaşmış. 
İngilizlerin izleri ülkede hâlâ canlı. Sri Lanka'nın 
merkezinde daha çok çay bahçelerinin bulunduğu 
bir bölge olan Nuwara Eliya, küçük İngiltere olarak 
biliniyor. Ülkedeki birçok çay fabrikası halen İngiliz‑
lerden kalma isimlerini kullanıyor.

İdari ve Mali Yapısı

İngilizler zamanında kurulan idarî ve malî sis‑
tem bugün de devam ediyor. Nasıl dilekçe yazılaca‑
ğı, nasıl okula kayıt olunacağı, nikâh‑düğün işlem‑
leri, proje formu hazırlama gibi iğneden ipliğe her 
şeyin yolu yordamı bu sistemlerde belirlenmiştir. 
Hukuk sistemi Roma‑Hollanda medenî kanunu, İn‑
giliz örfi hukuku ve Jaffna Tamil örfi hukukundan 
müteşekkildir.

Sri Lanka'nın nüfusu 22 milyon civarında. Bu 
nüfusun %75'i ülkenin çoğunluğunu oluşturan Bu‑
dist Sinhaliler; geri kalan %11'lik kısmı Hindu Ta‑
mil, %10'lık kısmı ise Müslümanlardan oluşuyor. 

Geriye kalan %4'lük kesimi ise farklı etnik kimlikle‑
re mensup Hristiyanlar oluşturuyor.

Sri Lanka'daki 2 milyon Müslüman nüfusun 
büyük çoğunluğu Tamil kökenli. Ancak 7. yüzyılda 
buraya ulaşan Arap tüccarların ve İngiliz sömürge 
yıllarında işçi olarak ülkeye getirilen Malayların so‑
yundan gelen Müslüman bir kesim de var.

Sri Lanka'nın da modern tarihi yaralarla dolu‑
dur. 1983‑2009 yılları arasında yaşanan çok çetin 
ve kanlı bir iç savaş, bu cennetten parça beldeyi ta‑
rumar etmiştir. Müslümanlar ise Hindu Tamillerin 
başlattıkları bağımsızlık savaşında, ırktaşları olan 
gerillalardan yana tavır almayınca hedef haline gel‑
mişler ve yüzlerce Müslüman bu çatışmalarda ha‑
yatını kaybetmiş. 90'lı yıllarda Tamillerin ülkenin 
kuzeyini etnik ve dinî farklılıklardan temizleme 
sürecinde 95.000 civarında Müslüman buralardan 
çıkarılmıştır. Barış anlaşmalarından sonra bölgeye 
dönüş az da olsa başlamış ama Müslümanlar o yılla‑
rın sarsıntısını hâlâ atlatamamıştır.

2014 yılında Myanmar'daki Budist rahiplerin şid‑
det içerikli eylemlerinin etkileri maalesef buralara da 
ulaşmıştır. Aluthgama'da Budistlerce Müslümanların 
iş yerlerine yapılan saldırılarda dört Müslüman haya‑
tını kaybederken birçoğunun da iş yeri zarar görmüş. 
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temin için Körfez ülkelerine çalışmaya gitmiş olma‑
larıdır. Müslümanlar memuriyet konusunda diğer 
azınlık bölgelerinde olduğu gibi bir problemle karşı‑
laşmamakla birlikte, ülkedeki Müslüman kadınların 
birçoğu özellikle öğretmenliği tercih etmektedir.

Sri Lanka'da lise mezunları ‑bir zamanlar Türki‑
ye'de de olduğu gibi‑ öğretmenlik yapabiliyor. Lise 
sonrasında alınan iki yıllık eğitimin ardından öğret‑
menlik yapma hakkına sahip oluyorlar ancak üni‑
versite mezunlarından daha düşük maaş alıyorlar.

Sosyal Yapısı

Sri Lanka, sosyal politikaları açısından incelen‑
meye değer bir ülkedir. Ülkenin yeni yeni düzel‑
meye başlayan ekonomisine rağmen sağlık işleri 
ve devlet hastaneleri vatandaşlara ücretsiz hizmet 
vermektedir. Bununla birlikte hastanelerin yatak 
kapasiteleri hasta sayısına oranla yetersiz kalabili‑
yor. Son yıllarda çocukların işçi olarak çalıştırılması 
da yasaklanmış. Sri Lanka'da açık ve kapalı alanlar‑
da sigara içme yasağı var. Bize ilginç gelen başka bir 
uygulama ise insanların 20 hektardan fazla toprağa 
sahip olamaması. Toplu taşımalara öğrenci ve yaş‑
lılar yarı fiyatına binebiliyor. Ülkede trafik ve sivil, 
suçlarla mücadele polislerinin yanı sıra son yıllarda 
bir de çevre polisleri görev yapıyor. Bu polisler çev‑
renin tahrip edilmesi veya kirletilmesi durumlarına 
karşı devriye geziyorlar. Sosyal politikalar açısından 
oldukça zengin olan Sri Lanka'da maalesef intihar 
oranlarının oldukça yüksek olduğunu öğreniyoruz. 
Devlet bu problemle ilgili de son yıllarda bazı reha‑
bilitasyon programları başlatmış.

Ülkede birdenbire patlak veren olaylar, hükümet de‑
ğişikliğine kadar varan bir şok yaratmış. Sonrasında 
göreve gelen hükümetin ülkede mevcut etnik ve dinî 
gruplarla ilgili oldukça hassas olduğunu ve bu gibi du‑
rumlara geçit vermediğini öğreniyoruz. Sri Lanka'da 
daha çok yeni tesis edilen ama iyi bir zemine oturtu‑
lan bu huzur ortamı inşallah hep daim olur.

Sri Lanka'nın temel geçim kaynakları genel ola‑
rak pirinç, çay ve baharattır. Hint Okyanusu'ndaki 
konumu dolayısıyla diğer Asya ülkelerine geçiş yolu 
üzerinde olması sebebiyle de stratejik olarak önemli 
bir ülkedir. Fakat yaşanan talihsiz iç savaş, Sri Lan‑
ka'yı uzun süre atıl bırakmıştır. Son yıllarda bu du‑
rum telafi edilmeye çalışılmaktadır.

Eğitim

Sri Lanka eğitime büyük önem veren bir ülkedir. 
Ülkede hâlihazırdaki okuma yazma oranı %95'tir. 
Buradaki Müslümanlar Asya'daki diğer Müslüman 
topluluklara kıyasla en yüksek düzeyde okuma yaz‑
ma oranına sahiptir. Eğitim beş yaşında başlıyor. Ül‑
kede toplam 11 üniversite bulunuyor. Müslümanlar 
da dâhil devlet okullarındaki tüm öğrencilerin kitap 
ve üniforma masrafları devlet tarafından karşılanı‑
yor. Eğitim zorunluluğu ülkedeki bütün kesimler 
için geçerli. Buna göre Müslümanlar ister medrese 
ister devlet okulu statüsündeki İslâmî okullarda 
olsun, bu eğitim sürecini tamamlamak zorundalar. 
Tanıştığımız birçok Müslüman kadın günlük hayat‑
ta konuşabilecek kadar Arapçaya hâkim. Bunun bir 
sebebi medreselerde eğitim alan kadınların oranı‑
nın yüksek olmasıyken diğer sebebi ise rızıklarını 
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Dinî Yaşam

Her dinî grup kendi şer‘î kuralları içerisinde hu‑
kukî süreçlerini takip edebiliyor. Davalar, “Muslims’ 
Personal Law” yani “Müslüman Şahsi Hukuku” çerçe‑
vesinde, devlet tarafından tayin edilen kadılar tara‑
fından yürütülüyor. Ülkede “Müslüman İşleri Ba‑
kanlığı” gibi hususi bir bakanlık bulunuyor. Bununla 
birlikte Müslümanların günlük yaşantılarına dair 
uygulamalar ve fetvalarla ilgilenen Cemiyetu'l‑Ule‑
ma isimli özel bir yapı da var. Bu yapı, Müslümanlar 
arasındaki tüm cemaat ve ekolleri kapsayan şemsiye 
bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor. Belli periyot‑
larda yapılan seçimlerde başkan ve başkan yardım‑
cısı değişiyor. Başkanlık seçimleri, kuruma üye tüm 
ulemanın katılımıyla yapılıyor. Böylece bu yapının 
belli bir grubun tekelinde kalması engellenmiş olu‑
yor. Kurumun hâlihazırdaki başkanı Tebliğ Cemaa‑
ti'ne, başkan yardımcısı Cemaat‑i İslâmî'ye üye iken, 
genel sekreteri Selefi ekolden bir şahıstır.

Mevcut yönetim The United National Front for 
Good Governance/İyi Yönetişim için Birleşik Ulusal 
Cephe adında bir koalisyon hükümeti. Bu hüküme‑
tin başbakanı United National Party/Birleşik Ulusal 
Parti, cumhurbaşkanı ise sosyalist New Democratic 
Front/Yeni Demokratik Cephe Partisi'nden. Yeni baş‑
layan uygulamaya göre, partiler seçimlerde %20 
oranında kadın aday göstermek zorunda. Bununla 
birlikte dünyanın ilk kadın cumhurbaşkanı ve baş‑
bakanı da Sri Lanka'dan çıkmıştır.

Parlamentodaki 250 civarında milletvekilinden 
21'i Müslüman ve bu vekillerden dördü bakandır. 
Parlamentoda Müslümanların kurdukları Sri Lanka 

Muslim Congress/Sri Lanka Müslüman Kongresi ve All 
Ceylon Makkal Congress/Tüm Seylan Halk Kongresi 
partileri yanında diğer partilerden de Müslüman 
vekiller var.

Ülkede okulların tatil dönemi nisan ayı iken 
Müslümanlar Ramazan ayında resmî tatil yapıyor. 
Cuma günleri cuma namazı sonrasına kadar olan 
vakit de Müslümanlar için resmî tatil. Müslüman 
memurların gün içerisinde de namaz vakitleri için 
toplam bir saatlik izinleri bulunuyor.

Müslümanların kendi radyoları var. Ayrıca dev‑
let radyolarında da günde iki vakit İslâmî program‑
lara yer ayrılmış durumda. Ramazan'a has olarak bir 
de sahur zamanından sabah namazına kadar devam 
eden bir sahur programı yapılmakta. Devlet radyo‑
larındaki bu uygulama diğer din mensupları için de 
geçerlidir. 

Bize oldukça ilginç gelen imtiyazlardan biri de 
ülkede sadece Müslüman avukatların başlık for‑
munda bir kıyafet giyinmelerine müsaade edil‑
mesi. Bu başlık Osmanlı etkisiyle Müslümanların 
giymeye başladıkları fes. Ziyaretimiz süresince Sri 
Lanka Müslümanlarının Osmanlı'yla etkileşimle‑
rine dair ufak ama önemli başka ipuçları da yaka‑
lama fırsatımız oldu. İftariyelik gıda paketlerinin 
dağıtımı için gittiğimiz Kottaramulla köyünde 
dağıtımın organizasyonunu yapanlardan Harun 
Efendi isimli bir beyefendi ile tanıştık. Bize “Efen‑
di” soy ismini geçmişlerinin Osmanlı'dan etkilene‑
rek edindiğini söyledi. Kolombo sokaklarında biz‑
zat gördüğümüz Hamîd al‑Huseyniye Caddesi'ne 
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ve ismini duyduğumuz  Hamidiye Kolejleri'ne II. 
Abdülhamid'e atıfla bu isimler verilmiş. Bu gibi 
ipuçları, başta Asya coğrafyası ve diğer tüm Müs‑
lüman coğrafyada bizleri bekleyen nice hazineler 
olduğunu gösteriyor. Ecdadımızın miras bıraktığı 
değerler İslâm dünyasının muhtaç olduğu birliğin 
temellerini aramak için büyük bir nimet ve teşvik 
olmaktadır.

Azınlık olmalarına rağmen ülke Müslümanları‑
nın tarihî olarak İslâm coğrafyasıyla kuvvetli bağları 
bulunmaktadır. Örneğin buradaki ilk İslâmî kole‑
jin hikâyesi buna güzel bir örnektir. Ülkenin ünlü 
İslâmî kolejlerinden Zahira, Mısır'dan dönemin 
İngiliz sömürge yönetimi boyunduruğundaki hü‑
kümete muhalefeti sonucu buraya sürülen Ahmed 
Arabi ‑ülkede bilinen adıyla Arabi Paşa‑ tarafından 
kurulmuş. İngiliz yönetiminin kendisini 1882'de Sri 
Lanka'ya sürmesi ardından, sürgünde olduğu yıllar 
boyunca buradaki Müslümanları eğitim açısından 
kalkındırmakla ilgilenmiş. Bölgenin ileri gelen Müs‑
lümanları, çocuklarını İngiliz misyoner okullarına 
göndermekte direniyor ve alternatif okullar kurma 
planları yapıyorlarmış. Arabi Paşa da bu fikri des‑
teklemiş ve ilk Müslüman okul olan Zahira Kole‑
ji'nin açılmasına önayak olmuş. Sürgün boyunca 
yaşadığı ev şu an Arabi Paşa Kültür Merkezi olarak 
kullanılmaktadır.

Sri Lanka'daki cami ve mescit sayısı bizleri ol‑
dukça şaşırtan bir diğer husus olmuştur. Tüm Sri 
Lanka'da 2.800 cami olduğunu, bunların 130'unun 
başkent Kolombo'da bulunduğunu öğreniyoruz. 
Bu camiler ve çok sayıdaki medrese, dinin Müslü‑
manların sosyal hayatındaki merkezî konumunu 
gösteriyor. Burada tanıştığımız Müslüman kadınla‑
rın isimleri genel olarak Fatıma ve Ayşe, erkeklerin 
isimleri ise Muhammed ile başlıyor. Bu gelenek diğer 
Asya ülkelerinde de olduğu gibi Peygamber ailesine 
bir hürmetin göstergesi olarak bugüne kadar yaşa‑
tılmış. Milyonlarca Müslümanın yaşadığı Avrupa ül‑
kelerinin aksine, Sri Lanka'da ezan sesi cami dışına 
veriliyor ve ezan her yerden duyulabiliyor. Önemli 
bazı tarihî binaların mimarlarının Müslüman olma‑
sı, bağımsızlık sonrası Kolombo şehrinin belediye 
başkanlarının birçoğunun Müslümanlardan seçil‑
mesi gibi daha birçok konu, Müslümanların bugün 
olduğu gibi geçmişte de Sri Lanka tarihinde önemli 
bir yere sahip olduğunun işareti.

Sri Lankalı Müslümanların bu önemli konumları 
ve kazanımlarının kaynağı araştırılmaya ve incelen‑
meye değer bir mevzudur. Ayrıca ülkenin çok kül‑
türlü yapısıyla tüm etnik ve dinî yapılara sağladığı 
bu hak hukuk ortamı ‑ve belki de modeli‑ Türkiye 
tarafından çalışılması gereken önemli bir husus ola‑
rak göze çarpmaktadır.
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Medeniyet: İran'a dair gözlem ve 
tespitleriniz yarım kalmıştı. 
Oradan devam edelim dilerse-

niz…

Türkiye'den çıktıktan sonra sırayla Bazergan, 
Maho, Tebriz, Tahran, Meşhed gibi şehirlere 
uğradık. Bu arada dikkatimi çeken 
İran'da çok güzel parkların, 
yeşilliklerin, çiçekliklerin 
olmasıydı. İnsanların 
ailece buraları gez‑
diklerini gördüm. 
Parkların gerçek‑
ten çok kalabalık 
olması dikkatimi 
çekti. Sokaklar‑
daki kadınlar ge‑
nellikle örtülü ve 
makyajlıydı. Başör‑
tülerine çok fazla 
dikkat etmiyorlardı. 
Özellikle yaygın bir gele‑
nekmiş gibi başlarının ön tara‑
fında saçlarının bir kısmını göster‑
meleri dikkat çekiyor.

Bir başka dikkatimi çeken konu camilerde pos‑
terlerin ve fotoğrafların çok bol olmasıydı. İmam 
Humeyni'nin, Hamaney'in, Rafsancani'nin ve 

benzeri birtakım siyaset önderlerinin camiler içe‑
risinde bolca fotoğraflarının olması dikkat çeki‑
yordu. Bu bizim alışık olduğumuz bir durum değil.

Tebriz'de sokakta gezerken gençlerin bir tara‑
fa yığıldıklarını fark ettim. Yaklaştığımda yerdeki 

posterleri seçtiklerini satın almak için birbirleri 
ile yarıştıklarını gördüm. Yaklaştık‑

ça bu posterlerin Amerikalı 
aktör Sylvester Stallone 

(Rambo) gibi insanların 
posterleri olduğunu 

anladım. İranlı genç‑
lerin Amerikalı ak‑

törlere karşı bu 
kadar özenti içe‑

risinde olmalarına 
doğrusu çok üzül‑
düm. 

M e d e n i y e t : 
İran'da sosyal ha-

yat nasıldı?

İran'da genel olarak ha‑
yat çok ucuz. Sokaklardaki genel 

görünüm İslâmi. Şehirler temiz de‑
nebilir. Tebriz çok yeşil. Geceleri çok güzel bir 
kent. Parklarda otururken yanıma yaklaşan ve 
benimle konuşan hemen hemen herkes beni 
evine davet ediyordu. Buradan da anlıyorum ki 

Hocamız Ömer 
Küçükağa ile (XXIV)

Medeniyet Röportaj

69Medeniyet Bülteni • Ekim 2018 • Sayı 45



Eğer baksaydın dünyanın en güzel hatunlarının 
İranlılar olduklarını görürdün.” dedi.

Tahran'da trafik sorunu o kadar yoğundu ki İs‑
tanbul onun yanında çok sakin bir şehirmiş gibi 
geldi bana. Nerdeyse herkesin aracı vardı ve araç‑
lar eskiydi. 

Medeniyet: Sınıra yaklaştığınızda neler 
gördünüz, neler yaşadınız?

Meşhed'den binip sınıra ulaştığımda sınırın 
İran tarafında Humeyni'nin dev bir posterini gör‑
düm. 6 metrekare boyutlarında Bank Milli'nin du‑
varlarına çizilmiş bir poster. Yapıştırma değil, el 
çizimi bir posterdi. İran'da hem camilerde hem so‑
kaklarda o kadar çok poster ve fotoğraf var ki bun‑
ları görünce ister istemez Irak'ı Suriye'yi hatırlatı‑
yorum. Doğunun tipik lider karizması sokaklarda 
kendisini gösteriyor. Irak'ta Saddam'ın, Suriye'de 
Hafız Esed'in, Libya'da Kaddafi'nin fotoğrafları 
ve her şehirde o ülkenin liderlerinin fotoğrafları. 
Müslüman ülkelere has bu özellik aslında İslâm 
ülkelerindeki baskıcı rejimleri de ele veriyor. Bu 
kadar büyük fotoğraflarla sanki halkın beynine bu 
liderlerin üstünlüğü ve karşı gelinmezliği işlenmiş 
oluyor. İslâm dünyasının bunu terk etmesi lâzım. 
Liderlerine bağlı olabilirler ancak insanların içine 

İran insanı bizim Anadolu insanı gibi gerçekten  
misafirperver. Bu davetleri göstermelik değildi, 
davetlerini içten yapıyorlardı. 

Askerlerin sokaklarda meydanlarda yattıkları‑
nı görüyordum. Onlarla birlikte yatan, yanlarına 
uzanmış siviller de vardı. Bu, askerlerin çok fazla 
disiplinli olmadıklarını gösteriyor. Bizde askerler 
bu şekilde halkın içinde gece parklarda, banklarda 
yatamazlar. 

Medeniyet: Askerler neden dışarıdaydı?

Muhtemelen nöbetlerini bitirmiş yatıyorlardı. 
Ertesi gün ya kışlalarına gidecek ya da başka yer‑
lere gideceklerdi. Aslında işin iki boyutu var. Bu 
durum askerlerin biraz halkla iç içe olduklarını 
gösteriyor, biraz da çekinmediklerini gösteriyor. 
İran'da halk askerden çok çekinir ama askerler 
halktan çok çekinmez. Rahat bir şekilde bir ara‑
da yatabiliyor, uyuyabiliyorlar. Askerler ya nöbet 
sıralarını bekledikleri için ya da nöbetleri bitmiş 
uykuları geldiği için parkta yatıyorlardı. 

Tahran'da tuttuğum taksinin şoförü bana 
İran'ı iyi gezip gezmediğimi sordu. Ben de iyi gez‑
diğimi söyledim. Ardından bana beklemediğim 
bir soru yöneltti: “Hatunlar güzel mi?” diye sor‑
du. Bilmediğimi söyleyince “Senin gözün yok mu? 
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işlercesine her yere liderlerinin büyük fotoğrafla‑
rını koymak çok doğru bir tutum değil.

Sınırdan Pakistan tarafına geçince ilk karşı‑
laştığımız yerleşim biriminin ismi Taftan. Birden 
insanların yüzleri duruşları bakışları değişiyor. 
İnsanlardan çekinmeye başlıyorsunuz. Sizi uzun 
ve sert bakışlarla süzüyorlar. İnsan ürperiyor ve 
gerçekten korkuyor. Kendinizi dönüşü olmayan 
bir yola girmiş gibi hissediyorsunuz. İnsanlar san‑
ki harami gibi geliyor. Fakat sonradan işin böyle 
olmadığını, bu insanların bakışlarının öyle oldu‑
ğunu, yabancıya karşı bakışlarını uzun uzun sür‑
dürdüklerini anlıyorum. Sonra ben de onlara uzun 
uzun dik dik bakmaya başladım. Aynı anlamsız 
sert ve dik bakışlarla onlara karşılık verdim. Ama 
onlar kadar uzun bakmak için çok sert bir irade 
gerekli, artık ben onlar kadar bakamadım. Beni bu 
şekilde süzmelerini umursamamaya başladım. 

Para bozdurmak için hemen insanın etrafını 
sarıyorlar. Ne kadar dolar mark olduğunu soru‑
yorlar. Oraya ayak bastığınızda sanki ilkel bir ka‑
bile devletine girdiğinizi hissediyorsunuz. Taftan 
gerçekten çok ilkel bir yerleşime sahip. Elektrik 
direklerinin hemen hemen hepsi eğik. Nerdey‑
se yere düşecek. Sokaklarda, yıkılmak üzere olan 
duvarların üzerinde dev Coca Cola reklamları. Te‑
neke parçalarından, naylonlardan, brandalardan 
yapılmış evler derme çatma, yıkık dökük. Köyün 
en temiz binası cami. Yalnız tuvaleti yok. Çok özel 
ricalarla şahsi tuvalet buluyorum ancak tuvaletin 
kapısı kilitli. Benim için özel olarak gidip anahtar 
getiriyorlar. Belli ki insanlar kullanıp kirletmesin‑
ler diye titizlikle anahtarı saklıyorlar. Genellikle 
insanlar tuvalet ihtiyaçlarını açık alanlarda gide‑
riyor. 

Dikkatimi çeken konulardan birisi keçiler oldu. 
Çok heybetli yürüyorlar, vakarlı gibi. Bir tandı‑
rın başında ekmek pişiren bir Pakistanlının yeni 
çıkardığı ekmekleri alıp alıp kaçıyorlar. O da pe‑
şinden kovalıyor. Fakat keçiler oralı değil. Pakis‑
tan'da insanlar ve hayvanlar iç içe yaşıyorlar. Bu 

biraz da Hindistan kültüründen kaynaklanıyor, 
çünkü onlar caddelerde gezen ineklere ve benzeri 
hayvanlara müdahale etmedikleri için hayvanlar 
insanlardan korkmamaya alışmışlar. Düşünün bir 
keçi çok rahat bir şekilde fırıncının ekmeklerini 
çalıp yiyor ve tekrar gelip ikincisini çalabiliyor. 

Medeniyet: Burada insanlar ile nasıl anla-
şıyordunuz?

Burada insanlarla anlaşmak için çok zorlandı‑
ğımı anladım. Pakistan'daki insanlarla anlaşmak 
için birkaç dili az da olsa bilmek gerekiyor. Biraz 
İngilizce biraz Urduca biraz Farsça meramımı an‑
latmaya çalışıyorum.

Yanıma bir genç yaklaşıp “Men mücahidem.” 
diyor. Orada mücahitlere kart veriliyormuş, o kar‑
tı gösterdi bana. Mücahit olmak ona diğerlerinden 
farklı bir kişilik vermiş. Özgüveni çok yüksekti.

Sonra Belucların yere çok fazla tükürdüklerini 
görüyorum. Üzülüyorum. 

Taftan'da camiler tıklım tıklım dolu. Bütün 
bu fakirliğe oturum mekânlarının ilkelliğine rağ‑
men herkes namazını kılıyor. Sorduğumda bu‑
rada namaz kılmayan bulunmaz, diyorlar. Sabah 
namazında caminin bahçesiyle birlikte dolu oldu‑
ğunu görmek hiç alışık olmadığımız bir görüntü. 
İran'da insanların çok az bir kısmı beş vakit na‑
mazlarını camilerde kılıyor. Türkiye'de toplumun 
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İnsanlar ne yiyeceklerini ne giyeceklerini asla şa‑
şırmıyorlar çünkü ne bulurlarsa onu yiyorlar, elle‑
rinde ne varsa onu giyiyorlar. Henüz şu ana kadar 
Pakistan'da şişman bir insan görmedim. 

Keçilerin bu kadar özgür olmalarını, başlarını 
dik bir şekilde vakarla dolaşmalarını neredeyse 
kıskanacağım. Çünkü ben yabancı olduğum için 
onlar kadar özgür hissetmiyorum kendimi. Gece 
gündüz diledikleri gibi geziyorlar, istedikleri yerde 
yatıp kalkıyorlar. 

Taftan‑Kuvetta yolu, çok bozuk bir çöl yolu. 
Kocaman otobüs, zıplayarak gidiyor. Otobüsün 
içinden sağından solundan kırılıp kopmuş de‑
mir parçaları bir o tarafa bu bir bu tarafa sürekli 
otobüs içerisinde hareket ediyor. Makas kırıkları, 
burgu demirler, profiller, büyük vidalar, cıvatalar 
bir o tarafa bir bu tarafa gidiyor geliyor. 

Yolu bu kadar bozuk görünce otobüsün niçin 
her tarafının bir demir yığını halinde dizayn edil‑
diğini, her tarafından kaynak yapıldığını anlıyo‑
rum. Otobüsler genel olarak kamyondan bozul‑
muş, sonradan otobüs haline getirilmiş. İnsanlar 
hem otobüsün içerisinde hem de otobüsün üze‑
rindeki bagaj kısmında birbirlerine yaslanarak 
yolculuk yapıyorlar.

Çok sapa bir vadiye girdiğimizde zaman yol bi‑
tiyor sanki. Rüzgârla gelen çöl kumları yolun üze‑
rini kapattığı için şoför yolun ne tarafa gittiğini 
bilemiyor. Bunun üzerine muavinler otobüsten 
iniyor, ellerindeki çubuklarla yolun ne taraftan 
gittiğini tespit edip ve şoförü oraya yönlendirme‑
ye çalışıyorlar.

Sonra birden bire otobüs duruyor. Otobüsten 
inen bir kişi koşarak bir tepeye çıkıyor. Oradan el 
işareti yapıyor. Yaklaşık otuz kişi ellerinde valizler 
otobüse koşmaya başlıyorlar. Saçları başları birbi‑
rine girmiş, yorgun gözüken bu kişiler adeta oto‑
büse saldırıyorlar. Ben önce soygun sanıyorum. 
Sonra anlıyorum ki bunlar kaçak yollardan Pakis‑
tan'a girmeye çalışan insanlar.

bir bölümü camilerde namaz kılıyor. Türkiye'deki 
namaz kılma oranı İran'dan yüksek ancak Pakis‑
tan'da Türkiye ile kıyaslanmayacak kadar insan‑
ların namaza düşkün olduklarını gördüm. Bu da 
sevindirici bir durum tabi ki. 

İnsanlar fecirle uyanıyor. Öyle saat kurmak, 
beni sabah namazına uyandır, diye birbirlerine 
tembihlemek yok. Sabah namazı vakti girince in‑
sanlar kendiliğinden uyanıyorlar. Sanki içlerinde 
otomatik bir saat varmış gibi hissediyor insan. 
Türkiye'deki Müslümanlar için sabah namazı 
maalesef hâlâ bir problem olmaya devam ediyor. 
Müslümanların önemli bir kısmı sabah namazına 
kalkamıyor. 

Otobüse bindikten sonra hiçbir beklemediği‑
miz bir anda otobüs yolcularından bir tanesinin 
çok yüksek sesle bir türkü söylediğini işitiyorum. 
Pakistan müziği gerçekten çok etkileyici. Türkü 
mü söylüyor, müzik mi söylüyor yoksa ağlıyor mu 
anlayamıyorsunuz, sesler birbirine karışıyor. Ger‑
çekten çok etkili ve çok içten. Bu da onların kıs‑
men sıkıntılarının ve dertlerinin çok olduğunu, 
onlarla duygusal bir bağ kurduğunu gösteriyor. 

Taftan'da su o kadar az ki insanlar neredeyse 
su ihtiyaçlarını Coca Cola ile giderecekler. Bütün 
hayatı yeme, içme, giyinme olan insanların hayat‑
larının son derece sade olduğunu anlıyorsunuz. 
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Medeniyet: Kaçak yollardan ülkeye gir-
meye çalışanlara karşı polisin tavrı nasıl olu-
yor?

Afganlı kaçak yolcuların tamamı polis kont‑
rollerinden geçiyorlar. Tabi bu arada her birisinin 
polislere bir miktar para uzattıklarını görüyorum. 
Polisler çok rahat bir şekilde aldıkları paraları cep‑
lerine atıyorlar. Rüşveti alanların da verenlerin de 
tamamı şalvarlı sarıklı sakallı insanlar. Üstelik ço‑
ğunun da sakalı elinizle tuttuğunuzda bir tutam 
var. Polislerin kontrol ettiği o kaçak göçmenler 
rahat rahat geçerken pasaportum olduğum halde 
en çok benim üzerimde duruyor polisler. Nereden 
geliyorsun, nereye gidiyorsun, niçin gidiyorsun? 
Benim suçum pasaportumun olması. Belki ora‑
da bir ruble uzatsam bunlar başıma gelmeyecek. 
Maalesef pasaportlu olmak o kontrollerden rahat 
geçmeyi sağlamadı. 

Sonra çölde küçük kervanlara rastlıyoruz. On‑
ların yüklerinin bir kısmını köpeklerin üzerine 
bindirdiklerini ve yüklerin köpeklerin taşıdıkları‑
nı görüyoruz.

Sonra hava kararınca otobüs dinlenme tesisi 
olarak kullanılan ama sadece etrafı briketle kaplan‑
mış bahçemsi bir yerde mola veriyor. Biden bire in‑
sanların çöl kumları üzerinde teyemmüm aldığını 
görüyorum. İlk defa bu kadar insanın teyemmüm 
halinde olduğunu görüyorum. Benim için çok farklı 
bir deneyim. Hemen hemen otobüsün tamamı te‑
yemmüm alıyor ve akşam namazını kılıyor.

Zor bir yolculuktan sonra Kuvetta'ya varıyoruz.

(Devamı gelecek sayıda…)
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Ahmet Haşim geldi aklıma. Haşim'in merdivenle‑
ri… Ben ve merdivenler… Boş boş sırıttım etrafıma. 
Sırama geçtim, oturdum sonra.

İnsanın kafasındaki düşünceyi bir başkasına değil 
de sadece kendine bile sesli olarak söylemesi ne kadar 
büyük bir konformuş, onu fark ettim. O günden son‑
ra canım da sıkılsa, yapamayacağımı da düşünsem, ne 
zaman vazgeçsem hatırlattım bunu kendime. Bundan 
ötürüdür ki ertesi gün ilahiyat okumak istediğimi çev‑
remdekilere söylediğimde “Toplum daha buna hazır 
değil.” demelerine karşılık sadece gülümsedim. Çoğu, 
açıklama beklemişti benden. Hâlbuki toplumumuzda 
tıp, dişçilik, mühendislik gibi bölümleri tercih eden biri 
çevresindeki on insandan dokuzuna neden bu bölümü 
seçtiği ile ilgili açıklama yapmak zorunda değildir. On‑
lar genellikle övgüleri toplar, “Aferin!” alırlar. Demem 
o ki sayısal bölümü mezunuysanız ve sözel bir bölümü 
hele ki ilahiyatı istediğinizi bunu da sınava gireceğiniz 
yıl söylemeyi düşünüyorsanız, tamam artık, bitmiştir 
olay. En parlak zırhınızı giyin, kılıçlarınızı bileyin, kal‑
kanlarınızı kuşanın, yüzünüze kocaman bir gülümseme 
yerleştirin, toplar, tüfekler hazır. Artık düşüncelerinizi 
paylaşabilirsiniz insanlarla. Sonuçta herkes düşüncele‑
rini ifade etmekte özgür canım(!) Bu arada unutmadan 
geçmeyelim. Mutlaka karşınızda sanki sayısal dersleri 
de bilerek sözel tercih yapmak kayıpmış gibi sizden 
fizik, kimya, matematik bilgilerinizi heba ettiğinizi  

“Hatice Afra CEYLAN! Hatice Afra  
CEYLAN! Rehberlik servisin den 
bekleniyorsunuz!”

Afra mı? Ben mi? Benim mi adımı söylediler hopar‑
lörden? Hâlbuki ne “Kim daha az giyinecek?” yarışması 
yapan kantindeki kızları ne de akıl gibi kocaman bir 
nimeti ‑akıl çok önemli‑ şık bir kutuya koyup evlerinde 
unutan koridordaki erkekleri henüz bir çukura doldu‑
rup üstüne beton dökme gibi şizofrence bir şey yap‑
mıştım.

Heyecanlandım. Hızlı hızlı çıktım merdivenleri. 
Bir, iki, üç… Tık tık… “Gel kızım.” “Beni çağırmışsınız 
hocam.” “Afracım, karar verdin mi? Bak, puan türü de‑
ğişen bölümler var. Özel eğitim öğretmenliği, kimya 
öğretmenliği, ilahiyat…” En son, ‘İlahiyat’ kelimesini 
duydum pembe papyonlu hocamdan. Gerisi önemli 
değildi benim için. “Ben ilahiyat istiyorum.” dedim ve 
bunun üzerine hocam boş bir A‑4 kâğıdına ‘İLAHİYAT’ 
yazdı kocaman kocaman. Rahatladım. O an fark ettim 
ki hiç sesli söylememiştim bunu kendime. Birkaç daki‑
ka daha konuştuktan sonra hocamla çıktım odadan. Bu 
sefer çıkışımın aksine ağır ağır indim merdivenlerden. 

“Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak 
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak 
Bu bir lisân‑ı hafîdir ki ruha dolmakta 
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta.” 

Bir Bozuk Plak

MakaleHatice Afra CEYLAN
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düşündükleri için hesap soran ailenizi, öğretmenleri‑
nizi, arkadaşlarınızı, otobüste yanınıza oturan teyze‑
yi, yoldan geçen amcayı, uçan kuşu, Mars'a gönderilen 
Falcon Heavy'i bile ikna edecek bir açıklama yapmak 
zorundasınız. Çünkü onlara göre tatmin olmadan bı‑
rakmazlar peşinizi ve bitmez bu mesele. 

Aranızda bir sürü engel vardı onlara göre, iste‑
diğiniz bölümle. Mesela, sayısal öğrencisi olmanıza 
rağmen o, bir sözel bölümüydü. Sizin babanız zengin‑
di mesela, onunki ise fakirdi. Zaten farklı dünyaların 
insanıydınız siz. Sözel tercih de olsa ilahiyat olamazdı. 
Çünkü o bölümdekiler açtı, açıktaydı. İleride sizi bekle‑
yen zor sınavlar vardı mesela; ALES, KPSS, DGS, EFT, 
HAVALE, NİHALE…

Onlara “Ben kendi dinimi en güzel şekliyle öğren‑
mek ve öğretmek istiyorum, kendimi bu alanda geliş‑
tirmek istiyorum.” demeniz yetmeyebilir. Cevaplar ha‑
zırdır: “Sen de ne abarttın canım, ikinci bölüm olarak 
okursun, önce düzgün bir bölümü bitir, maaşa da geç, 
sonra okursun ilahiyatı. Hem biz sana okuma demiyo‑
ruz ki, zaten hepimiz Müslüman'ız, namazı da Kur’ân'ı 
da biliyoruz çok şükür.”

“571'de bir güneş doğdu… 
Adı Muhammed'dir ilk sözü ümmet… 
İmanın şartı altıdır altı… 
Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek…”

Size “Allah'tan, peygamberden korkan insanlara 
tıp, mühendislik, dişçilik gibi bölümlerde çok ihtiyacı‑
mız var.” diyecekler. Haklılar da aslında. Ancak bura‑
da atlanan şu ki Allah bilen, peygamber bilen kişilere 
her alanda ihtiyaç var günümüzde. Sadece toplumun 
bizi ittiği, makamımızın adımızdan önce zikredildiği 
bölümlerde değil. Sonuçta Müslüman her daim ihtiyaç 
bulunan yerde olmalı değil mi?

Toplum olarak sırf daha fazla para kazanmak için 
hastalarına gereksiz tahliller yaptıran doktorları görüp 
“Müslüman doktor lâzım bize.” diyoruz veya çocukları‑
mız okuldan eve geldiğinde kolundaki morluğu görüp 
de “Allah'tan korkan öğretmen lâzım bize.” diyoruz. 
Fakat hâlâ dinimizin direği namazı bile doğru dürüst 
kılmadığımız, bir başkasını geçin, kendi kardeşimi‑
ze dahi “Şunu yapsan daha iyi olur, bak, Allah'ın emri 

bu.” diyemediğimiz bir dönemde aklı başında ve Allah 
rızası için çabalayan çocuklarımızı tıp, mühendislik, 
dişçilik, gibi bölümlerin yanında ilahiyat bölümüne de 
yönlendirelim demekten nedense sakınıyoruz. Hep bir 
ağızdan “Aman ha yavrum, sakın gitme ilahiyata, bak 
dinden dönersin, gâvur olursun Allah korusun!” deyip 
toplum için ‘rol model’ olabilecek bir ilahiyatçının ek‑
sikliğini gidermek için uğraşmazsak vebal alırız. Sürekli 
yıkıcı eleştirilere maruz bıraktığımız, günümüz imam‑
larının, hocalarının yetiştirildiği ilahiyat fakültelerinin; 
ne okuduğunu, ne için okuduğunu bile bilmeyen, anla‑
mayan, anlamak istemeyen kişiler tarafından doldurul‑
masına göz yumarsak çocuklarımızın sorduğu “Hocam 
mademki Allah var, niye onu göremiyoruz?” ya da “Ta‑
mam hocam Allah var, resul de var ama hadisler yıllar 
öncesinden günümüze kadar nasıl korunarak geldi ki?” 
gibi soruları cevaplayabilen tek bir din kültürü öğret‑
meni bile bulamayız. Bu soruları zamanında kendine 
bile cevaplayamamış biri, sizin her şeyi merak eden za‑
vallı küçük yavrunuza nasıl yardımcı olabilir ki?

Ey insanlar, uyarıyorum sizi!

Eğer Müslüman bir doktor, Müslüman bir mühen‑
dis peşinde koştuğunuz kadar Müslüman bir ilahiyatçı 
peşinde koşmaz, derdinde olmaz ve işleri düzeltmek 
için uğraşmazsanız yüce Allah'ın emaneti biricik yav‑
rularımızın okullarda din derslerinde sözde ilahiyat 
mezunu ancak çok sevdiğim bir hocamın tabiriyle “Ar‑
kasında namaz kılınmaz.” kişilerce eğitim görmesine 
seyirci kalırsınız.

Lafın kısası “Ne ekersen onu biçersin.” demiş ata‑
larımız. İnşallah bu sözü ilke edinip elimizdeki bu de‑
ğerli tohumları heba etmez, onları doğru yerlere ekeriz 
ve gelecek nesiller bir sonrakinden daha azimli, daha 
bilinçli olarak yetişir. 

Hasat vakti buluşmak üzere. 
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arasında şahane bir inci”ye benzeyen İstanbul'un diğer  
şehirlere faikliği, geniş, derin ve zengin biyografisinde 
barındırdığı kadim değerlerden kaynaklanmaktadır. 
Şehre özgü bu değerler, şehrin medeniyet ve kültür 
havzasında yetişmiş sanatkârların maharetli ellerinden 
başkaca, bilgece, ustaca dile getirilir ve şehrin manevi 
mirası gelecek nesillere daha estetik ve sanatkârane bir 
üslupla aktarılmış olur. Bu nedenle edebî eserlere konu 
olmayı başarmış İstanbul, Bursa, Edirne, Konya, Erzu‑
rum, Ankara, Antep gibi şehirler Türk edebiyatında çok 
özel bir yere sahiptir.

Edebî eser veren yazarlar, eserlerine konu ettiği 
şehirleri adeta yeniden inşa eder, onun görünmeyen 
yanlarını edebî çerçevede görünür kılar, idraklere sunar 
ve belleklere kazır. İstanbul olmasaydı Yahya Kemal ve 
Ahmet Hamdi Tanpınar olur muydu bilinmez ama onlar 
olmasaydı İstanbul da “İstanbul” olmaz, en azından ek‑
sik kalırdı bir yönüyle. Bu nedenle şair ve yazarların İs‑
tanbul'a vefa borcu olduğu gibi İstanbul'un da kendisini 
anlatan, mısralara döken, satırlara döşeyen, yarınlara 
taşıyan sanatkârlara bir vefa ve teşekkür borcu vardır.

***

Esasında bütün bu satırların ilham kaynağı Hece 
Yayınlarından çıkan Şehre Yansıyan Medeniyet, Edebiya‑
ta Yansıyan Şehir/Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi 
Tanpınar'ın Eserlerinde Şehir isimli özgün eser. Yazar 
tanıdık bir isim: Mehmet Güneş. Sayın Güneş, ismini 
daha önceleri Aka Gündüz, Türk Edebiyatında Manzum 

Şehirler, ait oldukları medeniyeti temsil eden 
çok boyutlu ve zengin yapılardır. İçlerinde tür‑
lü türlü, başka başka bilgiler, belgeler, kültür‑

ler ve paha biçilmez hazineler barındırırlar.

Şehirler, canlı organizmalar gibi her dönem nefes 
alıp verirler. Hâlet‑i ruhiyeleri dönem dönem değişir, 
ama berrak aynalarından geçmişi en şeffaf hâlleriyle 
daima aksettirirler. Öyle ki onların biyografileri üzerin‑
den nesillerin hayat öykülerini satır satır okuyabilmek, 
nesillerin zevkini, sanatını, fikriyatını, zikriyatını; taşı‑
na toprağına, havasına suyuna, mimarisine, ruhuna si‑
nen medeniyet tasavvurunu en yalın hâliyle görebilmek 
mümkündür.

Şehir‑medeniyet‑sanat ve edebiyat birbirinden ay‑
rılmaz kavramlardır. Bu kavramların izi sürüldüğünde 
yolun mutlaka bir diğer kavrama çıktığı görülür.

Medeniyetin kimliği kendisinde temerküz etmiş; 
şiir, hikâye ve roman gibi edebî eserlere konu olmayı ba‑
şarmış kadim şehirlerin diğer şehirlere göre bir derece 
daha üstünlüğü vardır. Fransız edebiyatında Paris'in, 
Rus edebiyatında St. Petersburg'un, İngiliz edebiyatın‑
da Londra'nın, İrlanda edebiyatında Dublin'in ve bunun 
gibi önemli şehirlerin diğerlerine nazaran farklı ve özel‑
likli yanları vardır. Türk edebiyatında da başta İstanbul 
olmak üzere Bursa, Konya, Erzurum ve Ankara gibi kül‑
tür‑medeniyet merkezi olmayı başarmış şehirlerin çok 
önemli bir yeri olduğu da tartışılmaz.

Çeşitli kültür ve medeniyetlere beşiklik etmiş, “bir 
taşına bütün bir Acem mülkünün feda” edildiği, “iki deniz 

Şehir ve Medeniyete  
Yahya Kemal ve Tanpınar'ın 

Penceresinden Bakış

Kitap TahliliMustafa GÜLALİ
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Hikâye ve Sabahattin Ali üzerine yapmış olduğu çalış‑
malarla duyurmuş bir akademisyen.

Söz konusu eser de diğer eserleri gibi, ciddi bir emek 
mahsulü. Sadece çeşitli ve zengin “Kaynakça” bölümü 
dahi göz önüne alındığında yazarın, uzun bir zaman 
diliminde ve de yorucu bir çalışma sonucunda eserini 
vücuda getirdiği anlaşılacaktır.

“Kıymetli Hocam Prof. Dr. Orhan Okay'ın Aziz Hatıra‑
sına” ithafı çok manidar. “Önsöz”de de belirtildiği üzere 
eserin planı Türk edebiyatının çok önemli hocalarından 
Orhan Okay'la birlikte çizilmiş, izin ve yönlendirmeler 
bizzat Hoca tarafından yapılmış ne var ki eser tamamla‑
namadan hak vaki olmuş. Yazarın da dile getirdiği üzere 
eserin vücut bulmasında merhum Hoca'nın çok büyük 
manevi katkıları olmuş. Bu kısa bilgi bile okuyucunun 
esere farklı bir gözle bakmasına sebep olmaktadır.

Eserin “Giriş” bölümünde şehir kavramı etrafında 
düşülen notlar, okuyucuyu kitabın esas konularına ha‑
zırlayan önemli bir ön bilgi mahiyetinde. Burada şehir 
kelimesinin etimolojisi, şehir olgusunun oluşumu ve 
gelişimi, şehir ve medeniyet ilişkisi ve son olarak da 

Türk edebiyatında şehrin anlamı ve önemi dile getiril‑
mektedir. Dikkate değer hususların altının çizildiği bu 
bölümde entelektüel tespitlere yer verilmiş. Bu tespit‑
ler, eserin ana omurgasını teşkil eden şehir‑medeniyet 
ve edebiyat kavramları çerçevesinde yapılmış iktibaslar‑
la da güçlendirilmiş.

Yazarın bu bölümde edebî metin ile şehri mukayese 
etmesi son derece yerindedir. Yazar, “açık hava müzesi” 
yahut “duvarsız müze” olarak nitelendirilen şehirlerin 
de edebiyat metni gibi kuramsal yaklaşımla ve gösterge‑
bilim okumalarıyla yorumlanabilmeye müsait eserler/
yapılar olduğunu söyler. Yine ona göre edebiyat da şehir 
gibi izlenir/seyredilir, şehir de edebiyat gibi okunur. Bu 
bölümlerde ileri sürülen tez ve iddiaları desteklemek 
için verilen kaynak ve dipnotlar esere esaslı bir entelek‑
tüel derinlik kazandırmıştır.

Eserin asıl ana gövdesini Yahya Kemal ve Tanpı‑
nar'ın eserlerinin “şehir ve medeniyet” eksenli okuma‑
larının yapıldığı bölüm oluşturmaktadır. Yahya Kemal, 
fethinin ilahî bir eylem olduğunu belirterek kendisine 
kutsiyet atfettiği İstanbul'un, Türk edebiyatına hakkıy‑
la yansımadığını, onun güzelliğinin edebî eserlere yete‑
rince yansıtılamadığını ifade etmektedir. 

Düşlerinde yolculuk yaparak mazide yaşayan Yahya 
Kemal; Albert Sorel, Camille Jullian gibi Fransız aydın‑
lardan edindiği tarih şuuruyla geçmişe döner, bugünü 
geçmişin izdüşümünde anlamlandırmaya çalışır. O, 
Türk tarihinde iki önemli kırılma noktası olan 1071 
Malazgirt Zaferi ile 1453 İstanbul'un Fethi'ni çok özel 
bir yere koyar. Günümüz siyasi konjonktüründe bu 
iki zaferin öneminin her geçen gün daha da arttığı ve 
bir nevi devlet politikası hâline getirildiği düşünülürse 
Yahya Kemal'in bu tespitlerinin ne kadar önemli olduğu 
bir kez daha anlaşılmış olacaktır.

Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal'in fethin ha‑
vasını solumak ve fetih hatıralarını hissetmek için İs‑
tanbul'u; özellikle sur diplerini, kemer boylarını, sokak‑
ları, abide eserleri yorulmamacasına adım adım, semt 
semt sürekli gezdiğini ifade eder. Bu gezintilerin pek 
çoğunu birlikte yaptığını da belirtir. 

Kitaptan öğreniyoruz ki Tanpınar'ın Beş Şehir'de‑
ki “İstanbul” denemesi bu gezintilerin meyvesi olarak 
kaleme alınmış. Yine öğreniyoruz ki Tanpınar, kendisi‑
nin Yahya Kemal'in öğrencisi olduğu türünden yapılan  
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söyler. Yahya Kemal de ‘Ben ölenlerimizi de saydım. Ce‑
vabım doğrudur. Zira biz onlarla beraber yaşarız.’ der.”

***
Gayemiz, dört başı mamur, derinlikli ve bütünlüklü 

bir anlatımla eseri tanıtmak değil, aksine sadece genel 
hatlarıyla bilgi verip gerisini okuyucunun takdirlerine 
bırakmaktır. Eserin bütününü sınırlı sayfalarla hakkıyla 
anlatabilmek bizim için şimdilik kabil değildir. Zira yu‑
karıda da ifade ettiğimiz üzere eser çok zengin donelerle 
oluşturulmuş ve bu doneler akademik hassasiyetle ba‑
şarılı bir şekilde bir araya getirilmiştir. Mübalağa kabul 
edilmeyecek ise şunu rahatlıkla söylemek mümkündür; 
ciddi bir okurun, altını çizmeden geçeceği, sayfaların sa‑
ğına soluna notlar düşmeden ve hayret etmeden okuya‑
cağı neredeyse bir bölüm, bir başlık hatta bir sayfa yok gi‑
bidir. Çünkü hem şehir ve medeniyet kavramı hem Türk 
edebiyatının iki önemli aydınının eserlerindeki zengin 
muhteva yeni şeyler öğrenmeye oldukça elverişli, müm‑
bit alanlardır. Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar 
gibi zirve şahsiyetlerin külliyatlarını ve bunlarla ilgili ka‑
leme alınmış yüzlerce makale, deneme, kitap gibi incele‑
me ve araştırmaları ciddi bir ilim adamı titizliğiyle incele‑
yip sistematize etmek ve böylece nitelikli bir eser vüduda 
getirmek her şeyden önce bütün takdirlerin üzerindedir.

Hiç şüphesiz kaliteli eserler vücuda getirmek zor 
bir iştir. Yoğun bir zihnî, fikrî ve fiilî disiplinden geçe‑
rek ve ince eleyip sık dokuyarak oluşturulmuş eserlerin 
yarınlara kalma ihtimali diğer eserlere göre çok daha 
fazladır. Bu tür eserler nitelik çıtasını daha yukarılara 
çektiğindendir ki insan kolay kolay eser/kitap beğene‑
mez oluyor. O konuda sığ ve düzeysiz konuşan alelade 
kişilerin sözlerine fazlaca itibar etmek istemiyor. Tıpkı 
Abdülhak Şinasi Hisar'ın Fahim Bey ve Biz isimli şahane 
romanında oldukça veciz bir şekilde dile getirdiği gibi 
“İnsan iyi kitaplara kavuştuktan sonra, alelâde kimselerin 
sözlerine karşı müşkilpesend davranı[yor].

Sözünü ettiğimiz bu eser de yorucu bir işçilik neti‑
cesinde vücut bulmuş nitelikli bir inceleme. İnsan, oku‑
yunca “iyi kitaplara kavuştuğu” hissine kapılıveriyor he‑
men. Bu yüzden eserin nitelikli edebî kamuoyunda bir 
yankı uyandıracağı ve önemli bir boşluğu dolduracağı 
muhakkak. Eserin bu yönüyle Yahya Kemal ve Tanpınar 
söz konusu olduğunda en azından “şehir ve medeniyet” 
bağlamından akla gelebilecek kaynak eserlerden biri 
olacağını düşünüyoruz. 

ispatlama gayretkeşliklerinden de ve dedikodulardan 
da oldukça rahatsızdır.

Orhan Okay Hoca; millî hayatı, imtidat/devamlılık 
fikrine göndermede bulunarak “devam ederek değiş‑
mek, değişerek devam etmek” şeklinde ifade eden Tan‑
pınar'ın Beş Şehir adlı eserinin kitabi bir bilgiye dayan‑
madığını, aksine yazarın eserde anlattığı şehirleri en az 
iki veya daha uzun yıllar oralarda kalarak şehrin havası‑
nı, suyunu tattığını; mimarisini, kültürünü, insanların 
gündelik yaşamını bizzat müşahede ettiğini söyleyerek 
eserin sadece bir deneme değil, aynı zamanda şiir üslu‑
bu ağır basan bir monografi olduğunu belirtir.

Yahya Kemal ve Tanpınar'ın eserlerinde geçen bütün 
şehirlerin nicelik bakımından bir yekûnu tespit edilmiş 
midir bilinmez ama sadece söz konusu bu kıymetli in‑
celeme dahi dikkate alınsa büyük ihtimalle çok şaşırtıcı 
sonuçlara ulaşılabilir. Payitaht'tan Kurtuba'ya, Kudüs'ten 
Saraybosna'ya, Üsküp'ten Petersburg'a, Paris'e, Lond‑
ra'ya, Roma'ya, Venedik'e açılan geniş yelpaze aslında her 
iki düşünürün de ufkunun Osmanlı coğrafyası kadar ge‑
niş ve kuşatıcı olduğunu göstermiyor mu? Doğu ve Batı 
medeniyetlerine ait her bir şehir üzerinde estet geçiş‑
ler yapıp sanatkârane betimleme ve tahlillerle şehirlere 
adeta yeniden bir ruh ve canlılık kazandırmak; edebiyat, 
resim ve mimari sanatlarını yerli yabancı çeşitli düşünce 
ve sanat akımlarının da tesiriyle haddeden geçirircesine 
bir kalemde temaşa etmek ancak Osmanlı bakiyesi top‑
raklarda yaşayan Yahya Kemal ve Tanpınar gibi şair ve 
düşünürlerin gösterebileceği bir meziyettir. Bu iki şair ve 
yazarın eserlerindeki hazineyi Şehre Yansıyan Medeniyet, 
Edebiyata Yansıyan Şehir/Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet 
Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde Şehir vesilesiyle bir kez 
daha hatırlamış oluyoruz.

Kitapta geçen şu anekdot çok düşündürücü. Anek‑
dot aslında Yahya Kemal'e ait. Bu anekdot hem mede‑
niyet‑şehir ve insan anlayışımızı hem Yahya Kemal ve 
Tanpınar'ın şehre bakışını hem de eserin üç yüz elli ka‑
dar sayfayla anlatmaya çalıştığı fikri, temayı az da olsa 
ifade etmeye yarayacaktır:

“Yahya Kemal bir şehrin manevi atmosferinde di‑
riler kadar ölülerin de etkin olduğu düşüncesindedir. 
Bir kez kendisine Türkiye'nin ne kadar nüfusa sahip ol‑
duğunun sorulması üzerine ‘80 milyon’ cevabını verir. 
Orada bulunan kişilerden biri yeni nüfus sayımına göre 
Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık on milyon olduğunu 
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Törende veliler, öğretmenler ve öğrenciler tanı‑
şıp Medeniyet Vakfı Genel Başkanı Ömer Küçükağa 
ve M. Beşir Eryarsoy hocalarımızla sohbet etme im‑
kânı buldular.

Sohbet ve konuşmaların ardından misafirler 
okul binasını gezdiler. Kesilen kurbandan sonra 
ilahiyatçı yazar Ahmet İmamoğlu dua ederek kuru‑
mun hayırlara vesile olmasını diledi. 

İLKA İslâmî İlimler Kız Akademisi Müdürü Ha‑
kan Bayam açılış konuşmasında kurum hakkında şu 
bilgileri verdi:

İLKA İslâmî İlimler Kız Akademisi Nedir?

“İLKA İslâmî İlimler Kız Akademisi, Medeniyet 
Vakfına ait bir eğitim kurumudur. Kurum; 8. sınıfı bitiren 
kız öğrencilerin liseye açık öğretimde devam ederken on‑
ların nezih bir ortamda, İslâmî ilimler başta olmak üzere 
temel birçok dersin yanında Aile‑Ev İdaresi eğitimini de 
almalarını sağlamayı hedeflemektedir.

İLKA, geleceğin annelerini yetiştirmek üzere yola çık‑
mıştır. Bunun için birtakım ilke ve kurallar belirlemiştir:

1. Eğitim süresi 4 yıldır.

2. Okulumuz, 8. sınıfı bitirmiş kız öğrencilerine hitap 
edecektir.

3. İLKA, profesyonel bir eğitim öğretim vermeyi 
hedeflemektedir. 

İLKA İslâmî İlimler Kız Akademisi, yaklaşık 
8 aylık bir hazırlık sürecinin sonunda Mede‑
niyet Vakfı Genel Başkanı Ömer Küçükağa, 

M. Beşir Eryarsoy, Vakfın Ankara Şubesi yetkilileri, 
kardeş vakıf ve STK temsilcileri, öğrenciler ve veli‑
lerin katılımı ile 17 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 
10.30'da açıldı. 

Kur’ân‑ı Kerim tilaveti ile başlayan törende açı‑
lış konuşmasını İLKA Müdürü Hakan Bayam yaptı. 
Ömer Küçükağa ve M. Beşir Eryarsoy Hocamızın 
konuşmasından sonra Medeniyet Vakfı Ankara 
Şube Başkanı Ekrem Afşar ve çeşitli STK temsilcileri 
birer selâmlama konuşması gerçekleştirdiler.

Medeniyet Vakfı  
İLKA İslâmi İlimler  

Kız Akademisi Açıldı

Haberİbrahim Hakkı TOPRAK
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4. Yöneticisi ve eğitim kadrosuyla özgün bir sistem 
uygulayacaktır.

5. İLKA, Kur’ân dili Arapçayı makul en kısa sürede 
öğretmeyi hedeflemektedir. Bunun için de bir sene 
hazırlık sınıfı olacaktır.

6. Program, 29 Mayıs Üniversitesi ARÖMER koordi‑
natörlüğünde yürütülecektir.

7. Dersler Arap asıllı alanında uzman ve tecrübeli ho‑
caların gözetiminde işlenecektir. 

8. Dört temel beceri olan okuma, yazma, dinleme ve 
konuşma türlerinde öğrencilerin en ileri seviyeye 
gelmeleri sağlanacaktır. 

9. Kur’ân, Fıkıh, Kelam, Hadis, Tefsir, Siyer, 
İslâm Tarihi gibi temel düzeyde İslâmî ilimler 
ile Matematik, Türkçe, Edebiyat, Fizik, Kimya, 
Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Psikoloji gibi 
sosyal bilimler dersleri verilecektir.

10. İslâm ahlâkı özellikle vurgulanacak ve müstakil bir 
ders olarak okutulacaktır.

11. Annelik ve hanımlık eğitimi/kursu verilecektir. Bir 
ev hanımına yetecek düzeyde, birçok alt başlığı içe‑
ren ev ekonomisi, yemek pişirme, ev idaresi, aile içi 
münasebetler, şahsiyet eğitimi, adab‑ı muaşeret 
kuralları vs. özgün bir ders programı formatında 
öğretilecektir.

12. Sosyal, kültürel ve sanatsal beceriler kazandırıla caktır.

13. Öğrenciler aynı zamanda açık liseye de kayıtlarını 
yaptırabileceklerdir.

14. İsteyen öğrencimiz, akademiden mezun olduktan 
sonra başka bir fakülteye devam edebilecektir.

15. Detaylı bilgi için: www.ilkaakademi.com adresine 
başvurulabilir.

Şunu özellikle belirtmemiz gerekir: Bizler bu akademi‑
yi Allah'ın izniyle 40 yıllık bir birikime sahip Medeniyet 
Vakfının sağladığı imkânlar ve tecrübeler sayesinde kur‑
duk. Bununla birlikte genç kardeşlerimizin dinamizmi de 
bizlere bu müesseseyi kurmada en büyük güç kaynağı oldu. 

Bu okulun bu aşamaya gelmesinde katkıda bulunan 
herkese en kalbî şükranlarımı sunuyorum. Rabbim hep‑
sinden razı olsun.”
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