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Mazhar BİLGİN
TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

Toplumsal barış ve huzuru, toplumun dini, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik 
her faaliyeti önemseyen Türkiye Diyanet Vakfı, yeryüzünde iyiliğin egemen olma-
sı misyonu, ülkemizde ve yedi kıtada insanlığın hizmetinde bir vakıf olma vizyonu 
ile hareket etmeye devam ediyor. Kadim medeniyetimizden bugüne hayatın her 
yönünü kuşatan vakıf hizmetlerini sekteye uğratmadan sürdürmenin gayreti içe-
risindeyiz.

Bu çerçevede Türkiye Diyanet Vakfı çatısı altında toplumun her kesimine ulaş-
mak, onları başta İslamın ana kaynakları esasında dini bilgiyle, düşünceyle, kül-
tür ve sanatla buluşturmak, toplumsal sorunlar karşısında bilgi, söylem ve proje 
üretmek üzere kurulmuş olan Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM), vakfımız 
himayesinde, gönüllülerimizin destekleriyle, her geçen gün büyüyor; zenginleşi-
yor. 

Burada bir vakıf ruhu içinde muhataplarımız; din, düşünce, felsefe, edebiyat gibi 
farklı alanlarda düzenlenen sistemli ve periyodik seminerlere katılıyor, aynı za-
manda kültürel ve sanatsal çalışmalardan istifade ediyorlar. İleri düzeyde yapılan 
akademik toplantılar ise, belirli bir konuda bilgi ve söylem üretmek üzere alan 
uzmanı kişilerle gerçekleştiriliyor. 

KAGEM çatısı altında yürütülen çalışmalarımızda aynı zamanda, toplumun sa-
vaş, göç, şiddet gibi sebeplerle çeşitli açılardan dezavantajlı durumda bulunan 
kesimlerine yönelik projeler, iyilik adımları, geniş bir gönüllü ağının desteğiyle ha-
yata geçiriliyor. Bütün çalışma alanlarında cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi gibi farklı-
lıkları da dikkate alan, ancak hiçbirini dışlamayan bir bakış açısıyla hareket ediliyor.

İşte KAGEM Bülten, büyük bir coşku ve heyecanla yapılan bu güzel işlerin özeti-
ni sunmak üzere hazırlandı. Bu ilk sayıdan itibaren KAGEM ’in “eğitim-akademi”, 
“kültür-sanat” ve “sosyal projeler” başlıkları altında yürüttüğü çalışmaların muh-
tevası ve elde edilen çıktılara ilişkin birtakım bilgileri KAGEM Bülten’de sunuluyor. 

İrfan ehli, “Her nasibin bir vakt-i merhunu vardır” demişler. Elinizdeki bu çalışma 
ile hep birlikte o vakte eriştik ve rüyası görülmüş her güzel iş gibi, Allah’a hamd 
ediyoruz. Bizi sırat-ı müstakiminden, iyilikten, ayırmasın; hayırlı işlerimizi çoğalt-
sın; gayretimizi, azmimizi bilesin diye niyazda bulunuyoruz. 

Çalışmaya emek veren başta yayın kurulu olmak üzere TDV KAGEM ailesini 
tebrik ediyor ve her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umuyorum ki, zaman ve 
mekânla kayıtlı çalışmalar, KAGEM Bülten’in yayın hayatına başlaması vesilesiyle 
daha geniş bir alanda hayat bulur ve bereketlenir. GMK Bulvarı, Şehit Adem Yavuz 
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Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıy-
la olarak tercüme ettiğimiz Bismillahir-
rahmanirrahim bize ve bütün insanlığa 
çok şey anlatır, ama her ne hikmetse 
bizler de onu sadece işlerimize, söz-
lerimize, yeminlerimize başlarken bir 
ritüelin parçası olarak ifade eder, te-
fekkür etmeyiz.

Hâlbuki bir kavramı incelerken kulla-
nılacak metot şöyle olmalıdır: Eğer bir 
kavramı, Yüce Rabbimiz kendisi için ıs-
rarla kullanmışsa, aynı vasfı, gönderdiği 
kitap için ayrıca kullanmışsa, eğer gön-
derdiği peygamber için de kullanmışsa 
ve onu bütün insanlardan istemişse, 
işte o kavram aslında İslam dininin en 
temel kavramlarından birisi demektir. 
‘Rahmet’ ve ‘merhamet’ böyle kav-
ramlardır. Rabbimiz kendisini rahman 
ve rahîm olarak ifade eder, “Ben rah-
meti kendime kanun olarak yazdım.” 
der. “Benim rahmetim bütün varlığı, 
bütün kâinatı kuşatmıştır.” der. Allah 
Resulü de, “Allah, rahmeti on parça-
ya taksim etti; dokuzunu kendine aldı, 
birini tüm varlığa verdi, bütün kâinata, 
bütün insanlara verdi. Vahşi bir hayvan 
kendi yavrusunu ezmemek için, kendi 
yavrusunu incitmemek için pençesini 
üzerinden çekerken bunu Allah’ın kâi-
nata verdiği o rahmetin bir eseri olarak 
yapar.” demiştir. 

Rabbimiz gönderdiği kitabı da rah-
met olarak tasvir eder, zira kitap da 
rahmet olarak gönderilmiştir. “Kur’an 
size zorluk ve sıkıntı versin diye gön-
derilen bir kitap değil. Biz Kur’an’ı şifa 

olarak, rahmet olarak gönderdik size.” 
der. Aynı şekilde, Peygamberimizi de 
“Biz seni ancak âlemlere rahmet ola-
rak gönderdik.” buyurur. Kendisi gibi 
gönderdiği kitap rahmet, gönderdiği 
peygamber merhamet peygamberi 
olan Rabbimiz bütün insanlardan, bü-
tün Müslümanlardan, müminlerden de 
merhametli olmalarını; yeryüzündeki 
bütün insanlara, bütün kâinata, bütün 
varlığa merhametle muamele edilme-
sini istemiştir. 

Merhamet kalbin aklıdır. Kur’an-ı Ke-
rim’in indinde şöyle bir ifade var: “Göz-
ler kör olmaz ama göğüslerdeki kalpler 
kör olur.” Göğüslerdeki kalpler Merha-
metini kaybettiği zaman kör olur. Onun 
için, merhamet kalbin aklıdır, akleden 
kalptir. O akleden kalbi kaybettiğimiz 
zaman merhameti kaybederiz. Aye-
ti kerimelerde “Müminler birbirlerine 
Hakk’ı tavsiye edecekler, sabrı tavsiye 
edecekler ve merhameti tavsiye ede-
cekler.” Sevgili Peygamberimizin meş-
hur bir hadisi var, “Siz yeryüzündeki 
tüm varlıklara karşı merhametli olun 
ki gökyüzündekiler de size merhamet 
etsin.” buyurur. Bu hadis Resulü Ek-
rem tarafından söylenmiştir, ama asıl 
nerede söylendiği önemlidir. Ashabıyla 
birlikte Mekke’yi fethetmeye gidiyordu 
Peygamberimiz. Biliniyordu ki Mekke’yi 
fethe giden Peygamber’in ashabı Mek-
kelilere karşı epeyce öfke ve intikamla 
doluydular. Ne de olsa onları yurtların-
dan çıkarmışlardı, onlara zulmetmiş-
lerdi, evlerine barklarına el koymuşlar-
dı, savaşlarla varlıklarını Medine’de de 

MERHAMET 
KALBİN AKLIDIR

Eğer bir kavramı, Yüce 
Rabbimiz kendisi için ısrarla 
kullanmışsa, aynı vasfı, 
gönderdiği kitap için ayrıca 
kullanmışsa, eğer 
gönderdiği peygamber için 
de kullanmışsa ve onu 
bütün insanlardan 
istemişse, işte o kavram 
aslında İslam dininin en 
temel kavramı demektir.

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ 

Diyanet İşleri Başkanı 
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ortadan kaldırmak istemişlerdi. Onun 
için Mekke’yi fethe giderken herkes 
kimden intikam alacağının hesabını 
yapıyordu. Sancaktar Sa’d Bin Ubade 
elinde sancağıyla ashabına şöyle ifade 
etti: “Arkadaşlar, bugün savaş ve inti-
kam günüdür, bugün Allah’ın Kureyş’i 
zelil kılacağı gündür, bugün Allah’ın kan 
dökmeyi bize helal kıldığı gündür” dedi. 
Peygamberimiz bunu gördü ve Sa’d 
Bin Ubade’nin elinden sancağı alarak 
Hz. Ali’ye verdi. Sonra kendisi şöyle 
dedi: “Bugün merhamet günüdür, bu-
gün Allah’ın kan dökmeyi haram kıldığı 
gündür, bugün Allah’ın Kureyş’i aziz 
kılacağı gündür.” Böylece Peygamberi-
miz birlik dersi veriyordu. Biraz sonra 
bir çalının dibinde bir köpeğin yeni do-
ğum yaptığını ve üç yavrusuna süt ver-
diğini gördü Allah Resulü. Bu sahneyi 
bugün, çağdaş dünyada kaybettikle-
rimizi düşünerek yeniden zihnimizde 
canlandıralım. Mekke fethe gidiliyor, 
Sevgili Peygamberimiz ashabıyla be-
raber Mekke’ye doğru hareket ediyor, 
bir çalının dibinde bir köpek üç tane 
yavru dünyaya getirmiş, onları emziri-
yor. Alemlere rahmet olarak gönderi-
len Efendimiz devesinden iner, yavru-
ların başına gider, sahabeden Cuayl bin 
Süraka’yı yanına çağırır ve der ki: “Ya 
Süraka, bu köpeklerin, bu yavruların 
başında sen nöbetçi olacaksın, ordu-
muz buradan geçip gidinceye kadar hiç 
kimse bu hayvanları rahatsız etmeye-
cek” ve sonra devesine binerek, “Ey in-
sanlar, yeryüzünde merhametli olanlar 
gökyüzünden de merhamet bulurlar. 
Siz yeryüzündekilere merhametli olun 
ki gökyüzündekiler de size merhametli 
olsun.” Bu büyük merhamet dersin-
den sonra artık Mekke’ye gidebilirler. 
Mekke’ye girerken sahabiler bize der-
ler ki: “Peygamberi hiç bu kadar mü-
tevazı görmedik.” Mekke’ye girerken 
öyle muzaffer bir komutan edası hiç 
yoktu ve sonra bütün insanlara ses-
lendi: “Evine giren güvendedir. Ebu 
Süfyan’ın -ki düşmanların başı- evine 

giren güvendedir. Beytül Haram’a gi-
ren güvendedir.” Sonra onları topladı 
Mekke’de, Kâbe’de ve onlara sordu: 
“Beni nasıl bilirsiniz?” Onlar da dediler 
ki: “Kerim bir kardeş, kerim bir kardeşin 
oğlu olarak seni biliyoruz.” O da onlara 
“Bugün size Yusuf Peygamber’in ken-
disini kuyuya atan kardeşlerine söyle-
diğini söylüyorum, bugün size hiç bir 
kınamam yoktur.” 

Evet doğrusu, biz şefkati ve mer-
hameti kaybettik, bugün yeniden 
merhametle tanışma zamanıdır. Bu-
gün evlerimizi merhamet ocaklarına 
dönüştürmeliyiz. Bugün kalplerimizi 
o akılla -kalbin aklı merhamet dedim 
ya- yeniden buluşturmanın yollarını 
aramalıyız. Eğitim sistemimizin içe-
risinde herhâlde merhamet diye bir 
üniteleri yoktur çocuklarımızın. Eğitim 
sistemimizin içerisine o merhameti 
yedirmeliyiz. Bir merhamet seferberli-
ği başlatmalıyız. Kâinatın varoluşunun 
merhamet üzerine bina edildiğini bil-
meliyiz. Bizim merhametimiz hukuku 
ve adaleti tanımayan bir merhamet 
değildir, bizim merhametimiz aynı 

zamanda hukuku da, adaleti de önce-
leyen ve bazen de hani “hukukun üs-
tünlüğü” diyorlar ya, aslında hukukun 
da üstünde bir şey vardır, varsa o da 
merhamettir. İşte bizim merhameti-
miz böyle bir merhamettir.

Kalpler Merhametini 
kaybettiği zaman kör olur. 
Onun için, merhamet kalbin 
aklıdır, akleden kalptir. O 
akleden kalbi kaybettiğimiz 
zaman merhameti 
kaybederiz.

5



MERHAMET 
DÜNYAMIZI NASIL 
AYDINLATABİLİR?

Merhametsizlik, maalesef yanı 
başımızdaki komşularımızda 

kol geziyor. Maalesef acımasızlığın en 
büyük örneklerini mukaddes dinimiz 
adına sergileyebiliyorlar. Daha düne 
kadar kendi evlerinde, köylerinde me-
sut yaşayan insanlarımız,  sahillerde, 
denizlerde can veriyorlar. Merhameti 
konuşmanın çok elzem olduğu ve dini 
konuşmanın çok zaruri olduğu bir dö-
nemde yaşıyoruz. Bazı şeylerden çok 
fazla bahsettiğimiz zaman anlam bo-
şalmasına mı uğruyor diye birbirimize 
ısrarla sormamamız, birbirimizi merha-
mete çağırmamız gerekiyor. 

Merhamet dediğimiz zaman, insa-
nın sadece kendi kendini sevmesinden, 
kendinden olanı sevmesinden bahset-
miyoruz, bütün mevcudiyete karşı bir 
şefkat hissiyle dolu olmasından bahse-
diyoruz. Merhamet ile acıma duygusu 
birbirine çok sık karıştırılıyor. Acımak bizi 
biraz daha yukarıya yerleştiren bir şey, 
sanki ben daha yukarıdayım ve sana 
acımış oluyorum. Merhamet ise daha 
fazlası; merhamet, onun acısıyla hare-
kete geçmek, onun acısıyla artık yerin-
de duramamak ve o acıyı dindirmek için 
büyük bir gayret içine girmek demek, 
dünyanın bütün feryatlarını duymak 
demek. İçinde yaşadığımız dünyada bi-
zim için son sığınaklardan bir tanesi. 

Psikolojik manada merhamet duygu-
su, anne ve babanın çocuğuyla kurduğu 
göz temasından başlayarak oluşur. Yani 
bir çocuk, bir bebek, dış dünyada anne 

ve babasının gözlerinde bir ışıltı fark 
ettiğinde “Ben bu dünyada iyi ki varım” 
diye hissetmeye başlar. Anne ve baba-
nın gözlerindeki ışıltı onun hayatına bir 
değer hissi olarak döner. Hepimiz ha-
yatımızda var kılınmak, geçerli kılınmak 
isteriz. Bunun için de insanlara ihtiyaç 
duyarız. “Ben olmam için sana ihtiyacım 
var, eğer sen beni yargılamazsan, eğer 
sen benim sedama ses vermezsen be-
nim varlığımı hissedebileceğim hiçbir 
yer yok.” İnsan bu yüzden hep bir ilişki 
içinde kendini fark eder, tanımlar. İşte, 
merhamet de bu ilişkinin ana belirleyi-
cisi olursa dünyamız daha da güzelleşir.

Merhamet duygusunun temelle-
ri ilk ilişkilerde atılıyor ve sevildiğimizi, 
güvende olduğumuzu hissettiğimiz 
zaman merhamet duygusu içimizde 
oluşmaya başlıyor. Mesela, ailesinden 
sevgi ve destek gören çocukların ileri-
de kâr-zarar hesabı yapmadıkları dile 
getiriliyor ama güvensiz bir şekilde aile-
lerine bağlanan insanların daha kaygılı 
oldukları, ileride bazen insanlara aşırı 
yanaştıkları veya onlardan aşırı uzakla-
şabildikleri dile getiriliyor. Her fert ola-
rak, merhamet adına üzerimize düşen 
ilk görev, çocuklarımıza bu dünyada iyi 
bir ayna olabilmektir. Hatta sadece ço-
cuklarımıza değil, eğer iyi insanlar ol-
mak istiyorsak başka insanlar bize bak-
tığı zaman kendi varlıklarını görebilmeli 
yani bir başka insana ayna olabilmeli, 
kendini iyi hissedebileceği bir ayna ola-
rak onun hakikatini de ona yansıtabil-
meliyiz. 

Merhamet, onun 
acısıyla harekete geçmek 
demektir, onun acısıyla artık 
yerinde duramamak demek 
ve o acıyı dindirmek için 
büyük bir gayret içine 
girmek demektir.

Prof. Dr. Kemal SAYAR

1966 Ordu’da doğdu. Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 
Kemal Sayar, uzmanlığını Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri 
ana bilim dalında tamamladı. 2000’de 
psikiyatri doçenti; 2008 yılında da pro-
fesör unvanını almıştır. 2011 yılında 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anabilim Dalına geçmiştir. 
Halen Marmara Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi’nde çalışmalarına devam eden Sa-
yar’ın Ruh Hali, Yavaşla, Olmak Cesare-
ti, Merhamet başta olmak üzere yirmi 
üç kitabı yayımlamıştır.
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Bu dönemde merhamet duygusunun 
günlük hayattaki uygulamalarıyla ilgili 
çok temel bir mesele karşımıza çıkıyor: 
Ben sadece benden saydıklarıma mı 
merhamet göstereceğim? Mekke’nin 
fethine gidilirken, bana eziyet edenden 
intikam duygusunu içimde biriktiriyor-
sam eğer merhamet yüreğimde olabi-
lir mi? Tek bir intikam ateşiyle, tek bir 
misilleme ateşiyle yanıp tutuşuyorsam 
merhameti tanımlayabilir miyim? Ya da 
bu merhameti bize benzeyen insanlara 
gösterdiğim zaman bir vicdan, bir mer-
hametten tam manasıyla bahsedebilir 
miyiz? İşte, burada dünyanın akortla-
rının bozulduğu, ahenginin bozulduğu 
bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. 
Çünkü maalesef, bize benzemeyenin 
ıztırabına, çektiği acılara saygı duyul-
mayan bir dünyada yaşıyoruz ve onları 
bizden saymadığımız için mazlumlarla 
aynı safta yer almayı da çoğu zaman 
tercih etmeyebiliyoruz. 

İnsanın kendine benzeyene gös-
terdiği merhamet çok kolay, dışarıda 
bir öcü ilan edersiniz, kendi saflarınızı 
sıklaştırırsınız ve o öcüye karşı ken-
di grubunuzun ne kadar seçilmiş ve 
güçlü olduğunu telkin eder, kendi aile-
nizle yaşar gidersiniz. Mesele o çitleri 
aşabilmekte, mesele o duvarları aşıp 
öteki mahallelere gidebilmekte, öteki 
dediğimiz insana gidebilmekte, onun 
derdini ve ıztırabını anlayabilmekte. Bu 
yüzden vicdan iyi bir turnusol kâğıdıdır. 
Diyanet İşleri Başkanlığının yürüttüğü 
“İyilik Haftası” kampanyası toplumun 
iyiliğe olan itikadını sağlamlaştırdığı 
için büyük bir toplumsal eğitim görevi 
görmesi sebebiyle çok önemli bir pro-
je. Bizler tek tek insanlarla uğraşıyo-
ruz, dertlerini, sıkıntılarını gidermeye 
çalışıyoruz ama bu tür seferberlikler, 
bu tür kampanyalar toplumun iyiliğe 
olan itikadını sağlamlaştırdığı için bü-
yük bir toplumsal eğitim görevi görü-
yor. Öbür türlü, kötü haberleri işiterek 

yavaş yavaş dünyanın güvenilmez bir 
yer, insanların itimat edilmez varlık-
lar olduğu bilgisine ulaşmaya başlı-
yoruz. Ben bunu danışanlarımdan sık 
sık dinliyorum, “Ben insanlara emanet 
etmem çünkü insanlar mutlaka ihanet 
ederler.” diyen sayısız insan dinledim. 
İşte, bu bize dünyanın vicdansız, acı-
masız, zalimlerin hüküm sürdüğü bir 
yer olduğu inancını getiriyor. O zaman 
hiç birimiz vicdanlı, merhametli safında 
saf tutmak zorunda değiliz gibi hisse-
diyoruz. Yani düşene bir kere de sen 
vur veya düşene şöyle de: “O düşme-
yi hak ettiği için orada.” Elinden tutma, 
kaldırma, onunla yoldaşlık etme, onun 
acısıyla ilgilenme. İşte, bunlar maalesef 
bilincimize gizli saklı sokulup kötülük 
karşısında bizi şeytana çevirmektedir. 

Peki, biz iyilik yaparken, merhamet 
ederken bir hesap güderek mi yapıyo-
ruz? Yani yarın bir gün, biz merhamet 
dilediğimizde bir başkası da bize mer-
hamet eder, nasıl olsa sonunda biz de 

bu işten kârlı çıkarız diye mi yapıyoruz; 
yoksa gerçekten insan olarak ötekinin 
ıztırabını, başkalarının ıztırabını dindir-
mek için mi oradayız? Herhâlde ikincisi 
çok daha keyifli değil mi? İkincisinde bir 
hesap kitap yok, ikincisinde bir maddi 
menfaat yok hatta bazen beni üzen, 
sıkan şeyler var. 

Engelliler olimpiyatında çok entere-
san bir manzara var, yarış devam eder-
ken altıncı ya da yedinci sıradaki yarış-
macılardan bir tanesi düşüyor, yarışın 
bitmesine de bir iki dakika kalmış, ne 
olmasını beklersiniz? Düşen düşer değil 
mi? Diğerleri devam eder, yarışı bitirirler. 
Birdenbire çok ani bir şey oluyor, bütün 
yarışmacılar duruyorlar, gidiyorlar o yere 
düşmüş olan kardeşlerini, arkadaşlarını 
kaldırıyorlar ve o yarışı birlikte tamam-
lıyorlar. Kimse birbirini geçmek, ezmek, 
madalya almak gibi bir şeyle hareket 
etmiyor o sırada, düşmüş olanı, yardıma 
muhtaç olanı önceliyorlar. Kevin Carter 
diye Amerikalı bir fotoğrafçının çekti-
ği meşhur bir fotoğraf var, Afrika’da bir 
çocuk açlıktan ölmek üzere ve tam yanı 
başında bir akbaba onu bekliyor, Kevin 
Carter da bu fotoğrafı çekiyor, sonra Pu-
litzer Ödülü alıyor bu fotoğrafla. Çok çar-
pıcı bir fotoğraf, çocuk ölmek üzere, ak-

baba tam başında bekliyor, ölsün de 
yiyeyim diye. Fakat büyük bir 

tar-

Merhamet için 
kendimizden bir şey 
verebilmemiz lazım; 
zaman, dikkat, 
sadakat, bunu 
veremediğimiz 
zaman hepsi 
boş söz.  
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tışma doğuruyor, senin görevin o fo-
toğrafı çekmek mi yoksa o çocuğu o 
sıkıntıdan çekip çıkarmak mı? Çok yoğun 
tartışmalar oluyor ve bu fotoğrafçı trajik 
bir sonla, intiharla hayatının sonunu ge-
tiriyor. Biz ıztırabın seyircisi mi olacağız 
yoksa ona aktif olarak müdahale eden 
insanlar mı olacağız? Yine çok enteresan 
bir deney var, ilahiyat öğrencileri üzerin-
de yapılıyor İngiltere’de; bir sınıfta ders 
yapılıyor ve gençlere deniliyor ki: “Üç da-
kika sonra yan binadaki sınıfta yeni bir 
ders başlayacak, üç dakika içinde orada 
olmaz iseniz yok yazılacaksınız ve bütün 
gün yok sayılmış olacaksınız.” Sınıfın he-
men dışında bir aktör var, yerlere yatmış, 
ağrıdan kıvranıyor, bağırarak çağırarak 
kıvranıyor. Bu yönergeyi alan gençlerin 
kahir ekseriyeti adamı çiğneyerek he-
men yan binadaki dersliğe koşuyorlar, 
üç beş kişi onun başında kalıp onunla 
ilgileniyor. Aynı önergeyi şöyle tekrar 
ediyorlar: “İki saat içinde yan taraftaki 
binada olursanız var sayılacaksınız.” Bu 
sefer öğrencilerin hemen tamamı o ki-
şinin başına geliyor ve onunla ilgileniyor. 
Bu deney bize şunu gösteriyor: Merha-
met için kendimizden bir şey verebilme-
miz lazım; zaman, dikkat, sadakat, bunu 
veremediğimiz zaman hepsi boş söz. 

Sadece kendimizden olana duyduğu-
muz merhamete “narsistik merhamet” 
deniliyor. Bazı toplumlar, bazı insanlar 
kendilerine benzeyeni çok seviyorlar, 
kendileri gibi olanı seçilmiş ve yüksek 
sayabiliyorlar, buna grup narsizmi de 
deniyor. Bu grup narsizminin içinde ba-
zen kendi grubumuzun dışında kalan 
insanların başarılarını küçültüp kendi 
grubumuzun başarılarını abartabiliyo-
ruz veya kendimizin dışında saydığımız 
insanların kabahatlerini büyültüp kendi 
kabahatlerimizi küçültebiliyoruz. Mer-
hametin adalet duygusuyla çok yakın 
bir ilişkisi var. Necip Fazıl’ın çok meşhur 
bir sözü vardır, mahkûm hâkime der 
ki: “Ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz.” 
Aslında merhamet insanlara karşı bir 
sorumluluk bilincinden harekete geçen 
bir şeydir. Yani “benim onun ızdırabı-
na karşı sorumluluğum var, o benim 
kardeşim, bu dünya macerasında ar-
kadaşım ve ben ona karşı bu dünyada 
sorumluyum.” Ama adalet her zaman 
sorumluluk bilinciyle hareket etmez, 

adalette haklar düşüncesi vardır. Be-
nim hakkım var, ben bu hakkı çiğnet-
mem ve bu hakkı ararım. Yani Suriyeli 
kardeşlerimize kalbimizde yer açmak 
haklarla ifade edilebilecek bir şey değil, 
bu, adaleti aşan bir şey.

Empati, merhamet duygusu için çok 
önemli, sadece bizi iyi kılmaz, bize iyi 
gelen de bir şey. İnsanlara ihtimam 
göstermek fevkalade büyük bir değer-
dir. “İnsanların hayırlısı insanlara faydalı 
olandır.” diyor Peygamber Efendimiz ve 
“Hayır işleyiniz ki mutlu olasınız.” diyor 
Kitabımız. Time dergisinde birkaç sene 
evvel bir özel sayı çıktı. Bir çok ampirik 
(deneysel) çalışma yapılıyor ve şunu söy-
lüyor Time dergisi: “Bu bilimin bize anlat-
tığı şey kutsal kitapların bin senedir bize 
anlattığı şeyin aynısı. İnsanlara faydalı 
olan kendini iyi hissediyor, verebilen ken-
dini daha mutlu hissediyor. Yığan, birikti-
ren, kendine saklayan değil, paylaşabilen, 
ötekine koşabilen, ötekinin sızısını kendi 
sızısı bilen insan bu dünyada daha hu-
zurlu oluyor.” O yüzden, bizim mutlu in-
san yerine dertli insanı aramamız lazım, 
başkasının ıztırabını nasıl dindirebilirim, 
başkasının sıkıntısını nasıl dindirebilirimin 
peşindeki dertli insanı. 

MERHAMET DÜNYAMIZI 
NASIL AYDINLATABİLİR

Merhamet, önce 
birbirimizin hikayesine 
ısınmakla başlar.

8

EĞİTİM-AKADEMİ



Dünyada empati ve merhametin 
artırılmasıyla ilgili enteresan olaylar 
var. Geçtiğimiz günlerde Kızılderililerin 
şeflerinden birine, çok zulmediyorlar, 
yerinden sürüyorlar, topraklarını elin-
den alıyorlar, neticede mahkemeye 
çıkıyor, direniyor. Mahkemede şöyle 
söylüyor: “Sizin elinizin rengiyle hâkim 
bey, benim elimin rengi farklı fakat iki-
mizin elinin yarılmasıyla, delinmesiyle 
hissedeceğimiz acı aynıdır ve kanla-
rımız da aynı renk.” İnsanoğlunun or-
tak tecrübesine yaklaştıran bir şeydir 
merhamet. Ötekinin de saygıya değer, 
hürmete değer bir varlık olduğunu 
hissetmektir. Güney Afrika’da Vodoo 
felsefesi var, “Ben varım çünkü biz 
varız, biz varız çünkü ben varım.” Bir 
Kızılderili Cayenne atasözü diyor ki: 
“Onun çarıklarıyla uzun bir yolculuğa 
çıkmadan komşunu yargılama.” Pey-
gamber Efendimiz “Komşusu açken 
tok yatan bizden değildir.” diyor. Bizler 
empatik bağı kurmazsak, ötekinin ıztı-
rabına hemhal olmazsak hepimiz daha 
az insan olmuş oluyoruz. Hepimiz bu 
dünyada bir şekilde hissedebildiğimizi 
hissetmek istiyoruz. Psikolojideki zi-
hin kuramları bize şunu söylüyor: Bir 
başkasının zihninden geçenleri anlaya-
bilmek ve ona göre davranabilmek bizi 
daha insan kılmış oluyor. Evet, dolayı-
sıyla, diğer insanlara merhametli bakış 
bizlik düşüncesine yansıyor. 

Ruh sağlığı alanındaki çok temel 
araştırmalardan bir tanesi şu: İnsan 
doğuştan iyi bir varlık olarak mı doğar, 
yoksa kötü bir varlık olarak mı doğar? 
İnsan iyi bir varlık olarak doğar ve kö-
tülüğü sonradan kültürel koşullanma-
lar ve çevresel şartlarla mı edinir yoksa 
insan zaten kötülüğe yatkın bir varlıktır, 
fırsatını bulduğu ilk seferde kötülük mü 
yapar? Son 25-30 senenin büyük bu-
luşu, bize insanın beyninde ıztırabı an-
lamaya ayarlı sinir hücreleri olduğunu 
gösterdi, bunlara ayna sinir hücresi de-
niyor. Ağlayarak bana gelen insan be-

nim zihnimde de eğer empatik bir bi-
reysem, başkasını anlamaya dönük bir 
bireysem aynı bölgemi, aynı hücreleri-
mi harekete geçiriyor ve ben o ıztıraba 
katılma eğilimi gösteriyorum. İnsan bir 
başkasının ıztırabını anlamaya beyin 
yapısı olarak da daha yatkın. Bizler as-
lında empatiye, iyiliğe yatkın varlıklarız, 
Cenab-ı Hak bizi, bir başkasının sıkıntı-
sını hissetmek üzere yaratmış. 

Dolayısıyla, bir başkasını anlamak 
için, merhamet için ötekini dinleme-
ye ihtiyacımız var, ötekinin hikâyesine 
kendi ruhumuzda yer açmaya ihtiya-
cımız var. Çünkü iyi bir sohbet, insa-
na daha önce hiç söylemediği şeyleri 
söyleten sohbettir. Onu dinlemekle 
ona şifa oluyoruz ve o beni dinlemekle 
bana şifa oluyor. İşte, merhamet bura-

da başlar, önce birbirimizin hikâyesine 
ısınmakla başlar. Ünlü film yönetmeni 
Angelopoulos’un söylediği gibi, “Bazen 
kimi zamanlar vardır ki yağmurun se-
sindeki müziği duyabilmek için sessiz 
olmak gerekir.” Yani bazı anlarda mer-
hameti sessizlikle yaşayabiliriz. Zor-
lamadan, onunla kalarak, onun elini 
tutarak, onun omzuma yaslanmasına 
izin vererek, ona bilgiçlik taslamaya-
rak. Hayvanlarda bile empati duygusu 
var. Franz Tebartz, -Türkiye’de de bazı 
kitapları var- ilginç bir deneyinden bah-
sediyor; bir gün hayvanat bahçesinde 
bir tane kör fil var, o kör fili diğer filler 
hiçbir zaman yalnız bırakmıyor, yanlış 
bir yere gittiği zaman hemen onu ge-
riye, doğru yere doğru sevk etmeye 

başlıyorlar. Arada bir yalnız bırakıyorlar, 
baktılar ki aynı yere gidiyor, hemen onu 
alıp yeniden doğru yere getiriyorlar. 

Bazen ön yargılar, otoritenin sesini 
dinlemek ve mesafe, bizim empati duy-
gumuzun önüne geçebilir. Yardımsever-
lik merhamet duygusundan kaynakla-
nır, hayırseverlik merhametli insanların 
işidir. “Bütün ahlaksızlıkların kaynağında 
ıztırabın meşrulaştırılması yatar” diyor 
ünlü bir düşünür. Aslında bana sorulma-
mış olsa da, benden yardım dilenmemiş 
olsa da ötekinden sorumluyum. 

Merhametli insanlar aynı zamanda 
bağışlayabilen insanlardır. Bir başkasını 
yapmış olduğu yanlış şeyden dolayı ba-
ğışlamak, ona “sen daha iyisini yapabi-
lirsin” demektir. “Sen şu anda olduğun-
dan daha iyi bir insan olabilirsin.” Onun 
daha iyi olmasına izin vermen gerekti-
ğini görmektir. O yüzden, bizim dinimiz 
de affedebilmenin önemi üzerinde dur-
muştur. 

Yine, sosyal adaleti merhamet duy-
gusu üzerinde kurabiliriz, sosyal adale-
tin dünya üzerinde yaygınlaşması için 
manevi değerlere ihtiyaç duyuyoruz. 

Günümüz modern kültürüne bak-
tığımız zaman çok benmerkezci bir 
tutumla karşılaşıyoruz. “Benim istek-
lerim, benim ihtiyaçlarım, önce bunlar 
giderilsin, önce bunlar buyurulsun” di-
yoruz. İşte, orada zalimlik yatıyor, önce 
ben dediğimiz zaman zalimlik başlamış 
oluyor. Bugün Avrupa’nın göçmen krizi 
karşısında takındığı tavrı görüyorsunuz, 
bir tarafta iki buçuk milyon göçmeni 
ağırlayan Türkiye, öte tarafta 5 bin, 10 
bin insanı -bizden çok daha müreffeh 
oldukları halde- almamak için uğraşı-
yorlar. İşte, narsistik merhamet, sadece 
kendisinden olana, kendisine benzeye-
ne sevgi göstermek. Bütün bunlar ma-
alesef günümüzün büyük problemleri 
arasında bulunuyor.

Psikolojideki zi hin 
kuramları bize şunu 
söylüyor: Bir başkasının 
zihninden geçenleri 
anlaya bilmek ve ona göre 
davranabilmek bizi daha 
insan kılmış oluyor. 
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Günümüz toplumlarında empati se-
viyesi giderek düşüyor. Muhammed 
Ali’nin Harvard Üniversitesinde yaptığı 
bir konuşma var, konuşmadan sonra 
bir öğrenci velisi geliyor, “Muhammed 
bir şey bilmiyor, ona bir şiir sorayım.” 
diyor, “Bize çok sevdiğiniz bir şiir okur 
musunuz?” Ali “Peki.” diyor, çıkıyor 
kürsüye, İngilizce söylüyor: “Me, us” 
“Ben, biz” Dünyanın en kısa şiiri ama 
en anlamlı şiiri. Evet, biz olmayı başa-
rabiliriz. Bunun için biraz teknolojiden 
uzaklaşmamız ve birbirimize zaman 
ayırmamız gerekiyor. Makine uygarlığı-
nın merhameti yok, dolayısıyla, kesinti 
çağında orada olma duygumuz giderek 
azalıyor. 

Türkiye büyük bir merhamet politi-
kası güdüyor göçmenlere karşı. Aslında 
hepimizin belki dikkat etmesi gereken 
kriter şu: İnsanların birbirlerine bağımlı 
olduğu bir dünyada ötekilerin kötü ol-
ması pahasına biz iyi olabiliriz. Ötekinin 

sırtına basarak, ötekine ıstırap vererek, 
ötekinin ıztırabına seyirci kalarak biz iyi 
olamayız. Belki bütün dünyada küresel 
bir merhamet çağrısını esinleyecek şey 
bu his, bu duygu olabilir. 

Giderek dünyayı ayrıştıran, biz-onlar, 
dostlar-düşmanlar, iyiler-kötüler gibi 
dünyayı bölen bir doktrin maalesef in-
sanlar arasında ikilikler yaratıyor ve bu 
ikilikler daha güçlü nüfusun daha zayıf 
çoğunluğu kontrol etmesini beraberin-
de getiriyor. Diyorlar ki: “İnsan insanın 
kurdudur.” Biz onlara karşı diyoruz ki: 
“Hayır efendim, insan insanın umu-
dudur.” Mevlânâ’nın çok güzel bir sözü 
var, diyor ki: “Ben bensiz olarak geli-
yorum, sen de sensiz olarak gel.” Ön 
yargı için bundan daha güzel bir cümle 
düşünemiyorum ben. Altın kural, diyor 
ki: “Başkalarının sana nasıl davranma-
sını istiyorsan öyle davran.” Bunun bir 
ileri aşaması şu aslında: “Başkalarına 
onlar kendilerine nasıl davranılmasını 

istiyorsa öyle davran.” Sen altın kurallar 
koydun, yani “Ben kendime böyle dav-
ranılmasına razıyım, sen de kendine 
benim bana davranılmasını istediğim 
gibi davranılmasına razı ol.” “Hâlbuki 
ben senden farklıyım, benim hassasi-
yetlerim farklı, dolayısıyla, sen benim 
hassasiyetlerimi önceleyerek bana 
yaklaşırsan daha empatik, daha doğru 
bir davranış göstermiş olursun.” Mer-
hametli empati yargılamamak demek-
tir, karşımızdakini önce yargılamamak 
demektir, ötekinin zihninden dünyaya 
bakmanın hayali demektir. 

Okullarda merhamet eğitimi çok 
önemli, bizler çocuklarımıza iyiliği, gü-
zelliği okullarımızda da öğretmeliyiz, 
camilerimizde de öğretmeliyiz, Kur’an 
kurslarında da öğretmeliyiz. Yoksa ço-
cuklar ayakta kalanın haklı olduğu bir 
dünya fikriyle yani başkalarını ezerek 
de olsa ayakta kalanın değerli olduğu 
fikriyle büyürlerse, bir başkasını ezebi-
len çocuklar, gençler ortaya çıkabiliyor. 
O yüzden, okullarda merhamet eğiti-
minin inşallah yakın bir dönemde gün-
deme geleceğini ümit ediyorum. 

Çünkü merhamet ve hoşgörüyü öğ-
renen bir çocuk dünya çatışmalarına 
empatiyle bakar, dolayısıyla dünyayı 
olduğundan daha güzel bırakmak is-
teyen çocuklar yetişir. Bugün psikopat 
olarak adlandırılan insanların önemli 
bir kısmının çocukluğunda sevgi gör-
meyen çocuklar olduğunu biliyoruz.

Tabii merhamet konusunda bazen 
çok ümitsiz oluyor insanlarımız, şafa-
ğın gecenin sonunda doğacağını unut-
mayalım. 

Günümüz modern kültürüne baktığımız zaman çok benmerkezci bir tutumla 
karşılaşıyoruz. Benim isteklerim, benim ihtiyaçlarım, önce bunlar giderilsin, önce bunlar 
buyurulsun diyoruz. İşte, orada zalimlik yatıyor, önce ben dediğimiz zaman zalimlik 
başlamış oluyor. 

MERHAMET DÜNYAMIZI 
NASIL AYDINLATABİLİR
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“Siz bir iyilik 
başlatın, 
bu iyiliğin sonu 
ve nerede duracağı 
belli olmaz”

Prof. Dr. Sabahattin Zaim 



Günümüz dünyasında cinsiyetin konumu ve etkisi, farklı boyutları ve farklı 
kavramsallaştırmalarla, her türlü toplumsal alanda görülebilmektedir. Her 

ne kadar kadın ve erkek arasındaki farkların oluşturduğu tanımlamalar, insanlığın 
kadim geçmişinden bu yana mevcut olsa da modern zamanlarda özellikle kadın 
kimliği, üretilen toplumsal kategorilerden biri olarak ortaya çıkmıştır. 

“Kadın” gibi “Müslüman Kadın/İslam’da Kadın” da başlı başına bir konu, hat-
ta problematik haline getirilmiştir. Özellikle “Müslüman kadın kimliği” pek çok 
tartışmanın odağında yer almış ve bunların zeminini oluşturmuştur. Geldiğimiz 
noktada da bütün değişimler kadın üzerinden tespit edilmeye çalışılırken, “erkek 
kimliği” ile ilgili ortaya çıkmakta olan sorunlu durum ise pek dikkate alınmamıştır. 

İslam ve cinsiyet konusuna dair tartışmaları İslam düşüncesinin kendi iç dina-
miklerine oturtmak ve kendi terminolojisi içine çekmek gerekmektedir. Bunun 
için küresel düzeyde etkili olan ve iç içe geçmiş bulunan iktisadi, sosyo-psikolojik 
ve sosyo-kültürel süreçlerin birlikte dikkate alınması gerekmektedir. 

Bu ve benzeri konulardaki sorunlara çözümler üretebilecek, işlevsel bir yol 
haritasının çizilmesi ve bu bağlamda İslam’ın kendi dinamiklerinden hareketle, 
mevcut durumu da dikkate alan bir kavramsal çerçevenin oluşturulması gerek-
mektedir. 

Konuyu İslam tarihi süreci içerisinde ele alma çabalarının çok büyük bir kısmı, 
sosyal tarih araştırmalarını ihmal etmiş, daha ziyade dini literatüre, en fazla da 
Kur’an, Sünnet, Fıkıh gibi temel metinlere/kaynaklara yönelmiştir. Kaynak metin-
lerin değişken sosyal hayata nasıl katıldığı, sosyal hayatta tezahür ediş çeşitliliği 
ve sosyal hayatın dinamikleri ise pek dikkate alınmamıştır.

Oysa kadını ve erkeği geçmişten günümüze akan sosyal hayat içerisinde gör-
meye, konuya bir sosyal tarih perspektifi içinden de bakarak toplumsal rol ve 
temsilleri değerlendiren çalışmalara ihtiyaç vardır. KAGEM bu eksikliğin farkın-
da olarak kadının Müslüman tarih bölgesinde ortaya koyduğu kimlik, kişilik ve 
temsil örüntülerini, sosyal yaşamın her gün değişen yapısını da dikkate alarak 
değerlendirme çabası içine girmiştir. Bu tür bir çalışma bugün kadın konusunu 
bir problematikten öteye götüremeyen araştırmacı zihinler için de yol gösterici 
imkânlar sunacaktır.

Bu amaçla KAGEM olarak “İslam Toplumlarında Cinsiyet, Mahremiyet ve Sos-
yal Hayat” üst başlıklı bir dizi atölye çalışması gerçekleştirildi. Bu atölyelerden 

İSLAM 
TOPLUMLARINDA
CİNSİYET, MAHREMİYET VE SOSYAL HAYAT

Bedriye YILMAZ
Bursa İl Vaizi
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önce “İslam ve Kadın” tartışmalarının 
kültürel ve sosyo-politik arka planının 
ele alındığı ve konunun modernleş-
meyle birlikte ortaya çıkan kavram ve 
teorilerle ele alınıp alınamayacağının 
tartışıldığı bir çalıştay gerçekleştirildi. 

Problemin ortaya konulduğu çalışta-
yın ardından “Osmanlı’dan Günümüze 
Cinsiyet, Mahremiyet ve Mekân” baş-
lıklı çalıştay gerçekleştirildi. 

Bu çalıştayda, Osmanlı’nın 16.-18. 
yüzyıllarına ait yaşanmışlıkların zaman 
ve mekân bağlamında neye karşılık 
geldiği, cinsiyet örüntülerinin mekâna 
yani “ev”e, “sokak”a, “mahalle”ye, “şe-
hir”e nasıl yansıdığı ve “mahremiyet” 
bağlamında ne tür düzenekler üretildi-
ği üzerinde farklı disiplinlerin sunduğu 
imkânlar eşliğinde konuya farklı açılım-
lar sağlanmıştır. Buna göre cinsiyet ve 
mahremiyetin “mekân” ve  “zaman”la 
girdiği ilişki hiçbir zaman tek boyutlu 
olmamıştır. Bu ilişkiler öncelikle hukuki 
ve ahlaki bir zemin üzerinde, hane, ma-
halle ve şehrin içinde, tam da hayatın 
içinde yaşanarak örülmüştür. Esası-
nı mahallelerin oluşturduğu Osman-
lı şehrinde, ne mahremiyet denilince 
daha çok cinsiyet, ne de mekân deni-
lince daha çok mahremiyet akla gelir. 
Mekânların oluşumunda “cinsiyet”in 
etkisinin din, meslek, ırk, milliyet gibi 
çoklu değişkenlerle birlikte ele alınması 
gerekmektedir. Ayrıca, “ev”in mahre-
miyetinin yanı sıra, “sokak ve mahalle” 
gibi ikincil, üçüncül mahremiyet alan-
larının varlığı da dikkate alınmalıdır. 
En önemlisi de söz konusu zaman ve 
mekânlar ile oradaki her tür yaşan-
mışlığın arkasındaki medeniyetin ve bu 
medeniyeti ortaya çıkartan ruhun dik-
kate alınmasıdır. Örneğin Osmanlı şe-
hirleri üzüm salkımı gibi temel değerler 
etrafında kurulmuş mahallelerden olu-
şuyordu. Yönetenle reaya arasındaki 
ilişki emanet-itaat ilişkisiydi. Osmanlı, 
topraklarında yaşayan herkesi Allah’ın 

emanetleri olarak gördüğü için hak, 
adalet, merhamet ve şefkat kavram-
ları hayattaydı. Taifeler arasındaki ilişki 
ise mahremiyet ve hürmet ilişkisi idi.
Herkes birbirinin alanına, özeline hür-
met ediyordu ve Osmanlı mahallele-
rinde yaşam rıza ve şükran kavramları 
üzerine temellenmişti. Tam bu nokta-

da Osmanlı’da cinsiyet, mahremiyet, 
mekân örüntülerini ele alırken; bu ve 
benzeri örüntülerin zeminini oluşturan 
hak, adalet, merhamet, şefkat, mahre-
miyet/hürmet, rıza ve şükran gibi kav-
ramları dikkate aldığımızda döneme ait 
fotoğrafı daha iyi çekebiliriz. 

2014 Nisan’ında başlayıp 2015 Mayıs’ında tamamlanan yedi atölyede ise 
Tanzimat Öncesi Osmanlı Toplumu örneğinde, 

1 “Kadın Çalışmalarına Yaklaşımlar ve Saraylı Kadınlar” başlıklı atölyede , 
“Müslüman Kadın; İmge mi? Gerçeklik mi?”, “16.-18. Yüzyıl Osmanlı Saraylı Ka-

dınları”; 

2 “Aile” başlıklı atölyede , “Sosyo-Kültürel Açıdan Osmanlı Ailesi”, “İki Balkan 
Müftüsü, Üskübî ve Mostarî’nin Fetvalarına Göre Nikâh ve Talak Analizi”, “Tan-

zimat Öncesi Osmanlı Ailesi Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme”; 

3 “Fetva Mecmuaları ve Kadı Sicilleri Işığında Aile” başlıklı atölyede “İslam 
Aile Hukukuna Genel Bir Bakış”, “Fetva Mecmualarına Göre Tanzimat Öncesi 

Dönem Aile Yapısı Hakkında Bazı Tespitler”, “16.-18. Yüzyıllarda Kadı Sicilleri Işığında 
Osmanlı Kadınının Aile İçindeki Konumu”;

4 “Çocuklar, Kimsesiz Çocuklar ve Köleler” başlıklı atölyede , “Osmanlı Aile-
sinde Çocuk (16.-18. Yüzyıllar): Araştırma İmkânları, Kaynaklar ve Sorunlar”, 

“Tereke Defterleri ve Osmanlı Yetimleri”, “Osmanlı Toplumunda Kimsesiz Çocuklar ve 
Koruyucu Aile Uygulaması”, “Osmanlı Devletinde Kölelik ve Köle Kadınlar”; 
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5 “Seyyahların Gözüyle Cinsiyet, Mahremiyet ve Sosyal Hayat” başlıklı 
atölyede “İbn Battuta Seyahatnamesinde Kadın”, “Evliya Çelebi Seyahatna-

mesine Göre Osmanlı Toplumunda Kadın”, “Sosyal Tarih Çalışmalarında Seyahatna-
meler Nasıl Kullanılır: İstanbul Örneği”, “Osmanlı Sosyal Hayatında Avrupalı Seyyahla-
rın Notlarına Yansıyanlar”; 

6 “Osmanlı Kadını; İktisadi Hayat ve Vakıflar” başlıklı atölyede “Osmanlı 
Kadını ve Çalışma Hayatı”, “Mahremiyet ve Kazanç Arasında Osmanlı Kadını”, 

“Klasik Dönem Osmanlı Toplumunda Kadınların Servet Edinme Yolları (Bursa Örneği)”, 
“Osmanlı Toplumunda Vakıf Kuran Kadınlar”, “Osmanlı Toplumunda Hizmet Alanı Ka-
dın ve Çocuk Olan Vakıflar”; 

7 “Sosyal ve Kültürel Hayat” başlıklı atölyede ise “Gayri Müslim Kadınlar ve 
Aile Hayatları”, “Sorunları ve Beklentileri ile Muhtedi Kadın”, “Osmanlı Kanun-

namelerinde Kadın: Suç ve Ceza”, “Divan Edebiyatında Kadın”, “Kadının Sanatsal ve 
Entelektüel Durumu”- 

-başlıklı tebliğler sunulmuş ve gerek tebliğler gerekse genel konu çerçevesinde 
alan akademisyenlerince, interaktif bir ortamda yoğun müzakereler yapılmıştır. 

“Müslüman Kadın; İmge mi? Gerçeklik mi?” başlıklı sunumunda Mehmet Pa-
çacı, modernitenin yarattığı, Protestanlığın temel ilkesi “sola scriptura” gibi ‘dini 
yalnızca kutsal kitaptan öğrenme’ algısına dikkat çekti. Bu algı, Müslümanlığın 
tarihi süreci içerisindeki tecrübeyi dikkate almaksızın, hatta bu tecrübeyi hatalı 
bularak yalnızca kutsal metinlere yöneldi.  

Modern İslam algısı kölelik, çok eşlilik, boşanma, miras hakkı, şahitlik, örtünme 
gibi sorulara cevap üretme gayretiyle kutsal metne yönelmiş ve zihinlerdeki mo-
dern sorularla metinden İslam imajları üretmiştir. Bu algıya göre örneğin kölelik 
yoktur, İslam köleliği kaldırmıştır. Fakat “pratik hayatta kölelik 20. yy başlarına 
kadar nasıl olup da devam etmiştir” sorusu yeterince cevaplanmamıştır.  

“İslam’da Kadın” şeklinde ele alınan bir konuda da Kur’an, Sünnet, İcma, Kıyas 
gibi İslam’ın dört ana kaynağından, bu kaynaklara dayalı fıkıh metinleri üzerinden 
çalışıldığında, çalışmanın niyeti ve duruşuyla doğru orantılı bir şekilde en olum-
suzdan en olumluya doğru birbirinden çok farklı sonuçlar ortaya çıkarılması, imaj-
lar çizilmesi mümkün olabilmektedir. Bu nedenle de kaynak metinlerden üretilen 
ilkelerin sosyal hayat içerisinde nasıl uygulandığına, diğer bir deyişle kaynakların 
nasıl bir hayat ortaya çıkardığına bakmak gerekmektedir. 

Metinsel kaynaklara tek tek gidildiği zaman modernitenin yaratmaya çalıştığı 
imgeye, imaja çok uygun ibareler, ifadeler bulmak mümkün, fakat bu ucu açık bir 
iş, yorum orada hâlâ tamamlanmış değil. Esasen yorum en son noktada, yani 
bütün bu kaynaklar; kitap, sünnet, icma, kıyas-ı fukaha bu silsile ve uygun me-
tod içerisinde uygulanarak tamamlanır. -Bunu da yapan kişi kadı ya da hâkimdir- 
Kaynaklar hayata aktarıldığında ortaya çıkan durum farklı olabilmektedir. İslam 
diye esasında bunun okunması gerekmektedir. Uygulama dikkate alınmadığı tak-
dirde tamamlanmamış ideolojik bir İslam tanımı yapılmış olmaktadır ki modern 
dönemde çoğunlukla yapılan budur.
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Her ne kadar uygulamayı ortaya ko-
yabilmek için, Modernleşme dönemi 
öncesinde, geriye gidildikçe yazılı belge 
yetersizliği ve mevcut belgelerin tama-
mına ulaşım sorunları olsa da ulaşıla-
bilen kadı sicilleri, tahrir defterleri, te-
rekeler, tarihi eserler, seyahatnameler, 
tabakât kitapları, antropolojik-kültürel 
çalışmalar gibi farklı kaynakların bir 
arada ve karşılaştırmalı kullanılması, 
çalışmanın verimliliğini sağlayacaktır.

Peki, kadın, erkek yahut aile için han-
gi uygulama müspet, hangi uygulama 
menfidir? Modernleşme öncesi İslam 
toplumları için bu soruları bugünün zih-
niyle cevaplamaya kalktığımızda bir 
anakronizme düşmemek mümkün de-
ğildir. Örneğin Osmanlı hukuku kadınlara 
iktisadi hayatta aktif roller alabilecekleri 
haklar tanımış, mekân, işin niteliği, şeh-
rin yapısı, yaşanılan dönemin ekonomik 
yapısı ve sosyal düzeni gibi etkenler ise 
uygulamayı belirlemiştir. Osmanlı kadını-
nın hayatın içinde bilfiil bulunduğu, büyük 
miktarlarda mülk edinip, tasarrufta bu-
lunduğu şehir ve kasabalar olduğu gibi; 
sosyal hayatının büyük bir kısmını mes-
kenleri ve onların avlularında geçirdiği 
şehir ve kasabalar da mevcuttur. Buna 
göre söz konusu şehir ve kasabalardaki 
bu durumun olumluluğu neye göre de-
ğerlendirilecektir?

“16.-18. Yüzyıl Osmanlı Saraylı Ka-
dınları” başlıklı sunumunda Prof. Dr. Ali 
Akyıldız, toplumun yaşayan bir orga-
nizma olduğunu ve her toplumun kendi 
İslam’ını, her toplumun kendi algısını 
oluşturduğunu belirtti. “Osmanlı kadını” 
denildiği zaman bu tanımın coğrafya, 
din, etnik köken vb. neye göre yapıldı-
ğının önemli olduğuna dikkat çekti. İs-
tanbul’daki kadın ile Rize’deki, Ege’deki, 
Mısır’daki yahut Rumeli’deki kadın aynı 
olmayacağı gibi; İstanbul’daki Müslü-
man kadınla, yine İstanbul’daki Yahudi, 
Ermeni veya Rum kadını; ya da saraylı 
kadınla diğerleri aynı olmayacaktır. 

Hareme gelince, haremle ve saraylı 
kadınlarla ilgili bilgileri aktaran kay-
nakların sıhhati önem arz etmektedir. 
Örneğin bu konuda çokça yazan ya-
bancı seyyahların birkaçı hariç büyük 
çoğunluğu güvenilir değildir. Akyıldız bu 
dikkatle harem ve saraylı kadınlara dair 
bilgi verdi.

“Sosyo-Kültürel Açıdan Osman-
lı Ailesi” başlıklı sunumunda Prof. Dr. 
Abdurrahman Kurt, Kadı sicillerine 
göre kadıların aileyle ilgili esasen genel 
olarak kabul gören bir toplum tasarımı 
çerçevesi içerisinde kalarak hükümleri-
ni bina ettikleri, fakat her olayın kendi-
ne has şartları dikkate alınarak bazen 
kolaylaştırıcı, bazen zorlaştırıcı görü-
nen, konjonktürel ve değişime uygun 
kararlar alabildiklerini belirtti. Müslü-
man kadıların karar verirken kaynakla-
ra dayalı kesin kurallarla sınırlandırılmış 
oldukları halde bir o kadar da bağımsız 
oldukları bazı batılı araştırmacılarca da 
tespit edilmiştir. Örneğin dinen yasak 
olmadığı halde Osmanlı kadınlarının 

İran’lı erkeklerle evlenmesi konjonk-
türel olarak yasaklanırken; Yahudiler-
de ensest sayılabilecek bazı evliliklere 
dinleri (kendi iç hukukları) izin verdiği 
için müsaade edilmiştir. Çok eşle evlilik 
yahut ailedeki çocuk sayısının ise böl-
gelere göre farklılık arz ettiği, örneğin 
Bursa’da % 2 olan çok eşliliğin Antep’te 
%12 olduğu, bu oranın ise ulaşılabilen 
en yüksek oran olduğu görülmektedir. 
Aileyle ilgili birçok konuda örfün çoğu 
zaman kuralı aşan bir etkisi olduğunu 
söylemek mümkündür. 

“İki Balkan Müftüsü, Üskübî ve 
Mostarî’nin Fetvalarına Göre Nikâh ve 
Talak Analizi” başlıklı sunumunda  Ra-
him Kaloshi, 16. yy’da yaşayan Üskübî 
ile 18. yy’da yaşayan Mostarî’nin evlilik 
ve boşanma ile ilgili fetvalarından ör-
nekler verdi.  Her iki müftî de İslam’ın 
ahlakî ve hukukunun normatif pers-
pektifinden konulara yaklaşmış olsalar 
da içinde yaşadıkları dönemin şartları 
farklı fetvalar vermelerine yol açmıştır. 
Örneğin Üskübî’ye göre erkek karısını 
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rızası olmadıkça şehrinden dışarı çı-
kartamaz, çünkü döneminde zorlayıcı 
bir sebep bulunmamaktadır, ekonomik 
vb. şartlar iyidir.  Mostarî’ye göre ise 
mehrini vermişse çıkartabilir, çünkü 
ekonomik vb. şartlar kötüdür, zorun-
luluklar ortaya çıkmıştır. Ayrıca her iki 
müftînin fetvalarında Balkanların kül-
türel yapısı etkili olmuştur. Örneğin çok 
eşlilik farklı coğrafyalardan gelenler dı-
şında neredeyse görülmez, fıkha göre 
serbest olsa da örfen kabul edilen bir 
durum olmamıştır. Akrabalarla, örne-
ğin kuzenlerle evlilik de fıkhen serbest 
olduğu halde örfen kabul edilmeyen bir 
durumdur,  teamülde görülmez. 

“Tanzimat Öncesi Osmanlı Ailesi 
Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendir-
me” başlıklı sunumunda Prof. Dr. Hayri 
Erten, değerlendirmelerini daha çok 
Konya özelinde gerçekleştirdi. Elli yıllık 
bir süreçte Konya şer’iyye sicillerine ait 
mevcut tüm defterleri tarayarak bazı 
sonuçlara ulaşan Erten, örneğin nişan-
lılık döneminde evlenmek istemediği 
için mahkemeye başvurarak ayrılan 

kadınların ve bir başkasıyla evlenmek 
istediği için nişanlılığını iptal ettiren ka-
dınların fazla oluşundan hareketle zor-
la evlendirilmediklerini belirtti. Büluğa 
girmiş olan genç kızlardan velisi iste-
mediği halde kendi tercih ettikleri ki-
şiyle evlenenler bulunmaktadır ve veli 
evliliği feshettirmek için mahkemeye 
başvurmuş olsa da mahkeme evlenen 
gençlerin lehinde karar vermiştir. Evle-
nirken kadınlara verilen mehir miktar-
larını yaklaşık olarak bugünkü değere 
dönüştürdüğümüzde ise ortalama on 
bin ile seksen bin lira arasında değişen 
miktarlarda olduğu, ekonomik hayatın 
daha çok tarıma bağlı olması dolayısıy-
la da mehir miktarlarının köylerde şe-
hirlere oranla bir miktar yüksek olduğu 
gözlenmiştir. Çok kadınla evlilik oranı 
ise Bursa, İstanbul gibi batı şehirlerine 
oranla daha yüksektir. İki kadınla evlilik 
oranı % 11, üç kadınla evlilik oranı ise % 
1.2. İki yahut üç eşi olan erkeklerin gelir 
seviyelerinin yahut sosyal statüleri-
nin genel olarak ortalamanın üzerinde 
olduğu gözlenmiştir. Mesleklere göre 
bakıldığında din adamlarının çok eşli 

evliliği yönetici, bey, efendi, paşa, ağa, 
asker ve esnafa göre hayli düşüktür. 
Hangi konuda olursa olsun mahkeme-
ye müracaat oranının kadınlar için % 35, 
erkekler için % 65 olduğu görülmektedir. 
Kadının kocasından yahut kocanın ka-
rısından mülk satın aldığı, bunları mah-
kemeye kaydettirdikleri, bazı kadınların 
kocalarını alacaklarını tahsil için dava 
ettikleri, kısaca bir mülkiyet ayrımının 
olduğu da açıkça görülmektedir.  Ka-
dınlardan farklı mesleklere sahip olan-
lar vardır, özel işletmeciliklerin dışında, 
çok az da olsa devlet memuru olan bazı 
kadınlar da olmuştur. O dönemde aileyi 
koruyucu müesseseler, nafaka, hidane, 
vasilik, mehir gibi birçok kayıt mevcut-
tur. Hanelerin oda sayıları ise sanılanın 
aksine çekirdek aile yapısının çoğun-
lukta olduğunu göstermektedir. Yaygın 
olan geniş aile yapısı ise fiziki mekân 
olarak haneyi paylaşmaktan ziyade sıkı 
ilişkilerle korunmaktadır.  

“Fetva Mecmualarına Göre Tanzi-
mat Öncesi Dönem Aile Yapısı Hakkın-
da Bazı Tespitler” başlıklı sunumunda 
Prof. Dr. Kâşif Hamdi Okur, geçerli ola-
nın kanun maddelerinden ziyade mah-
keme kararları olduğunu belirtti. Şart-
ların değişmesi ile müftâbih (kendisiyle 
fetva verilen/geçerli görüş) zayıf gö-
rüşe, zayıf görüş müftâbihe dönüşe-
bilmiş, hatta mezhep kurucusunun 
görüşünün dahi dikkate alınmadığı 
olmuştur. Örneğin 16. yy’a (Kanunî-E-
bussuud dönemi) kadar büluğa eren 
kişi veli izni olmaksızın evlenebilirken, 
bu yüzyıldan itibaren veli izni olmaksı-
zın nikâh caiz görülmemiştir. Bu hüküm 
değişikliğinde de zamana bağlı sosyal 
şartların etkisi görülmektedir. 18. yy’da 
ise tekrar eski hükme dönülmüş, veli 
izni aranmamıştır.

Evlenirken, evlilik birliği içindeyken 
yahut boşanırken kadınlardan mah-
kemeye giderek çeşitli konularda hak 
talep edenler olmuş ve çoğu zaman da 
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lehlerinde karar verilip haklarını alabil-
mişlerdir. 

Uygulamada Kur’an, Sünnet, İcma 
ve Kıyas dörtlüsünden İcma’ın değer 
hiyerarşisinde önde olduğu görülmek-
tedir. Bir konuda icma varsa, o konuda 
Kur’an’da ayet olup olmadığına yahut 
hadiste ne denildiğine bakılmamıştır. 

“16.-18. Yüzyıllarda Kadı Sicilleri 
Işığında Osmanlı Kadınının Aile İçin-
deki Konumu” başlıklı sunumunda 
Doç. Dr. Esra Yakut, Osmanlı Devle-
ti’nin, kamu hukuku ve özel hukuk 
alanında İslam hukuku hükümlerini 
birebir uygularken, örfî hukukun özel 
hukuk alanında değil de kamu hukuku 
alanında kullanıldığını ifade etti. Örne-
ğin bazı nişanlı genç kızların evlenmek 
istemedikleri için mahkemeye müra-
caat ettiklerinde mahkemenin kızın 
evlenmeye zorlanamayacağı şeklinde 
karar çıkartması, kadının evlenmeye 
zorlanamayacağına yönelik İslam hu-
kukundaki hükümle bire bir örtüşmek-
tedir. İslam hukukunda nikâh akdinde 
şahitlerin bulunması gerekirken bir din 
adamının bulunması gerekmez. Nikâh 
akdi sırasında çoğu zaman kadı’nın 

bulunması bir din adamı sıfatından zi-
yade bir hukukçu olması dolayısıyladır 
ki nafaka, mehir gibi ekonomik hakların 
tescili mümkün olsun. Fakat maalesef 
sicillerde boşanma kayıtları daha faz-
la yer almakta, nikâh akdi kayıtlarına 
daha az rastlanmaktadır. Boşanma 
davalarının ise özellikle kadına mehr-i 
müeccelinin ödenmesi ile ilgili olarak 
kadı sicilleri içinde çoğunlukla yer aldığı 
görülmektedir. 

Dönemsel şartlar hukukun genel 
ilkeleri çerçevesinde uygulamalarda 
değişikliğe yol açmıştır. Örneğin 16. yy 
ortalarında eşkıyaların kızları kaçırıp 
zorla evlendirdikleri bir dönem yaşan-
dığı için, büluğa ulaşan gençler, Ebu 
Hanife ve Ebu Yusuf’un görüşüne da-
yanan kararla velisinin izni olmaksızın 
evlenebilirken, bu dönemde İmam Mu-
hammed’in veli izni şartına dayanan 
hükümle velilerinin onayıyla evlenebil-
mişlerdir. Böylece dönemsel şartların 
ortaya çıkardığı bir sorunun önüne ge-
çilmiştir. Fakat seksen yıl kadar sonra 
17. yy başlarında savaşlarla gerçekle-
şen kayıplar gençlerin bir bölümünün 
velisiz kalmasına yol açınca veli izni 
şartı kaldırılmıştır. 

“Osmanlı Ailesinde Çocuk (16.-18. 
Yüzyıllar): Araştırma Alanının İmkân-
ları, Kaynaklar ve Sorunlar” başlıklı 
sunumunda Yard. Doç. Dr. Yahya Araz, 
“çocuk kime denir ve bir insanın çocuk-
luğu kaç yaşında sona erer? Çocuklarını 
erken yaşta evlendirenler “çocukluk”-
tan ne anlıyorlardı?”sorularını yönel-
terek ortaçağlarda bugünkü anlamda 
bir çocukluk algısı olmadığını, bu algı-
nın daha çok erken modern dönemde 
okulların ortaya çıkıp çocukların ayrı 
okullara gitmesiyle oluştuğunu belirtti. 
Bugün 18 yaşına kadar herkes çocuk 
kabul edilirken; Osmanlı’da çocukluk 9 
ile 15 yaşları arasında bir yerde sona 
eriyordu. Araz, Osmanlı’da 16.-18. yy.
lar arasında “çocuklar”ın konuşuldu-
ğuna şahit olmadığını, çocukluk üzeri-
ne bu döneme ait yeterli araştırmanın 
bulunmadığını, çocukların kendileriyle 
ilgili anlatımlarına da pek rastlanmadı-
ğını; onlarla ilgili yazılanların çoğuna an-
cak terbiye ve ahlak kitapları üzerinden 
ulaşılabildiğini belirtti. Terbiye ve ahlak 
kitaplarında çocukların ahlaklı, bilgili, 
yetenekli, sağlıklı, başarılı bir şekilde 
yetiştirilmesine dair ayrıntılar mevcut-
tur. Peki, eğitim nasıldı? Bugün bilginin 
elde edilmesinde okul, okullaşma oranı 
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önemli ölçüde etkili iken, o dönemde 
bilginin elde edilmesinde okul tek ba-
şına yahut büyük oranda etkili olmayıp 
bilgi edinmenin farklı yolları mevcuttu. 

Cinsiyet algısı önemli, örneğin 5-6 
yaşa kadar çocuk anneyle ama ondan 
sonra mutlaka kızlar anneyi, erkekler 
babayı takip ediyor. Oyunları, bulun-
dukları mekânlar genelde farklı. Kız ço-
cuğu kadınları ve onların ilgilerini, erkek 
çocuk erkekleri, onların ilgi ve meslek-
lerini takip ediyor.

Osmanlı çocuklarının ve çocukluğu-
nun tarihini de devamlılıklar ve değişim 
üzerinden konuşmak gerekmektedir.

“Osmanlı Toplumunda Kimsesiz 
Çocuklar ve Koruyucu Aile Uygula-
ması” başlıklı sunumunda Yard. Doç. 
Dr. Abdullah Bay, tereke defterlerinin 
%70’i yetimler için tutulduğunu belirtti. 
Kimsesiz çocuklar için bir kurum bakı-
mından söz etmek mümkün değildir, 
bu çocuklara öncelikli olarak akrabaları 
olmak üzere aileler tarafından sahip 
çıkılmış, çocuklar aile içinde yetiştirilip 
hayata hazırlanmıştır. Büluğ yaşına gi-
renlerin evlenmesi yahut evlendirilme-
sinde olduğu gibi yedi yaşını doldurmuş 
bir çocuğun ücret karşılığında maddi 
durumu iyi olan bir aile yanında çalış-

masını ifade eden icâr-ı sağir de bu-
günkü şartlarda yanlış değerlendirile-
bilir. Bu, sadece Osmanlı’ya yahut doğu 
toplumlarına ait bir uygulama değildir, 
İngiltere’de de o dönemde aynı uygula-
ma bulunmaktaydı. Bunları dönemsel 
okumak gerekmektedir. 

“Osmanlı Devletinde Kölelik ve Köle 
Kadınlar”; başlıklı sunumunda Doç. Dr.  
Zübeyde Güneş Yağcı da aynı şekilde 
köleliğin de bütün toplumlarda mev-
cut olduğunu belirtti. Hür çocukları köle 
yapmak için kaçıranlar olmuş, yakalan-
dıkları takdirde bunun cezası ise idam 
olmuştu. İslam hukukunda bir köleye 
tokat atıldığında hürriyeti verilmiş olu-
yordu, bu durumdaki köle hür olmak is-
tiyorsa ve hürriyeti verilmemişse mah-
kemeye müracaat edip alabilmekteydi. 

“İbn Battuta Seyahatnamesinde 
Kadın” başlıklı sunumunda Doç. Dr. 
Fatih Erkoçoğlu, İbn Battuta’nın kadın-
larla ilgili seyahatnamesine düştüğü 
notlardan örnekler verdi. İbn Battu-
ta, Denizli ve İstanbul’da kadınlara ait 
çarşılardan, Şiraz’da binlerce kadının 
vaazlara gittiğinden, Orta Asya Türk 
kadınlarının erkeklerinin yanındaki 
saygınlığından, çarşı pazarda rahat-
ça dolaşmalarından, Şam’da kadınlara 
pozitif ayrımcılık yaptığı için erkeklerin 

kendisinden korktuğu bir Kadı’dan, Or-
han beyin sofrasında kadınlarla birlikte 
yemek yediğinden vs. söz eder. Hac’da 
kadınların mataf’ı (tavaf yeri) ayrıdır, 
fakat kadınların sürdüğü güzel kokulu 
esanslar dikkatini çekmiştir. Hint yarı-
madasında Türk hanedanlığı zamanın-
da Begüm’ler özellikle Raziye Sultan’a 
dikkat çekmiştir. İbn Battuta bazı Müs-
lümanların gayri ahlaki durumlarından 
da söz etmektedir. 

“Evliya Çelebi Seyahatnamesine 
Göre Osmanlı Toplumunda Kadın” 
başlıklı sunumunda Prof. Dr. Osman 
Köse, Evliya Çelebi’nin seyahatname-
sinde bazı yerlerde kadın ve erkeklerin 
birlikte dolaştıkları, kızların sahilde de-
nize girdikleri, bazı yerlerde sadece ha-
mama gitmek için dışarı çıktıkları, bazı 
yerlerde ise ancak mezara giderken 
(ölüleri çıkarken) sokakta görüldüklerini 
söyledi. Bu uygulamalar, şehir ve taşra 
arasında farklılaşabildiği gibi bölgesel 
olarak da farklılaşabilmiştir. Evliya Çe-
lebi’nin yer yer gerçeklik dışı görülebi-
lecek garip anlatımları da vardır, abart-
ma sanatını kullanır. Buna rağmen bilgi 
verdiği yerler ve oralardaki durumlarla 
ilgili anlatımları döneme ait görüntüler 
yakalamayı sağlamaktadır. O’nu kendi 
üslubu içerisinde anlamaya çalışmak 
gerekmektedir. 
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“Sosyal Tarih Çalışmalarında Seya-
hatnameler Nasıl Kullanılır: İstanbul 
Örneği”, “Osmanlı Sosyal Hayatında 
Avrupalı Seyyahların Notlarına Yansı-
yanlar” başlıklı sunumunda Nida Neba-
hat Nalçacı, 16. yy öncesinde fazla bel-
ge olmadığından seyahatnamelerin bilgi 
edinmek için mecburi kaynak (ana kay-
nak) olduğunu belirtti. Seyahatnameler 
16-19. yy.lar arasında ikinci kaynak du-
rumunda iken, 19. yy’da ise belge çoklu-
ğundan kaynak oluşları zayıflamıştır. 

“Osmanlı Sosyal Hayatında Avrupalı 
Seyyahların Notlarına Yansıyanlar” 
başlıklı sunumunda Yard. Doç. Dr. 
Firdevs Çetin, yabancı seyyahların 
birkaçı ve bazı durumlar dışında daha 
çok muhayyel tasvirler çizdiklerini 
belirtti. 

“Osmanlı Kadını ve Çalışma Haya-
tı” başlıklı sunumunda Yard. Doç. Dr. 
Miyase Koyuncu Kaya, Osmanlı huku-
kunun kadınlara iktisadi hayatta aktif 
roller alabilecekleri haklar tanıdığını 
belirtti. Uygulamada ise mekân, işin ni-
teliği, şehrin yapısı, yaşanılan dönemin 
ekonomik yapısı ve sosyal düzeni etkili 
olmuştur. Özellikle yakın çevre ağıyla 
putting out çalışan kadınlar çoğunluk-
tadır. Usta, vakıf kurucusu, vakıf müte-
vellisi, sürekli olmasa da hanlarda çalı-

şan ve mum imalatı, dokumacılık gibi iş 
kollarında erkeklere rakip olmuş kadın-
lar olmuştur. Bazı erkeklerin özellikle bu 
alanda kadınlardan farklı bahanelerle 
şikâyetçi oldukları görülmüştür ki şikâ-
yetin sebebi esnafın kendi maişetine 
olan etkisidir. Hamam işletmeciliği, özel 
alan öğretmenlik, sütanneliği, el işleri 
gibi erkek rakibin olmadığı alanlarda ise 
herhangi bir şikâyet olmamıştır. Bazı 
işlerde kadınların erkeklerle ortaklık 
kurdukları da olmuş, fakat bu zaman 
zaman mahremiyetle ilgili sorun do-
ğurmuştur. Osmanlı bağlamında huku-
kun kadınlara sunduğu haklar, pratikte 
mahremiyet çizgisiyle toplumda sınır-
lanmıştır. 

“Mahremiyet ve Kazanç Arasında 
Osmanlı Kadını” başlıklı sunumunda 
Prof. Dr. Arif Bilgin, kadınların mecbur 
olmadıkça ev ve kendi sokakları dışın-
daki çalışma hayatında bulunmamayı 
tercih ettiklerini belirtti. Bilgin’e göre 
bölgesel olarak alım satım oranların-
da farklılık olsa da kadınların alımdan 
ziyade daha çok satış yapmış olmaları, 
mahremiyet tarafında durmayı tercih 
ettiklerini göstermektedir. 

“Klasik Dönem Osmanlı Toplumun-
da Kadınların Servet Edinme Yolları 
(Bursa Örneği)” başlıklı sunumunda 

Yard. Doç Dr. Saadet Maydaer, kadın-
ların miras yoluyla, vasiyetle, hibe ve 
mehir yoluyla yahut çalışarak servet 
edinebildiklerini belirtti. Sunumda ista-
tistiki bilgiler verildi,  Bursa’da kadınla-
rın iş kurmak yahut işlerini sürdürmek 
için aldıkları maddi destek oranının 
15. yy başlarında % 6 iken, sonraları % 
23’lere çıkmış olması bunlardan bir ör-
nektir.

“Osmanlı Toplumunda Vakıf Kuran 
Kadınlar”,başlıklı sunumunda Prof. Dr. 
Hüseyin Çınar, yapılan bazı çalışma-
lara göre vakıf kuran kadınların oranı-
nın 16. yy başlarından 18. yy sonları-
na kadar düzenli bir artış gösterdiğini 
belirtti. Oranların bölgesel olarak da 
farklılaştığını ortaya koydu. Buna göre 
İstanbul, Bosna, Kıbrıs, Yafa, Halep gibi 
bölgelerde kadınların kurduğu vakıfla-
rın Anadolu şehirlerine göre daha faz-
la olduğu görülmektedir. Vakfiyelerin 
niteliği kurucusunun cinsiyetine göre 
ayrışma göstermemektedir. Kadınların 
kurdukları vakıfların amacı ve hizmet 
alanı erkeklerin kurduklarından farklı 
bulunmamıştır.

“Osmanlı Toplumunda Hizmet Alanı 
Kadın ve Çocuk Olan Vakıflar” başlık-
lı sunumunda Mevlüt Çam, kurulmuş 
olan vakıfların büyük çoğunluğu hak-
kında bilgimiz olmadığını, zira bu konu-
daki araştırmaların devam ettiğini, bel-
gelere ulaşıp bu belgeler incelendikçe 
yeni bilgilere ulaşıldığını, vakıf sayısının 
yüzbinlere yaklaştığını belirtti.  Vakıfla-
rın toplumun gereksinim duyabileceği 
her alanda, eğitim, öğretim, sağlık, sos-
yal hizmetler, yardımlaşma, dayanışma, 
konaklama, imar faaliyetleri dışında 
toplumun her türlü derdine, sıkıntısına 
çözüm sunan müesseseler olarak ku-
ruldukları görülmüştür. Vakfın hizmet 
alanı konusunda kurucusunun iradesi 
önemlidir, bu irade ahkâm-ı şer’iyeye 
zıt değilse hâkim ya da kadı herhangi 
bir engellemede bulunmaz. Vakfiyelerin 
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girişinde genellikle vakfın amacı, hedef-
leri, hatta ümit ve endişeleri çoğunlukla 
da edebî bir metinle belirtilir. Kadın ve 
çocuklar için kurulan vakıfların amaçları 
genel başlıklarla, barınma, iaşe-ibate, 
eğitim hizmetleri, dinî hizmetler, sağ-
lık-temizlik hizmetleri ve sosyal hiz-
metler olarak verilebilir.   

Prof. Dr. Özer Ergenç, kadınların va-
kıflardaki durumunun, kadın vakıfla-
rı üzerinden ele alınmasından ziyade 
evkâf-ı âmme(genel vakıflar) üzerin-
den aramak gerektiğini hatırlattı. 

Vakıflar genelde kadın, erkek, ço-
cuk, müslim ve gayrimüslim ayırt et-
meksizin herkesin yararlanması için 
kurulmuştur. Doç. Dr. Nazif Öztürk’ün 
verdiği bilgilere göre, Kıbrıs’ta olduğu 
gibi gayrimüslimler de vakıf kurmuştur. 
Yalnız dul kadınlar yahut eşi şehit ol-
muş kadınlar için kurulmuş vakıflar da 
bulunmaktaydı. Bazı kadınlar ‘Kadınlar 
Tekkesi’ de kurmuştu. Camilerde vaaz 
vermesi için kadın vaiz yetiştiren vakıf-
lar vardı. Vakıf için diğergâm insanlara, 
mala-paraya ve hedefin belirlenmesi-
ne ihtiyaç vardı. Yörelere göre değişse 
de Osmanlı gelir potansiyelinin % 18’i 
vakıflara aitti. Bu oran Balkanlar’a gi-
dildikçe % 32’lere çıkmış, Anadolu iç-
lerinde % 5’lere inmiştir. Günümüzde 
ise nüfusun vakıflarda çalışma oranı 
Türkiye’de % 0.76, ABD’de %3, AB ül-
kelerinde %5’tir. Tabii kayıtlı olmayan 
vakıflar da vardı. Günümüzde o dö-
neme ait halen yeni tespit edilen ve 
tespit edilmemiş olan vakıflar bulun-
maktadır. Şeriyye sicillerinin tamamı 
elde olsa daha doğru tespitler yapıla-
bilir. Örneğin Kıbrıs’ta 608 vakıf tespit 
edilmişken son dönemde 1.5 yıllık bir 
çalışmayla 2.220 vakıf tespit edilmiştir. 
Maalesef kadın vakıfları ile ilgili bilgimiz 
de eksiktir. Örneğin 75 yıldır yayımla-
nan Vakıflar dergisinde kadın vakıflarla 
ilgili sadece 5 yazı bulunmaktadır. Ku-
rulan vakfın tarihi süreci de önemlidir. 

Vakıf alınmaz, satılmaz, başka bir vak-
fa dönüştürülemez. Maalesef buna 
riayet edilmemiştir. Vakıfların Osmanlı 
dönemindeki durumu daha sonra ko-
runamamıştır. 

“Gayri Müslim Kadınlar ve Aile Ha-
yatları” başlıklı sunumunda Doç. Dr. 
Eugenia Kermeli Ünal, Osmanlı teba-
ası olan gayrimüslimlerin hayatında 
üç önemli belirleyicinin olduğundan 
söz etti. Bunlar, Kilise hukuku, İslam 
hukuku ve yerel adetler. Birçok Hıris-
tiyan aile kilise yerine kadı’ya gitmiştir. 
Bunun birkaç sebebi bulunmaktadır. 
Sebeplerden biri, metropolit mahke-
melerin pahalı, kadı’ya gitmenin daha 
ucuz olması. İkincisi, kilise kanunla-
rına göre evlenmek de boşanmak da 
zor. Üçüncüsü, kiliseye göre ikinci eşle 
evlilik yasak olduğundan kadı huzu-
runda ikinci bir eşle evlilik yapabiliyor-
lardı.Yerel örfler önemli, kurallar zor, 
o nedenle kadı’lar her zaman onlar 
için çözüm üretmekteydiler. Zimmet 
statüsüne sahip gayrimüslimlerin 
dilediklerinde kendi örf ve hukukları-

na göre, çözüm bulamadıklarında ise 
Müslüman kadı’lara giderek yaşam-
larını sürdürdüklerini belirten Kermeli, 
aile hayatları, kızın ailesi tarafından 
damadın tasarrufuna verilen drahoma 
uygulaması, evlenme yaşı ve şartları 
gibi konularda da bilgi verdi.

Prof. Dr. Özer Ergenç, Zimmet sta-
tüsünün menfi bir statü olmadığını, 
cizyenin miktarı düşük, verilebilecek 
bir vergi olduğunu, kıyafetinin farklı 
olmasının da zamanın ruhuna uygun 
normal bir durum olduğunu –ki kıya-
fetler, meslek vb. durumlara göre de 
farklılaşırdı hatırlattı. Ayrıca Ergenç’e 
göre Balkanlarda insanların zorla 
Müslüman yapıldığından söz eden 
Balkan tarihçileri tutarlı değillerdir, 
böyle bir durum da söz konusu değil-
dir. 

“Sorunları ve Beklentileri ile Muh-
tedi Kadın” başlıklı sunumunda Yard. 
Doç. Dr. Halide Aslan, farklı bir dinden 
İslam’a giren kadınların kayıtlarda na-
sıl ve ne oranda yer aldıklarını, niçin ve 
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nasıl Müslüman olduklarını ve Müs-
lüman olmalarının sonuçlarını orta-
ya koydu. Tabii birçok konuda olduğu 
gibi bu konuda da arşiv belgelerinin 
tasnifinin henüz tamamlanmamış ol-
ması ve sicillerdeki kayıtların din de-
ğiştirenlerin tamamını kapsamaması 
gibi nedenler araştırma alanının so-
runlarındandır. İhtida etmenin belirli 
kuralları bulunmaktadır. Muhtedi kadı 
ve şahitler huzurunda hür iradesiy-
le Müslüman olduğunu beyan eder, 
muhtedi evli bir kadın ise kocasına 
İslam teklif edilir, kabul etmediğin-
de kadın gayrimüslim bir erkekle evli 
kalamayacağı için evlilik sonlandırılır-
dı. Çocukları Müslüman olan anneye 
verilirdi. İhtidanın mühtedi açısından 
manevi, psikolojik, ekonomik, siyasi 
ve evlilik gibi çeşitli sebepleri buluna-
bilmektedir.

“Osmanlı Kanunnamelerinde Ka-
dın: Suç ve Ceza”, başlıklı sunumunda 
Doç. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı, kadın-
ların işlediği suçlar ve bu suçların ce-
zaları hakkında bilgi verdi. Cezaların 
farklı dönemlerde hazırlanan kanun-
namelerle değişebildiğini örneklerle 
ortaya koydu. Örneğin Fatih, II. Baye-
zid ve Yavuz kanunnamelerinde kadın 
zina ederse değişen miktarlarda para 
cezası verilmiş, zina eden karısını bo-
şamayan erkeğin alnına mühür vu-
rulmuştur. Kadı idam cezasına karar 
verse de, bu ceza, divan ve padişah 
onayından geçmedikçe uygulanma-
mıştır. Osmanlı tarihinde 1680’de 
Müslüman bir kadınla Yahudi bir erke-
ğin zinası sonucu uygulanmış yalnızca 
bir recm cezası bulunmaktadır. Iskat-ı 
cenin’de çocuğun diyetinin yanında 6 
ay-1 yıl hapis ve kürek cezaları da ve-
rilmiştir. Fıkhın varlığına rağmen ka-
nunnamelerin hazırlanıp uygulanma-
sı, değişen şartlarda genel ilkelerden 
sapmaksızın toplumu korumaya yö-
nelik bir durum olarak kabul edilebilir.

“Divan Edebiyatında Kadın”, başlıklı 
sunumunda Doç. Dr. Vildan Coşkun, ilk 
olarak divan şiirlerinde kadının nasıl 
yer aldığı, ikinci olarak, şair kadınlar ve 
şiirlerinde işledikleri konular ve üçüncü 
olarak divan edebiyatında kullanılan 
tarihi kadın şahsiyetler şeklinde üçlü 
bir tasnifle konuyu ele aldı. Divan şiir-
lerinde kadın, güzellik unsurlarıyla ele 
alınır ve aşığına hükmeden bir yapı-
dadır. Kadın şairler hakkında yeterince 
araştırma yapılmamış, 600 yıllık gele-
nekte Divan şiirinde binleri aşan erkek 
varken 46 kadın şair tespit edilmiştir. 
Kadın şairlerin birçoğunun eş ya da 
babalarının sosyo-kültürel statüleri 
yüksek olduğu, konak eğitimi aldıkları 
ve önemli bir kısmının tarikat mensubu 
olup bazısının hiç evlenmediği, diğerle-
rinin de evliliklerinde mutsuz oldukları 
görülmüştür.Kadın olmalarından ötürü 
erkeklerden farklı bir dil geliştirme-
mişlerdir. Erkekler gibi güzellik üzerine 
yazmışlardır, divan şiirinde söz edilen 
güzellik sadece kadına has değil genel 
bir güzelliktir. Duygu alanını cinsiyet-
lerin değil daha çok divan şiirinin kendi 

alanının belirlemiş olduğu gözlenmek-
tedir. Edebiyatçı kadınlar da erkeklerin 
bulunduğu sosyal alanlarda yer almış, 
divanlarını sultanlara sunmuşlar, erkek 
şairlerle de atışmışlardır.

“Kadının Sanatsal ve Entelektü-
el Durumu” başlıklı sunumunda Yard. 
Doç. Hilal Kazan, döneme ait sanatçı ve 
entelektüel kadınlar, onların eğitimleri 
ve çalışmalarından söz etti.  Verilen ör-
nekler arasında II. Bayezid döneminde 
sarayda göz doktoru bir kadın, Kanuni 
döneminde sarayda bulunan iki kadın 
hattat, 13 yaşında Kur’an’ı yazarak ta-
mamlayan hattat kız kardeşler ve baş-
ka hattat genç kadınlar, aynı yaşlarda 
hilye yazan kadınlar bulunmaktadır. 
Sanatçı kadınlar sadece saray yahut 
şehirde bulunmayıp taşrada bulunan-
lar da mevcuttur. Çeşitli müzik aletleri 
çalan ve meşhur erkek sanatçılardan 
ders alan çok sayıda cariye de örnekler 
arasındadır. 
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KATILIMCILAR

İSLAM TOPLUMLARINDA
Cinsiyet, Mahremiyet ve Sosyal Hayat

Sonuç olarak, metinler ve teoriler üzerinden yapılan değerlendirmeler toplumsal hayatı, başka bir deyişle uygulamalar 
göz ardı edildiğinde, oldukça eksik, hatta yanlış sonuçlara götürebilmektedir. Dolayısıyla tarihi süreç içerisinde İslam top-
lumlarında, örf ve din gerek ahlâkî gerek hukuki boyutuyla birlikte dikkate alınmalı, din, hukuk ve örfün yaşam içerisinde 
hemhal olup birbirine içkin oldukları göz ardı edilmemelidir.

Bu bağlamda, disiplinler arası çalışmalara ağırlık verilerek bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda soruların, argü-
manların, kaynakların çoğaltılması ve çalışma alanının daha kuşatıcı bir perspektifle ele alınması gerekmektedir. 
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Bu kitap, Türkiye Diyanet Vak-
fı KAGEM bünyesinde 2012’de 

başlayıp devam etmekte olan “İslam 
Toplumlarında Cinsiyet, Mahremiyet ve 
Sosyal Hayat” üst başlıklı çalıştayların 
ilk ikisini içermektedir. “Osmanlı’dan 
Günümüze Cinsiyet Mahremiyet ve 
Mekan” başlığı cinsiyet ve mahremiye-
tin gerek “mekan”la gerekse “zaman”la 
girdiği etkileşimi ifade etmektedir ve 
bu ilişki hiçbir zaman tek boyutlu ol-
mamıştır. Bu ilişkiler, öncelikle hukuki 
ve ahlaki bir zemin üzerinde, hane ma-
halle ve şehrin içinde, tam da hayatın 
içinde yaşanarak örülmüştür. Esasını 
mahallelerin oluşturduğu Osman-
lı şehrinde ne mahremiyet denilince 
daha çok cinsiyet ne de mekan deni-
lince daha çok mahremiyet akla gelir. 
Bu kitap, söz konusu kavramlarla örül-
müş bu çok boyutlu ilişkiler yumağının 
Osmanlı mekanlarında nasıl tezahür 
ettiğini ortaya çıkartma çabasının bir 
ürünüdür. 

Sosyal tarih perspektifi içinde bakıl-
dığında kadının toplumsal rol ve tem-
silinin nasıl değerlendirildiği/değer-
lendirilebileceği konusunda ne yazık ki 
kuşatıcı düzeyde bir çalışma söz konu-
su değildir. KAGEM bu eksikliğin farkın-
da olarak kadının Müslüman tarih böl-
gesinde ortaya koyduğu kimlik, kişilik 
ve temsil örüntülerini, gündelik gerçek-
liğin her gün değişen yapısını da dikka-
te alarak değerlendirme çabası içine 
girmiştir. Gerçekten de tarihsel zemin 
içinde kadının bireysel ve toplumsal 
yapı içindeki yerinin dışsal etki ve ba-

kış açılarını da hesaba katarak geniş 
bir çerçevede ele alınması bugün kadın 
konusunu bir problematikten öteye 
götüremeyen araştırmacı zihinler için 
de yol gösterici imkânlar sunacaktır. 
Bu ihtiyaçtan hareketle 2014 yılından 
itibaren “İslam Toplumlarında Cinsiyet, 
Mahremiyet ve Sosyal Hayat” başlık-
lı çalıştaylar dizisi başlatılmış oldu. O 
günden bu yana bir ya da iki aylık peri-
yotlarda üst başlığa bağlı olarak tespit 
edilen her konu başlığı, tam günlük bir 
programla farklı disiplinlerden akade-
misyenlerin katılımlarıyla ele alındı. 

Bu çalıştayların ilk çıktılarından olu-
şan kitabın ana bölümü 8 Haziran 
2013 tarihinde gerçekleştirilen “Os-
manlı’dan Günümüze Cinsiyet, Mah-
remiyet ve Mekân” başlıklı çalış-
taya ait sunum ve müzakereleri 
içermektedir. Söz konusu çalış-
tayda, mevcut “cinsiyet algıları” 
tarihsel veriler ışığında ve aka-
demik bir düzlemde tartışılmış-
tır. Tarihte var olduğu düşünülen 
uygulamaların gerçekte var olup 
olmadığı, varsa bu uygulamala-
rın zaman ve mekân bağlamın-
da neye karşılık geldiği, cinsiyet 
örüntülerinin mekâna yani “ev”e, 
“sokak” a, “mahalle”ye, “şehir”e 
nasıl yansıdığı ve “mahremiyet” 
bağlamında ne tür düzenekler 
üretildiği üzerinde farklı disiplin-
lerin sunduğu imkânlar eşliğinde 
konuya farklı açılımlar sağlan-
mıştır. Mekânların oluşumunda 
“cinsiyet”in etkisinin din, meslek, 

etnisite gibi çoklu değişkenlerle birlikte 
ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. 
Ayrıca, “ev”in mahremiyetinin yanı sıra, 
“sokak ve mahalle” gibi ikincil, üçüncül 
mahremiyet alanlarının varlığına da 
dikkat çekilmiştir.

İkinci bölümde ise 10 Mart 2012 
tarihinde “Toplumsal Cinsiyet ve Din” 
başlığı altında gerçekleştirilen ve “İs-
lam ve Kadın” tartışmalarının kültürel 
ve sosyo-politik arka planının ele alın-
dığı çalıştaya ait tebliğ ile müzakere 
özetleri yer almaktadır. Söz konusu ça-
lıştayda ise konunun modernleşmeyle 
birlikte ortaya çıkan kavramlarla irdele-
nip irdelenemeyeceği tartışılmıştır.

KAGEM KİTAPLIĞI
Osmanlı’dan Günümüze
Cinsiyet Mahremiyet ve Mekân
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İHSAN FAZLIOĞLU 
ile İslam Entelektüel Tarihi Seminerleri Üzerine
İslam medeniyeti hakkında vakaya mutabık genel bir şablonunuz/resminiz yoksa 
parçası hakkındaki hükmünüz her zaman yanlış olacaktır.  

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

İslam’ın en büyük başarısı akidevî bir ilke olan tehvidi, aklî ve metafizik bir ilke-
ye dönüştürerek düşüncenin zemini haline getirmesidir.

İslam, tarih sahnesine çıktığında bölge coğrafi ve tarihi açıdan dünyanın kalbi 
konumundaydı. Çünkü çok köklü geleneklerin, inançların, kültürlerin var olduğu 
ve insanlığın binlerce yıllık entelektüel birikiminin neşet ettiği bir coğrafyaydı. 
Müslümanlar bu dünyaya gözlerini açtıklarında ellerinde akidelerinden başka bir 
şey yoktu. Ama onlar ne Yahudilerin yaptığı gibi kendilerini korumak için içlerine 
kapandı, ne de Hristiyanlar gibi fethettikleri kültürler tarafından dönüştüler. Müs-
lümanlar bulundukları coğrafyanın entelektüel geçmişini insanlığın ortak birikimi 
olarak görüp; Kur’an’dan çıkardıkları dünya görüşleri çerçevesinde bu entelektüel 
birikimi içselleştirerek kendilerine mal etmişler ve yeniden üretmişlerdir. 

Aslında bütün İslam entellektüel tarihi, insanlığın ortak geçmişinin Müslüman-
ların metafizik ilkeleri açısından elden geçirilmesi, uymayan noktaların sökülüp 
yerlerine yeni yapıların inşa edilmesi, uyanların ise olduğu gibi tevarüs ettirilmesi 
ve hem inşa hem de tevarüsün üzerine yeni yapılar oluşturulmasıyla meydana 
gelmiştir.  Bu bağlamda verilecek örneklerden birisi, hareket ve hareket üzerine 
inşa edilen nedenselliktir. Klasik dünyada evrenin başlangıcı tartışmaları yoktu. 
Çünkü madde ezelî olarak kabul ediliyordu. İslam’ın yaratılış ilkesi maddenin eze-
liliği ilkesiyle uyuşmadığı için “varlığa gelme” tartışmaları eklenmiş ve bu pencere-
den yeniden hareket ve nedensellik konuları yorumlanmıştır. Bu yorumlarda Tan-
rı’nın iradesi, bilgisi ve kudreti iş başındadır çünkü Tanrı’ya rağmen madde yoktur. 

İhsan Fazlıoğlu, seminerleri boyunca Müslümanların bir anda karşılarında bul-
dukları bu 3000-4000 yıllık (yazılı tarih baz alındığında  Sümerler, II. Babilliler, 
Asurlular, Persler, Mısırlılar, Urartular, Mikenliler ve Yunanlıların oluşturduğu dü-
şünsel havzanın)  birikimi “varlığa gelme” kabulü ve metafizik ilkeleri açısından 
elden geçirilip yeniden sentezlenmesi sürecini anlatmış ve  bunu nasıl başardıkla-
rını seçilen konular üzerinden örneklendirmiştir. İlk iki seminerde bu dönüşümün 
maddi ve manevi zemini üzerinde durulurken, kalan seminerler boyunca seçilen 
konular etrafında bu süreç anlatılmıştır.

İslam entellektüel tarihi denildiğinde akla ilk gelen Gazzali öncesi Meşşai filo-
zoflardır. Bu bakış açısı hem Gazzali öncesi kelamcıları hem de sonrası kelamcıları 
hiçe sayarak onları entelektüel gelenekten dışlamaktadır. Ama tüm bu dönüşüm-
lerde kelamcıların yadsınamayacak boyutlardaki katkı ve gayretleri de örnekler 
içerisinde tek tek anlatılarak düşünsel tarihin hiç de dışarıdan bakılarak yazıldığı 
gibi olmadığı ortaya konulmuştur.  

Rüştü ATMACA
TDV KAGEM Gönüllüsü

1985’te Kadıköy İmam Hatip Lise-
si’ni, 1989’da İstanbul Üniversitesi Fel-
sefe Bölümü’nü bitirdi. “Felsefe-Bilim” 
tarihi ile matematik tarihi ve felsefesi 
üzerine yoğunlaşan Prof. Dr. İhsan 
Fazlıoğlu, özellikle bu yapıların İslam 
ve Türk Medeniyet Tarihi içerisinde-
ki gelişmelerini el yazması kaynakla-
ra dayanarak incelemekte ve yayınlar 
yapmaktadır. 2012 yılından bu yana 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde 
görev yapan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi dekanıdır. 

İslam Entelektüel Tarihi seminerlerinden derlenmiştir.
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Seminerler boyunca işlenen konu-
lar hem felsefi/düşünsel hem de diğer 
okumalar esnasında okumanın/yoru-
mun nasıllığı üzerine de bilgiler içer-
mekteydi ki İslam entelektüel tarihiyle 
ilgilenmeyip başka alanlarda da okuma 
yapmak isteyenler için yol gösterici 
özelliği de taşıyordu. Bu bağlamda se-
minerler aslında yapılan okumanın niçin 
ve nasıl yapılması gerektiğinin cevapla-
rını da barındırmaktaydı.

Tanımların Yerine Oturtulması

Entelektüel (intellect) akıl demektir. 
Türkçeye zihin olarak da tercüme edil-
mekle birlikte ilk defa Platon’un kullan-
dığı ve Plotünüs tarafından kozmoloji-
nin önemli bir kavramı haline getirilen 
intellect/entelektüel kavramıyla zihnî 
olan her şeyi kastediyoruz. İnsan zih-
ninin ürettiği (zihni müsamahalı olarak, 
aklı da içerecek şekilde kullanıyoruz ) 
hayata taalluk eden insan eyleminin te-
cessüm etmesinden hâsıl olan her şey 
zihnîdir,  entelektüeldir.

İslam kavramı da diğer tüm kavram-
lar gibi katmanlıdır. Akide olarak, me-
deniyet olarak,  metafizik olarak İslam 
başka şeylerdir. Bizim için, konu edindi-
ğimiz dönemlerdeki insanların kavramı 
nasıl idrak ettikleri önemlidir.  Örneğin 
ilk nesil için İslam, bir hayat görüşüdür. 
Edebî bir ifadeyle varoluş tarzıdır, bu-
günkü anlamıyla sadece bir din değildir.  
Yani doğumla ölüm arasında kat etti-
ğimiz yolun adıdır İslam. Yaşama tarzı, 
var olma tarzı, kendini gerçekleştirme 
tarzı, kendini ifade etme tarzı kişinin 
dinidir. Klasik dönemlerin din tanım-
larıyla, modern dönemin din tanımları 
birbiriyle uyuşmamaktadır. 

İslam hayat görüşünün temel ilkeleri 
bilinmeden bu hayat görüşüne men-
subiyet duyan insanların ürettiği ente-
lektüel faaliyeti hakkıyla idrak etmemiz 

mümkün değildir. İslami hayat görü-
şünün temel ilkeleri nelerdir, ne getir-
miştir, niçin tarihi tersinemez biçimde 
değiştirmiştir ve bunun entelektüel 
yansımaları neler olmuştur?  Bu soru-
ların yanıtları için ortaya koyacağımız 
teorilerin bilim felsefesinin de kavram-
larıyla söyleyecek olursak şu dört husu-
su taşıması gerekir:

1- Ontolojik Şematizm: Hangi ente-
lektüel alanla ilgileniyorsak, o alanın 
nesnelerini tespit etmek gerekir.  Bilgi 
bir şeyin bilgisiyse, önce şey olmalıdır.  
Orada ne tür şeyler vardır?

2- Kavramsal Şematizm (Epistomo-
lojik Şematizm): Her alan kendi ala-
nına ait kavramlar üretir. Örneğin “bir” 
kelimesi teolojide farklı, Matematikte 
farklı, günlük hayatta farklıdır. Aynı la-
fız farklı alanlarda mefhumunu değiş-
tirilerek kullanılır. Düşünsel ve felsefi 
konularda konuşurken kullandığımız 
lafzın mefhumunu çok iyi bilmemiz ge-
rekir.  Aksi takdirde, sadece lafız düze-
yinde konuşmanın ötesine geçemeyiz.

3- Aksilojik Şematizm: Hiçbir insan, 
üretim politik, ekonomik, toplumsal ve 
dini anlam dünyalarından bağımsız de-
ğildir. Çünkü her insan doğduğu kültü-
rün anlam-değer dünyasının içine gö-
mülüdür. Aynı şekilde bilginin üretildiği 
bir anlam/değer dünyası vardır. Bilgi 
aşkın/transandantal değildir. Tüm in-
san eylemleri gibi bilme faaliyeti de bir 
değer dünyası, anlam dünyası içerisin-
de vuku bulur.  Bilginin moral yapısı son 
derece önemlidir. Öyle ki, bir bilgi sis-
teminin dayandığı moral zemini tasfiye 
etmeden o bilgiyi tasfiye edemezsiniz.  
Modern bilimin ortaya çıkışıyla sadece 
klasik sistemin doğa tasvirlerinin yan-
lışlığı ortaya konulmadı; aynı zamanda 
tüm klasik sistemin bilgilerinin dayan-
dığı moral değerler, anlam dünyaları da 
tasfiye edildi. 

4- Kronolojik Şematizm: Her olay ve 
olgu tarih üstü değil tarihin içindedir. 
Belirli bir ard-ardalık gösterir.  Krono-
lojik düşünmek nedensel düşünmeyi 
sağlar. Düşünmek olgu ve olayları ne-
densel bir ağ içerisinde örmektir.

Düşüncelerimizi veya görüşlerimizi 
bu şematizmlere uygun bir şekilde inşa 
etmemiz gerekir ki yöntemsel bir yan-
lışlık içerisine düşmemiş olalım. 

İslam’ın düşünce tarihindeki en bü-
yük başarısı tevhit ilkesini aklî ve me-
tafizik bir ilkenin düşünce zemini haline 
getirmesidir.  İslam tenzih ile teşbih 
arasındaki Tanrı kavramını varlığın, 
aklın ve metafizik düşüncenin ilkesi 
haline getirme başarısını göstermiş-
tir.  İbn-i Sina’nın varlık felsefesinin en 
önemli dayanağı tevhit inancıdır. Eğer 
o inanç olmasaydı İbn-i Sina’nın onto-
lojisi olamazdı. Teolojiyle ontoloji ara-
sındaki irtibatı kurmak çok önemlidir. 
Teolojik olarak Allah’a inanabilirsiniz 
ama yaptığımızı ontolojiye yansıtma-
mız noktasındaki en önemli örnek İbn-i 
Sina ontolojisidir. 

Tevhidin aklın ilkesi, metafizik dü-
şüncenin zemini haline getirilmesinin 
üç büyük yansıması olmuştur. Bunlar 
hayat, tabiat ve metafizik yansımalardır.

1- Tevhid-i Rubibiyet: Tevhidin top-
luma, hayata yansımasına tevhid-i ru-
bubiyet denir. İnsan anlamının kaynağı 
Tanrı inancıdır.  Dolayısıyla yasanın da 
yaşama biçiminin de anlamı Tanrı’dan 
devşirilir. 

2- Tevhid-i Uluhiyet: Tevhidin tabiata 
yansımasına tevhid-i uluhiyet denir Ya-
ratıcı Tanrı’dır, sadece Tanrı yarattıkla-
rında etkindir. Bu ilke tüm geçmiş kül-
türlerden neşet edilen kozmolojiye ve 
kozmogoniye meydan okumayı da be-
raberinde getirmiştir. Çünkü Tanrı’dan 
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başka fail neden yoktur. Cinler, masal-
lar, periler gibi spirütüel unsurların ev-
renin yönetiminde veya oluşmasında 
bir etkileri yoktur. Evrendeki her şey 
doğaldır, amildir. Tanrı’nın kendilerine 
yüklediği görevleri yerine getirmekten 
başka fonksiyonları yoktur. 

3- Tevhid-i Vücudiyet: Tevhidin meta-
fiziğe yansımasına ise tevhid-i vücudi-
yet denir Tanrı’dan başka mutlak varlık 
yoktur. Diğer tüm varlıklar mukayyettir. 
İslam’dan önce varlık kavramıyla mev-
cut kavramı iç içeydi. İbn-i Sina’yla bir-
likte “varlık” kavramının “mevcut” kav-
ramından ayrılması, yani varlığın var 
olandan tecrit edilmesi sağlanmıştır ki 
bu ayrışmanın da temelinde tevhid-i 
vücudiyet anlayışı yatmaktadır. 

Kültürlerin Ayrım Noktası

Bilim felsefesine göre rasyonel/
istidlalî akılla inşa edilmiş metinlerin 
taşıması gereken dört temel özellik 
vardır:

1- Kavramsal örgülerden meydana 
gelmiş olmalıdır.

Kavramlar arası örgülerde nedensel bir 
ilişkisi olmalıdır.

2- Ortaya konulan teori ve görüşlerin 
bir yöntem çerçevesinde olması gere-
kir.  Yöntemi aşan aşkın bir gerçeklik/
doğruluk yoktur.  Bizler yöntem olma-
dan gerçeklikle muhatap olamayız ki fı-
kıh geleneğimizde de bunun çok güzel 
örnekleri vardır. Hiç bir fakih usulünü 
ortaya koymadan içtihat ortaya koy-
mamıştır. 

Metin eleştirel, elden geçirilebilir, par-
çalarına ayrılıp nedensel ilişkilerine 
göre yeniden birleştirilip inşa edile-
bilir olmalıdır. Herhangi bir metin bir 
yöntemle ortaya konmuşsa eleştirel 
olabilir, ancak yöntem yoksa eleştirile-
mezdir. Çünkü eleştirmek için tutanak 
noktalarımızın yani söyleyenle yorum-
layan arasında birlikteliğin, ortak zemi-
ninin sağlanması gerekir.  

Bir kültür veya medeniyet başka bir 
medeniyetten teo-ontolojisi bakımın-
dan ayrılır. Yani kültürlerin bir “ilk ilke 
anlayışı” ve bir “var olan evren” anla-
yışları vardır. Dolayısıyla her kültürün 
ilk ilke-evren anlayışları insan anlayı-
şını da çerçeveler ve bunlar birbirine 
girgindirler. Kültürün temelinde insan 
anlayışı olduğu için insan tanımlan-
madan yeni bir şey ortaya konulamaz. 
İslam’ın insanı nasıl tanımladığı tespit 

edilmeden eski kültürlerden farkının ne 
olduğu da tespit edilemez. Bu insan ta-
nımının içerisinde İslam’ın insana bakış 
açısı nedir? İnsanı evrende nereye ko-
yuyor? İnsanın Tanrı’yla ilişkisi nasıldır? 
İnsanın insana bakışı nasıldır? gibi so-
ruların cevaplarının da tek tek verilmesi 
gerekmektedir. 

İslam entelektüel tarihi çalışmaların-
da “İslam’ın insan anlayışı”nın tespiti 
çok önemlidir hatta bu anlayışı tespit-
te İslam medeniyetinde vuku bulmuş 
farklı ekollerin insan anlayışları da dik-
kate alınmalıdır. 

Kültürlerin yaşadığı hiç bir tecrübe ve 
olay, maddi zeminden bağımsız değil-
dir. Buradan yola çıkarak da İslam en-
telektüel tarihi tarih, coğrafya ve diğer 
maddi koşullardan bağımsız düşünül-
memelidir. Tüm bu sahalarda oluşan 
değişimler entelektüel birikime etki et-
miştir, gelecekte de etki edecektir.

Tevhid ve Sayılar

Bugün tüm dünyada ondalık, ko-
numsal, belirli bir sembolik sisteme 
dayanan ve “0”ı da içeren düzenli bir 
hesap tekniği kullanılmakta ve buna 
da algoritmik hesap denilmektedir. Bir 
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bütün olarak baktığımızda MS 830’dan 
önce bugünkü algoritmik hesap anlayı-
şı yoktu. Ama ilginç bir şekilde bu bü-
tünü oluşturan yani algoritmik hesabın 
tüm parçaları vardı. Bu parçalar;

1- MS 830’dan önce Mezopotamya 
da konumlu sayı sistemi kullanılıyordu. 
(543= 5.10^2+4.10^1+3.10^0).

2- Ondalık sayı sistemi (desimal sis-
tem) kullanılmaktaydı ki Aristo bundan 
bahsetmiştir. 

3- Geleneksel kültürlerde rakam değil 
harfler kullanılırdı. Çünkü harfler sayının 
yazılışının ilk harfleriydi. Osmanlı döne-
minde harfler terk edilerek sayılara ge-
çilmiştir. İslam medeniyeti döneminde 
sayı olarak harflerin kullanımı sorunla-
ra yol açmaya başladı. Bunun sebebi de 
sayı değerini belirtmek için kullanılan 
harflerin sayılarla eşleştirilip,  sözcük 
değerleri elde etme şeklinde vuku bu-
lan harf sembolizminin ortaya çıkması-
dır.  Yani Hurufilik gibi spirütüel yapılar 
ortaya çıkmıştır. Bu anlayış İslam’a da 
yansımış ve ebced hesabını kullanan 
Hurufi yapılar ortaya çıkmıştır. Müslü-
manlar bu harf sembolizmi dolayısıyla 
kendi kültür havzalarındaki hiçbir mille-
tin (Mısır, Şam, Pers) sayılarını almayıp 
Hint harflerini kullanmışlar ve ancak bu 
şekilde harf sembolizmini aşabilmiş-
lerdir.  Böylece Müslümanların yaşadığı 
coğrafyada hiçbir karşılığı olmayan Hint 
harfleri ile sayıları saf sembol halinde 
kullanabilme olanağına kavuşmuşlar-
dır. Müslüman entelektüelleri böyle bir 
arayışa iten sebep, evrenin Tanrı dışın-
daki manevi varlıklardan temizlenmesi 
kaygısıdır.

O günün Müslümanları Hint sayılarını 
alıp kullanmaya başladıklarında manevi 
ve maddi bir sıkıntı içine girmemişler-
dir. Kendilerinde her hangi bir üstünlük 
veya eksiklik hissetmeden alıp kullan-
mışlardır. Hatta bu harflerle yaptıkları 

hesaplara el-Hisabul Hindiyye adını ve-
rerek diğer hesaplardan ayırmışlardır. 

Sıfırı “0” Müslümanlar icat etmemiş-
lerdi. Müslümanlar sıfırı logaritmik he-
sabın tabi bir unsuru haline getirdi ve 
Matematik işlemlere konu kıldılar.

4- Düzenli hesap: Girdi, süreç ve çıktı-
nın belli olduğu hesaba düzenli hesap 
denilmektedir. 

Sayılan tüm bu özellikleri Müslü-
manlar yan yana getirip algoritmik he-
sabı icat etmişler ve bugüne kadar tüm 
insanlık bu sistemi kullanmaktadır.

Bir medeniyetin, bir kültürün nicelikle 
ilişkisi sadece teknik anlamda Mate-
matikle sınırlı değildir. Dile ve mantığa 
da yansır. Örneğin cebir İslam dünya-
sında kurulmasaydı Râzi ve sonrasında 
ortaya çıkan mantık kesinlikle olmaya-
bilirdi. Çünkü Râzi sonrası mantık ta-
mamen cebirsel idrakin mantığa uygu-
lanmasıdır ve bu mantığın yeni bir ifade 
tarzıdır.  

Elma Ağaçtan Özü Gereği mi 
Düşer? 

Klasik kültür havzalarından İslam 
dünyasına intikal eden yapıya baktı-
ğımız zaman -ki bunun en mükemmel 
formu MÖ 600 - MS 600 arasındaki He-
lenistik dönemdir- Mezopotamya, Mısır, 
Anadolu, Yunan, Roma, Hristiyan kül-
türlerinin katkılarıyla oluşmuş bir yapı 
ve sentezle karşılaşırız. Bu yapı miras 
alındığı zaman özellikle kozmogo-
ni-kozmolojisi de devralınmıştı. Dev-
ralınan kozmoloji içerisinde iki temel 
kavram inceleniyordu ki bunlar;

-Hareket: Evrendeki hareket nasıl açıkla-
nabilir?
-Nedensellik: Evrendeki nedensellik nasıl 
gösterilebilir? sorunlarıydı. 

Felsefi manada klasik gelenekler de 
evren verilidir. Yani anne-babaya ba-
kılmadan çocuk var kabul edilir. (Aris-
to’nun mimar Tanrı anlayışı, var olan 
maddeye sadece suret verir) Yani ev-
renin yok-ikenlik durumu söz konusu 
değildir. İslam bu anlayışı değiştirip 
“varlığa gelmeyi” de ekleyerek tartışı-
lan soruları üçe çıkarıyor ve;

-hareket
-nedensellik
-varlığa  gelmek

şeklinde yeniden düzenliyor. İbn-i Si-
na’yı anlayabilmek için bu üç sorunu 
anlamamız gerekmektedir. İbn-i Sina 
varlık-mahiyet ayrımını yukarıdaki tab-
lo içerisinde var olan varlığa gelmek 
sorununu çözmek için yapmaktadır. 

Nedensellik, bilgimizin en asgari ze-
minidir. Hem evren hem de idrak ne-
densellik üzerinden çalışır. Onun için 
eskiler der ki: “Yokluğun nedeni, ne-
denin yokluğudur.” Yani neden yok ise 
yokluk ortaya çıkar, varlık üzerine ko-
nuşamazsın. 

Hem evrenin düzeni, hem de zihni-
mizdeki düzen iç içe geçmiş durumda-
dır. Bunları ontik olarak birbirinden ayı-
ramıyoruz. Varlıkça evren de bir düzen 
var mı ve biz o düzeni mi idrak ediyoruz, 
yoksa zihnimiz böyle çalıştığı için mi ev-
rene düzen yüklüyoruz? Bu konuda ni-
hai karar vermemiz mümkün değil. 

Yine nedensellik olmadan konuşma 
yapamayız. Onun içindir ki istidlalî akıl 
konuşmamızın asgari sınırıdır. Bizim 
bireysel olarak bir tecrübemiz olabilir, 
ama başkalarına bu tecrübeyi aktar-
mak istediğimizde istidlali aklın uzayı-
na gelmemiz lazımdır. Yaşam istidlalî 
aklın üzerine kurulur. Tüm konuşmamız 
ve istidlalî zemin nedensellik üzerine 
kuruludur. Ancak elbette ki istidlalî akıl, 
var olan tek akıl değildir. 
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Bütün kelam kitaplarının girişinde 
“Tanrı’nın evreni hak üzere yarattığı” söy-
lenir. Evren haktır, yani tertip ve düzeni 
vardır. Buradaki hak, evrenin bir tertip, 
düzen üzere yaratıldığını vurgulamak-
tadır. 

İslam dünyasına aktarılan klasik kül-
türde ve Farabi, İbn-i Sina çizgisinin 
takip ettiği Meşşai gelenekte neden-
sellik “özsel” dir. Özellikle İbn-i Sina bu 
konuda zirvedir. İbn-i Sina tüm geçmiş 
dönemden gelen mirası karmış ve yeni 
bir şekil vererek geleceğe aktarmıştır. 
Düşünce tarihinde İbn-i Sina bu özelli-
ğiyle bir kırılma noktasıdır. Aristo, İbn-i 
Sina çizgisinde nedensellik içkindir. Bu 
içkinlikte, evren bir şekilde hep var ol-
duğu için Tanrı’nın müdahalesine açık 
değildir. Ateşle pamuğu yan yana ge-
tirdiğimizde, ateş özsel olarak yakıcı, 
pamuk da yanıcıdır. Dolayısıyla pamuk 
özü gereği yanar ve buna Tanrı bile 
müdahil olamaz. 

İbn-i Sina, evrendeki her nesnenin 

mahiyetinin nedenleriyle, varlığının 
nedenlerini ayırır ve varlığın nedenleri-
ni Tanrı’ya mal ederken, mahiyetin ne-
denlerini nesneyle bütünleştirir. Bütün 
evrende olup bitenler zorunlu olarak 
olmaktadır. Buna “icap” teorisi denir. 

Modern bilimle birlikte ilişkisel ne-
densellik ortaya çıkmıştır ve bu neden-
selliğin iki ayağı vardır;

a- Mekanik Nedensellik: Descartes

b- Matematiksel Nedensellik: Newton

Tarihte ilk defa özcü nedenselliğin 
yerine ilişkisel nedenselliği gündeme 
getiren kelamcılar olmuştur. Kelamcı-
lara göre özsellik yoktur. Özsellik ol-
madığı için nesneler arası ilişkiler özle-
rinden değil, ilişkilerinden kaynaklanır. 
Yani pamuk özsel olarak yanıcı olduğu 
için değil, ateşle ilişkiye girdiğinden do-
layı yanar. 

Modern bilim özü kabul etmediği 

için, nedenselliği mekanikliğin birbiri-
ne değmesi olarak anladı. Descartes’in 
astronomisinde belirli vorteksler içinde 
birbirine değerek hareket aktarılmak-
tadır. Ancak Newton’da mekaniklik de-
ğil çekim olduğu için mekanik neden-
sellik yerine Matematiksel nedensellik 
vardır. 

Newton doğayı Matematikselleş-
tirmiyor, Matematiği fizikselleştiriyor. 
Önce Matematiksel çözümü yapıyor 
sonra da fiziğin içine Matematiği ka-
tarak Matematiği fiziğe yaklaştırıyor. 
Matematiksel-fizik, empirik-Matema-
tik-mekanik bilimde ana damar olarak 
Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Bunu yapa-
bilmek için özü reddetmek ve “relation” 
olanı merkeze almak gerekir. Ancak 
ilişkisel olan Matematikselleştirilebilir. 

Özselliği savunan bir düşünür Tan-
rı’da aklı öncelemelidir. Kişilerin yani 
senin benim aklımı değil. Tanrı’nın lo-
gosu (aklı) vardır ve evrenin de logosu 
(aklı) vardır. Tanrı’nın logosu, evrenin 
logosuna tabidir ve evrenin logosunu 
değiştirip, dönüştüremez ve insan ev-
renin logosundan pay aldığı için evreni 
Tanrı gibi bilebilir. Buna “intellectualist 
yaklaşım” denir. Bu özcü yapıyı tasfiye 
edebilmek için intellectualist yaklaşım-
dan uzaklaşıp Tanrı’da aklı değil, iradeyi 
(volanterist) merkeze almak gerekir. 

Özcü yöntemi reddettiğimizde, bilme 
yöntemimiz de değişir. Mesela Aris-
to ve İbn-i Sina, tümevarımı bilmenin 
tek kaynağı olarak görmezler. Hatta 
tek başına bilgi vermediğini söylerler. 
Tüm bu çizgideki filozoflar tümdenge-
limcidir. Çünkü özü tespit edip özden 
tekillere giderler. Ama Gazzali ve New-
ton çizgisi tümevarımcıdır. Özü kabul 
etmedikleri için tek tek nesnelere ba-
kılması gerektiğini söylerler. Modern 
bilim de özü kabul etmez ve bundan 
dolayı tümevarımcıdır.
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İbn-i Sina klasik sistemin en mü-
kemmel halidir, tüm klasik dünyada 
bilgi İbn-i Sina’da sentezlenmiştir 
ve ardından gelenler ondan neşet 
edenlere uymuşlardır. Ama İbn-i Sina 
sistemi Razi’den sonra tarihsel ol-
muştur. Bütüncül olarak geçerliliğini 
yitirmiş olup bazı parçaları kullanıl-
maya devam etmiştir. Geleneksel 
yapıda en önemli kognisyon trans-
sandent/aşkındır. Kozmolojiyle içsel-
leştirilmiştir. İnsan kognisyonunun 
dışında/ötesinde bir aşkın kognisyo-
nu var kabul eder. Aşkın kognisyonla 
insan aklı sürekli ilişkidedir. Kelam-
cılar bu anlayışı reddediyorlar ve bi-
reysel aklın yeterli olduğunu iddia 
ediyorlar. 

Aşkın kognisyon klasik dönemin 
astronomisiyle de ilişkili olarak çok-
ludur. Çünkü klasik kozmolojideki her 
bir feleğin aynı zamanda kognisyon-
da da karşılığı vardır. İslam’ın yaptığı 
en önemli şeylerden biri evreni bu 
aşkın, spirütüel yapılardan temizleyip 
maddi bir yapıya dönüştürmesidir. 
Aristo, Batlamyus, İbn-i Sina siste-
minde evren yekpare maddi bir yapı 
değildir. Ay-altı, ay-üstü gibi düalist 
bir evren tasarıları vardır. Yine kelam-
cılar filozofların varsaydıkları bu düa-
list yapıyı yekpare kabul etmişlerdir. 

İnsan ve evren bilgi söz konusu 
olduğunda yapayalnızdır. Dışarıdan 
üçüncü bir şık yoktur. İnsanın evren-
le olan ilişkisinde Tanrı metafizik bir 
ilkedir, ontolojik ve epistemolojik bir 
ilke değildir. İnsanın bilme faaliyetine 
Tanrı katılmaz. Gazzali’ nin ölçüsü-
ne göre “Evreni Tanrı yarattı ilkesini 
ortaya koyduktan sonra evrenle be-
nim ilişkim benim ilişkimdir. Tanrı’nın 
orada doğrudan bir etkisi olmaz.” 
Tanrı-evren inanç konusudur ve ma-
kuldür ama istidlali değildir. İslam’da 
iman akl-ı fıtrîyle, idrak akl-ı nazarîyle, 
ispat akl-ı istidlalîyle olur. 

Biliyoruz ama Nasıl? 

Klasik dönemlerde yani Akdeniz kül-
türlerinde bilme bizim anladığımız an-
lamda akademik bir bilme değil, yaşa-
manın bizatihi kendisidir.  İlimle eylem/
amel aynı şeydir.  Philosopia, belirli bir 
bilgiyi elde etme ve ona göre eyleme-
dir. Belirli bir bilgiyi elde etme ve ona 
göre yaşamak Yunanlılarda felsefe ise 
bizde de hikmettir. Hikmet basit mana-
da soyut, mücerret bir bilgi elde etme 
işi değildir. O bilgiyi eylemeyi de esas 
alır. Klasik gelenekler philosopia, bilgi 
ve eylemeye insan hayatın anlamını 
veriyor gözüyle bakıyordu. Var olanın 
anlamını bizatihi bu bilgi ve eylem bir-
likteliği üretiyordu. Yunanlı bir filozof 
herhangi bir konuda bir bilgi geliştirdi-
ğinde ve bu bilgiyle eylediğinde haya-
tının anlamını da üretmiş olmaktaydı. 
Dolayısıyla iki filozofun çatışması basit 
bir bilgi, davranış çatışması değil bizati-
hi hayatın anlamının farklılaşmasından 
kaynaklanan bir çatışmadır. Bu Kant’a 
kadar böyle kabul edilmiştir. 

Böyle bir anlayış bilgi-eylem bütün-
lüğü neye karşı geliştirildiğinin cevabını 
bilmeden bu birlikteliği anlamak zordur.  
Nesefî akaidinin ilk cümlesi “şey vardır 
(ontoloji), şey bilinebilir (epistemoloji), 
bilgi paylaşılabilir (metedoloji)dir.” Şey 
vardır ve şey bilinebilir kısımları bütün 
kültürlerde ortaktır ama bilgi herkesi il-
zam edecek şekilde nasıl paylaşılabilir? 
Niçin İslam medeniyetinde okutulan 
akait kitabının ilk cümlesi böyle baş-
lar? Bütün kavga sofistlerin nihilizmi-
ne, hiççiliğine, anlamsızlığına karşıdır. 
Sofistlerin hayatın anlamının olmadı-
ğı savının karşısına “Hayır hayatın bir 
anlamı vardır” demek içindir. Kaldı ki 
İslam’da hayatın anlamı yoktur demek 
“cahiliye”ye karşılık gelmektedir. 

Varlığın ve insanın sürekli değiştiği 
bir yapıda insanı ilzam edici bilgi nasıl 
ortaya çıkacaktır? Bunu sağlamak için 

hem varlığa hem de insana ait sabite-
ler bulmalıyız ki bilgiyi inşa edebilelim. 
Modern bilgi klasik dönemde değişken 
varlık ve insan için verilmiş cevabı yıkıp 
yerine yeni Matematik temelli sabiteler 
oluşturup cevapları değiştirme işidir.  

Klasik gelenekte bilginin ortaya çık-
ması için gerekli şartlar şunlardır; 

1. Bilgi tümel olacak,
2. Bilgi özsel olacak,
3. Bilgi yakinî/kesin olacak. 

Ancak böyle bir bilgiye göre eylene-
bilir.  Bu şartların temel mantığı de-
ğişken evren ve değişken insanın var 
olduğu yapı ortamında sabit bir zemin 
inşa etmektir.  

Şartları sağlayan bilgiyi elde etmek 
için öncelikle varlıktaki özleri (mahiyet) 
= türsel tözler bulunur. Bilen insan aklı 
logos (fonksiyon olarak değil, değişme-
yen, sabit cevher, dışarıdan gelen)  öz-
sel sabitlerle ilişkiye girdiğinde tümel, 
özsel, kesin bilgi ortaya çıkmaktadır. 

Bu yapıda insan aklı doğadan aldığı 
verileri önce ayıklar/tecrid daha son-
rada soyutlar. Bu işlemin sonunda elde 
ettiği bilgiyi faal akla sunarak oradaki 
bilgiyle uyumluluğunu kontrol eder. 
Bu kontrol işlemine Farabi “ittisal” de-
miştir.  Bu yapıda insan pasiftir, çünkü 
insan burada sadece aynadır. Ayıklama 
ve soyutlama işlemleri zihnimiz tara-
fından yapılır ama bilgi inşa edilmez. 
Doğadan gelen verileri ayna misali sa-
dece yansıtırız. 

Aristo-İbn-i Sina çizgisinin yukarıda 
tasvir edilen bilme sürecine kelamcılar 
müdahalede bulundular. Bu müdaha-
lede; 

1- Faal akıl devreden çıkarıldı: Bu iş-
lem bilme sürecini bireyselleştirilmiştir. 
Böylece düşüncede tevhit ilkesi gereği 
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Tanrı-evren-insan arasındaki fail/etkin 
unsurlar amil/etken hale getirilmiştir. 

2- Faal aklın devreden çıkarılmasıyla 
birlikte bireysel kognisyona sahip kişi 
ile nesne arasındaki irtibat yeniden 
inşa edilmiştir. 

 Bu süreç özellikle Razi sonrasında 
ciddi tartışma ve arayışları beraberinde 
getirmiştir. 

Zavallı Matematik ! 

Evreni bilmek için evreni kuşatan 
belirli gerçeklik küreleri varsayıyoruz. 
Bugün evrenin kuşatıldığı gerçeklik kü-
resi olarak Matematiği kabul ediyoruz 
ve onun için de Matematiği modern 
bilimin metafiziği olarak görüp bilimi 
kurguluyoruz. İnsan olarak bütün der-
dimiz içinde yaşadığımız gerçekliği izah 
etmektir. Bu gerçekliği tek başına ger-
çekliğin içinde kalarak açıklayamayız. 
Muhakkak onu içerden veya dışarıdan 
kuşatan başka bir gerçeklik alanı olarak 
kabul etmek zorundayız. 

Klasik geleneklerden gelen yapılar-
da fiziksel olan ile Matematiksel olan 
birbirinden kesin bir şekilde ayrılmıştır.  
Aristo-İbn-i Sina çizgisindeki fizikçiler 
evreni mantığın kıyas teorisi üzerin-
den açıklamaya çalışırken Matematiği 
fiziğin bir niteliğine dönüştürmüşlerdir. 
Evrendeki geometrik yapılar gibi nice-
liksel yapılar maddenin bir tür niteliği 
olarak görülürdü. Nicelik kategorisi ev-
rene içkin olan unsurlardan birisidir do-
layısıyla evrenin tamamını açıklamak 
için tek başına yeterli değildir. Pytha-
goras-Platon çizgisindeki Matematik-
çiler ise büyük oranda fiziği dışlayarak 
evrenin kendisini Matematiksel bir 
entite olarak, fiziği ise Matematiğin bir 
niteliği olarak görmüşlerdir.   

İslam dünyasında özellikle kelamcılar 
Matematik bilginin kesinlik idesinden 

çok etkilenmişlerdir. Malum Matema-
tik maddeyle alakalı olmadığı için ya-
pılan işlemlerdeki Matematiksel yar-
gılar tartışmaya açık değildir. Bundan 
dolayı geometri klasik geleneklerde en 
sağlam/kesin bilgi türüdür.  İlk dönem 
kelamcılar geometrideki bu kesinlik 
idesini fizikçilerin tezlerini eleştirmek 
için kullanmışlardır. Özellikle Mutezilî 
kelamcılar Meşşai filozofların fiziğini 
Matematik üzerinden eleştirmişler ve 
Matematiği atomculuklarını temellen-
dirmede kullanmışlardır.  Kelamcıların 
iddialarına İbn-i Sina yeni bir bilgi teo-
risi üretip bilgi teorisini insanın kognitif 
psikolojisi üzerine dayandırmakla ce-
vap vermiştir. Bu teoride nesneler:

1. Harici Nesneler
2. Zihni Nesneler 
3. Vehmi Nesneler 

şeklinde ayrıştırılmıştır. İbn-i Sina 
Matematik nesnelerin zihni olmadık-
larını çünkü karşılık geldikleri harici 
nesneleri olmadığı için ancak vehmi 
olabileceklerini söylemiştir. Ona göre 
Matematik nesneler vehmî ise yani dış 
dünyada gerçekliği yoksa gerçek değil-
lerdir, mahiyetleri de olmadığı için özsel 
de değillerdir, öyleyse bu nesneler ara 
nesnelerdir ve ara nesnelere ilişkin bilgi 
de ara bir bilgi konumundadır. Yani Ma-
tematik bilimleri ikincildir.  

İbn-i Sina’nın yaptığı bu müdahaleye 
karşı Matematiğin statüsünün tekrar 
verilmesi için Matematikçiler uygu-
lama alanında, Kelamcılar ise felsefi 
alanda gayret göstermişlerdir. Statü-
nün tekrar sağlanması sürecinde Ömer 
Hayyam, Ebul Berakat el-Bağdadi gibi 
Matematikçiler İbn-i Sina’nın siste-
minin çok sıkı eleştirisini yapmışlardır. 
Aynı şekilde Gazzali de İbn-i Sinacılığı 
eleştirirken Matematik ilimleri istisna 
kabul etmiştir. Gazzali Matematik ne-
denselliği reddetmeyip özsel neden-
selliği reddederken, Matematiksel ke-

sinliği önemsemiştir.  Gazzali filozofları 
eleştirirken onların ürettiği bilgiyi değil, 
yöntemlerini eleştirmektedir. Onların 
yöntemlerinin Matematiksel bilimler-
de, fiziksel bilimlerde işe yarayacağını 
kabul etmiştir. 

Yunan düşüncesi ve sonrasındaki 
düşüncelerde mantık esas olduğu için 
verinin sayısı çok önemli değildir. Ke-
lamcılar evreni Tanrı’nın gayesini içinde 
taşıyor olarak gördükleri için evrende 
gelişi güzelliği kabul etmezler. Bundan 
dolayı evrende ki düzenin dakik ola-
rak tespit edilebilmesi için verinin çok 
olması gerektiğini, dakikliğin tespitin-
de de Matematiğin kullanılabileceğini 
söylemişlerdir.  

Astronomi en erken Matematiksel-
leştirilen bilimdir. Fizik çok geç Ma-
tematikselleştirilmiştir. Tarihte Ma-
tematikle fizik birbirine irca edilerek 
indirgendi ama irca etmeden birleştir-
me hiç gerçekleşmedi. 

Matematiğin fizikselleşmesinin ör-
neğini tahterevalli üzerinden söyle-
yecek olursak tahterevallinin denge 
noktasının sağlanması için iki uca ağır-
lık konulur. Bu fiziksel bir durumken, 
durumu geometriye aktarıp tüm so-
runu Matematik üzerinden çözmeye 
çalıştığımızda fiziği Matematikselleş-
tirmiş oluruz.  Bu durumun ilk örneği 
Arşimet’tir. O tarihte ilk kez fiziğin Ma-
tematikselleştirilebileceğini söyleyen 
kişidir. Arşimet’i sistematik olarak ilk 
takip eden kişi ise İbn-i Heysem’dir. Ve 
13. yy Razi sonrası İslam medeniyeti-
nin prototipi İbn-i Heysem’ dir.  

İbn-i Heysem’in temel iddiası ger-
çeklik üzerine konuşurken fiziksel ve-
rinin ihmal edilemeyeceğidir. Ancak tek 
başına fiziksel veride yeterli değildir. 
Bu verilerin de Matematiğe dökülmesi 
gerektiğini söylemiştir.  Fiziksel verinin 
Matematiğe dökülmesi için nesne-

İHSAN FAZLIOĞLU 
ile İslam Entelektüel Tarihi Seminerleri Üzerine
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lerdeki özselliğin reddi gerekir. Çünkü 
özün Matematiği yapılamaz, ancak 
ilişkinin Matematiği yapılabilir.   

Matematik modelleri oluştururken 
dışarıdan aldığımız verileri kullanırız ve 
modelin işe yarayıp yaramadığını da 
yine modeli fizik dünyaya uygulayarak 
test ederiz. 

Gazzali’nin öğrencisi Bahattin Ha-
raki ve takipçileri Gazzali’nin açtığı 
meşruiyet zemininde tarihte ilk defa 
medreselere Matematik bilimleri dâhil 
etmişlerdir. Selçukluların kurduğu Ni-
zamiye medreseleri o tarihe kadar bü-
yük oranda Hukuk mektepleriyken bu 
müdahaleyle medreselerde dönemin-
de geçerli olan tüm bilimler okutulabilir 
hale gelmiştir. 

Bilgi ve İktidar  

Kaynakların bildirdiğine göre MÖ 
5000’lerde insanlık tarıma geçmiş ve 
bununla birlikte şehirler kurulmaya 
başlanmıştır. Şehirlerle birlikte özellikle 
rahipler, hâsipler ve kâtipler sınıfı or-
taya çıkmış bu sınıflardan rahipler dini 
bilgiyi, hâsipler ve kâtipler ise Mate-
matik ve astronomi bilgilerini ellerinde 
tutmuşlardır.

Mısır, Yunan medeniyetinde ve hat-
ta İslam medeniyetinin ilk döneminde 
bilgi çok üst bir sınıfın elindedir. Toplu-
mu kabaca âlimler ve cahiller şeklinde 
ikiye ayırabiliriz.  Bu dönemlerde kişi 
belirli bir yaratılışa ve bir hamiye sa-
hipse âlimler sınıfına girebilir durum-
dadır. Bilgi toplumda seçkin bir kesi-
min elinde, bu seçkin kesim de büyük 
oranda toplumdaki gücü elinde tutan 
insanların himayesindedir. Russel’in 
deyişiyle “toplumda esas olan gücü ta-
kip etmektir” bu gücün temerküz ettiği 
sınıflar takip edildiğinde bilgi takip edil-
miş olur.  Çünkü bilgi bir artı değer ola-
rak ve şehirde üretilen üst değer ola-

rak muhakkak toplumda  gücü elinde 
tutan insanların himayesindedir. Bilgi 
gibi, edebiyat da öyledir. Bunun sebebi 
bilgiyi üreten kişi çalışmaz, toplumun 
ürettiği artı değerden pay alarak geçi-
mini sağlar. 

Âlim ve cahil sınıflarının arasında 
tahsilli/okumuş sınıfı yaratan İslam’dır. 
Dolayısıyla bilgi sadece belli bir elit 
kesimin elinden çıkarılıp politik ve elit 

kesimle ilişkiye girmeyen entelektüel 
kesim oluşturulmuş, böylece topluma 
yayılması sağlanmıştır.  

Ne zaman standart bir İslam âlimi-
nin (fıkıh, hadis, tefsir gibi alanlarda 
çalışan) astronomi görüşü, kendi dö-
neminin astronomi görüşüyle irtibata 
geçip onun bir parçası olmuştur? Kadı 
Abdülcabbar’ı örnekleyecek olursak, 
onun eserlerindeki astronomi dönemin 
astronomisiyle alakası yoktur. Aynı şe-
kilde Bakıllani, Cüveyni, Cahız, Allaf’ın 
eserlerinde de döneminde ki geçerli 
astronomi bilgisine rastlanmaz.

Ama belli bir dönemden sonra mese-
la Razi Tefsir-i Kebir’inde bir astronomi 

ekolünü baz alarak değil, döneminde-
ki tüm ekollerin görüşlerini baz ala-
rak tefsir yapar. 14.yy’da standart bir 
Osmanlı âlimi medreseyi bitirdiğinde 
okuduğu ders kitaplarına baktığımızda 
“klasik geometri, klasik hesap, cebir, 
astronomi, kozmoloji” gibi birçok bili-
min eğitimini almış oluyordu. Ne oldu 
da Gazzali öncesi âlimlerde bu ilimler 
yokken sonrasında bu bilgi sahalarına 
giriş yaptılar? Bunun sebebi 13. yy’dan 
itibaren felsefe-bilim manasındaki bil-
ginin toplumsallaşmasıdır. Özellikle 
Anadolu, Kuzey Suriye, Kuzey Irak, İran 
ve Türkistan havzasında toplumsalla-
şan bilgidir. Bilgi toplumu ortaya çık-
mıştır. Bu bilgi toplumunun oluşmasın-
da ise medreselerin kaçınılmaz etkileri 
söz konusudur. 

Medreseler Selçuklulardan 150 yıl 
öncesinde ortaya çıkmıştır. Medreseler 
Karahanlı âlimlerinin icadıdır. Budizm 
Karahanlılara komşu olan devletlerde 
bulunan Budist tapınakları etrafında 
kurulan Budist okulları vasıtasıyla ciddi 
şekilde yayılmaktaydı. Bu Budist okul-
larını taklit eden Karahanlı uleması, aile 
medreselerini kurarak Budizme cevap 
vermişlerdir. Selçuklular bu tecrübeyi 
devralmışlar ve medreselerle birlikte 
İslam dünyasında ortak bir dilin, vic-
danın ve aklın oluşması sağlanmıştır. 
Medreselerde okutulan kitapların hiç 
birisi 800-900 yy.’larda yazılan ki-
taplar değildir. Halbuki bu dönemler 
tüm İslami ilimlerin ilk neşet ettiği ve 
mezhep imamlarının ortaya çıktığı yıl-
lardır.  Medreselerde okutulan kitaplar 
medreseler kurulduktan sonra yazı-
lan kitaplardır ve bütün medreselerde 
İran’da, Anadolu’da, Balkanlar’da, Mı-
sır’da, Kuzey Suriye ve Irak’ta, Orta As-
ya’da aynı kitaplar okutulmaktadır. 

Selçuklular medreseler aracılığıyla 
Şiilikle mücadele ederken Oğuzları da 
eğitmişlerdir. Bu eğitim bizim millet 
olmamızı sağladığı gibi soru sormayı, 
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dili, edebiyatı, tefekkür etmeyi de öğ-
retmiştir. 

Bilginin toplumsallaşması ve tahsilli 
insanların oluşması Gazzali’ nin bilim-
lere açtığı teolojik, metafizik meşruiyet 
alanıyla alakalıdır. Çünkü Gazzali’nin 
öğrencileri Haraki ve onun öğrencisi 
Çağmini matematik, felsefe gibi bilim-
lerin medrese müfredatına eklenme-
sini sağlamışlardır. Haraki ve öğrencisi 
Cağmini öncesinde medreselerde sa-
dece dini ilimler öğretiliyordu ve hatta 
dini ilimlerde de toplumun ihtiyaçları 
doğrultusunda hukuk ön plandaydı.  

İslam dünyasında Selçukluların med-
reseleri açmasıyla birlikte bazı sorunlar 
ortaya çıkmıştır. Bunlar:

1- Ulema bilginin güç olduğunun far-
kında olduğu için politik organizasyon-
ların medreselere müdahalesinin ilmin 
ilim olması bakımından değerini düşü-
receğini, insanların makam ve mevki 
için medreseleri kullanabileceğini ön-
görmüşlerdir. Bunu aşmak için med-
reseleri vakıf kurumlarına bağlayarak 
maddi kaynaklarını devletten bağımsız 
hale getirmişlerdir. 

2- Mali özerklikten daha önemli olan 
husus zihniyet özerkliğinin sağlanma-
sıdır. Bilgiye nasıl bir kale örülmelidir 
ki dışarıdan gelen müdahalelere kapalı 
olsun? Bu kaleye devlet, ekonomi, as-
ker ve mahalli güçler nüfus edemesin, 
etkileyemesin. Bu sorunun çözümünü 
Selçukluların son dönemlerinde Sul-
tan Sencer ve onu takip eden Har-
zemşahlar dönemindeki âlimler ilginç 
bir şekilde çözmüşlerdir. Bu çözüm dil 
üzerindendir. Medreselerde kullanılan 
kitaplarda öyle bir dil yaratılmıştır ki 
hoca olmadan çözülemezler. Bu dil çok 
formeldir yani mantıksallaştırılmıştır. 
Öyle ki İbn-i Haldun Mukaddime’de bu 
dili eleştirir. Bu metinler hep şerh edil-
meye muhtaç metinlerdir. Bu yöntem 

devleti medreseye mahkûm etmiştir. 
Bütün klasik birikim bu dil üzerinden 
yeniden üretilmiştir ve sadece bu dille 
yazılan kitaplar medreselerde ders ki-
tabı olarak okutulmuştur. 

 Altın Çağı Geçmişte mi 
Gelecekte mi Arayacağız ?

İslam hayat görüşünde insan deni-
len varlık süreklilik içinde idrak edilir. Bu 
sürekliliğe hayat denir. Bu hayatın in-
san söz konusu olduğunda üç tezahürü 
vardır; Geçmiş, şimdi, gelecek. Ancak bu 
ayrım idrakin yaptığı bir ayrımdır. Var-
lığın böyle bir ayrımı yoktur. Geçmişin 
geriye doğru uzatılması mebde (köken) 
sorunu, geleceğin ileriye uzatılma-
sı mead (dönüş) sorunudur. Şimdi ise 
meaş (yaşam) sorunudur. Hayat mebde, 
mead, meaşı aynı anda içeren olguya 
denilir. Bir metafizik entite olarak insan 
anlamını bu birliktelikte bulur. Mümin 
yok olmaz, ölür. Ölmek meaşa taalluk 
eder, hayata taalluk etmez. Mümin var 
olur ve var ölür. İslam hayat görüşünü 
bu şekilde şekillendiriyoruz. Bu hayat 
görüşünü bilgiye nasıl yansıtacağız?  Ve 
buna bağlı olarak bilgi mahsus dünyayla 
özdeş midir? 

Bütün kültürlerde farklı tanımlanmak-
la birlikte mahsus dünyanın zahirinden 
ve batınından bahsedilir. Buradaki za-
hir batının bir tür davranışıdır. Modern 
bilimlerde de evrenin davranışlarının 
altında, o davranışların öyle olmasını 
sağlayan saklı yasalılıklar araştırırız. Gö-
rünür olan için görünmezi varsayıyoruz. 
Bu bir tür özselliktir. Bu özsellik klasik 
gelenekte ezeli ve ebedi kabul edilirdi. 
Zahir görünüş batının dışa vurumu ola-
rak farklı olabilir, kendini yenileyebilir. Bu 
özselliğin yeri neresi? Aristo’nun dediği 
gibi evrenin içerisinde midir yoksa Pla-
tonun dediği gibi dışında mıdır? Aris-
to’ya göre özsellik mahsus dünyanın 
içinden hareket edilerek idrak edilirken, 
Platon’da ise dışarıdan idrak edilir. 

İnsan olarak evrene baktığımızda 
görünenle görünmeyen insan idrakine 
açık mıdır ve bu özsellik a-historik mi 
historik midir? Yani tarihsel mi tarih 
üstü mü? Özsellik ontolojik olarak ka-
bul edildiğinde özselliği a-historik ka-
bul etmek zorundayızdır. 

Müslüman kelamcılar için özsellik in-
san idrakine ontolojik olarak kapalıdır 
ama epistemolojik olarak açıktır ve his-
toriktir. Klasik kabulde öz a-historiktir 
ve özün bilgisini elde eden logos da  
a-historiktir. A-historik demek oluş ve 
bozulaşa, zaman ve mekâna bağlı ol-
mayandır. Bir şeyi tarihi kıldığın zaman 
Tanrı’yı ve Tanrısal olanı bir tarihi olanı 
kuşatan bir entite olarak kabul eder-
sin ama bilgini içeriye yönlendirirsin.
Bu, bilginin beşeri kılınmasıdır. Burada 
artık bilgi, insan ile evrenin tezahürleri 
arasındaki ilişkiye indirilir. Kelamcılar 
bilgiyi ilişki olarak görürler ve bu iliş-
kiyi tarih üstü kabul edilmezdi. Kişi ve 
nesne arasındaki ilişkide Tanrı yoktur 
ve bu bilgi beşeri bir idrak ve beşeri bir 
teşebbüstür. Varlıkta özselliğin oldu-
ğunu söylemek bilgiyi bizim icad et-
mediğimizi keşfettiğimizi söylemektir. 
Bu ise bilginin topyekünlüğünü getirir. 
Bundan dolayı bilgiyi elde etmek için 
eskiye /altın çağa dönmek gerekir. Bu 
anlayışa göre biz altın çağdan uzaklaş-
tık ve yapmamız gereken şey altın çağa 
yakınlaşmamızı sağlayacak faktörleri 
ortaya koymaktır. 

Kelamcılara göre nesnelerin ontolojik 
özünü bilemeyeceğimiz için nesnelerin 
ahvalini biliriz. Ahvalin arkasındakiyle 
yani batınını ahval üzerinden teoriler 
üreterek bilmeye çalışırız.  Bundan do-
layı ahval insanın bilgisinin konusudur 
ve sürekli ahvalin gözlenmesi ve her 
yeni veriyle birlikte teorilerin elden 
geçirilmesi gerekir. Böyle bir durum-
da varlığa ait nihai bir bilgi söz konusu 
olamaz. Bu şartlarda oluşturulan bilgi 
sürekli gelişir. Bu bilgi verili değil insan 

İHSAN FAZLIOĞLU 
ile İslam Entelektüel Tarihi Seminerleri Üzerine
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tarafından ortaya konulan ve tarihin 
içinde olan bir bilgidir. Böylece bilgiyi 
geçmişte değil gelecekte aramış oluruz.

Kitaplar ve Para

İslam’da bilginin kendisi holistik/bü-
tüncüldür dolayısıyla parçalanamaz. 
İslam medeniyetinde ilmin holistik 
olarak kabul edilmesi bilginin dini, ırkı, 
zamanı, mekanı, mezhebi, dili gibi kısıt-
ları ortadan kaldırmıştır. Bu kabul insan 
aklının ürettiği bütün geçmiş kültürle-
rin bilgilerini kendisinin olarak görme-
sini sağlamış ve bu bilgiyi elde etmeyi 
ibadet olarak görmüştür. Böyle bir ba-
kışın temelinde ise istidlali akıl zemi-
ninde Tanrı’yla bilgi üzerinden irtibat 
kuracaklarını düşünmeleridir. Bilginin 
bu öneme haiz olması İslam’ın erken 
dönemlerinde eğitim kurumlarının ve 
eğitimcilerin oluşmasını sağlamıştır. 
Bu dönemlerde hocalar öğrencilerine 
derslerini ders halkalarında şifahi ola-
rak anlatırlardı. Öğrenciler dersin not-
larını alırlardı. Aynı şekilde varraklar da 
derslere katılır ve notlar alırlardı. Bu 

varraklar hem eğitimli insanlar hem de 
kâğıt sektörünü ellerinde tutan insan-
lardı. Varraklar aldıkları notları temize 
çekip fasikül fasikül, yaprak yaprak öğ-
rencilere satıyorlardı. Dersler farklı za-
manlarda hoca tarafından tekrar edi-
lince notların da versiyonları oluşmaya 
başladı. İbn-i Sina’nın kitaplarının çoğu 
öğrencilerinin ve varrakların notlarıdır.  
Kitabın ortaya çıkması büyük oranda 
ders halkalarının ve bilginin şifahi or-
tamlarda aktarımının sonucudur. 

Burada bilginin varraklar eliyle top-
lumsallaşmasının en önemli neden-
lerinden bir tanesi statü sağlamasıdır. 
Bilgi kamusallaşmadan, kendi kurum-
larını kurmadan ve kendi değerlerini 
üretmeden yaygınlaşmaz. Modern bi-
limin yaygınlaşma mekanizmalarında 
da bu süreç geçerlidir. Burjuvazi sınıfı 
bilginin kendine statü sağladığını keş-
fettiğinde bilgiyi hemen konaklarına 
almıştır. Avrupa’da kadınların eğitim 
görmeleri, yeni bilginin sosyal statü 
kazandırdığını gören burjuva kızlarıyla 
başlamıştır. Bilgi, bilginin kağıda dökül-

mesi ve pazarda karşılık bulması o bil-
giyle uğraşan insanlara statü sağladığı 
ve maddi gelir sağladığı içindir. 

Gazzali’nin öğrencileri 
Haraki ve onun öğrencisi 
Çağmini matematik, felsefe 
gibi bilimlerin medrese 
müfredatına eklenmesini 
sağlamışlardır. 
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KOCATEPE 
GENÇLİK FUARI

İlki 13-18 Ekim 2014 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı “Cami ve 
Gençlik Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kocatepe Gençlik Fu-

arı geniş bir katılımla geleneksel olarak her yıl belirli bir tema etrafında gençleri 
buluşturmaya devam ediyor. II. Kocatepe Gençlik Fuarı, 2-5 Mayıs 2015 tarih-
leri arasında Kocatepe Camii Fuar alanında gerçekleştirildi.

Kitapla kurulan bağın güncellenmesi, güçlenmesi ve tekrar hayat bulması 
adına klasik metinler başta olmak üzere daha fazla kitap okuma ve kitap 
gündemine süreklilik kazandırma amacıyla Gençlik Fuarı teması 2015 yılında 
“Kalem, Kitap ve Hikmet” olarak belirlendi. 

Fuar süresince Ankara’da düşünce, kültür, sanat ve edebiyat dünyasının 
önde gelen isimleri bir araya geldi. Aynı zamanda gençlere yönelik faaliyet gös-
teren öğrenci toplulukları, dergiler ve düşünce merkezleri ortak bir platformda 
buluştu.

38 genç katılımcı kuruluş bugünden itibaren kendilerine ayrılan alanlarda 
stant içi kulüp etkinliklerini gerçekleştirdi. Genç STK’lar kendilerini tanıtma fır-
satı bulurken aynı zamanda yeni kulüp ve derneklerle tanışma imkanına kavuş-
tular.  Serbest fuar alanı etkinlikleri içinde gerçekleştirilen imza ve söyleşiler ise 
fuarın gençler tarafından en çok ilgi gören mekânları oldu.

Kalem, Kitap ve Hikmet…

NURİ PAKDİL gençleri yalnız bırakmadı.

Açılış programını şair İbrahim SADRİ sundu.

KÜLTÜR-SANAT
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II. Kocatepe Gençlik Fuarının teması olan Kalem, Kitap, Hikmet kavramları bi-
zim medeniyetimizi ifade eden en önemli üç kavramdır. Vahyedilen ilk beş ayette 
Kalem’den söz etmiş bir medeniyetin çocuklarıyız.

Yüce Rabbimiz Cebrail ile Sevgili Peygamberimizin o ilk buluşmasında ‘Oku’ 
emrine karşılık ‘Ben nasıl okuyayım’ sorusuna cevap olarak, Rabbimizin kalem ile 
yazmayı öğretmesini yeryüzüne ve bütün insanlığa ikramı olarak ifade ettiğine 
şahit oluruz. ‘Oku çünkü senin Rabbin en kerim olandır’ dedikten sonra o kalemle 
yazmayı öğretmenin Rabbimizin insanlığa en büyük ikramı olduğunu biz ilk ayet-
lerden öğreniyoruz. 

Kur’an-ı Kerim’in nüzul sırasına göre beşinci nazil olan suresi, ‘Kalem’ adını al-
mıştır. İşte  Kalem suresinin ilk ayetlerinde Rabbimiz kaleme ve kalemin yazdık-
larına and içerek onun yeryüzüne ilmi, irfanı ve medeniyetleri inşa konusunda 
ne kadar önemli bir şey olduğunu bize ifade etmek için, cebimizde her zaman 
taşıdığımız kalemin sıradan bir alet olmadığını bize öğretiyor. Müfessirlere göre 
o kalem iki tane kalemdir. Birisi, gerçekten bütün insanlığın mukadderatını yazan 
ilahi kalem, diğeri de, hikmeti yazarak medeniyetleri inşa edecek olan hepimizin 
çantasında taşıdığı kalemdir. 

Çağ değişti ve kalemin yerini klavye aldı. Ama hiçbir zaman bu medeniyetimizi 
bir kalem medeniyeti olmaktan çıkarmaz. Elbette gençlere ‘klavyeyi terk edin, 
elinize sadece kalem alın’ diyemem. Ama eğer seçilen bu başlığı dikkate alacak 
olursak kitap ve hikmeti göz önünde bulundurarak bir şey söylemem gerekiyorsa 
sadece şunu söylerim, klavyeyi kalem medeniyetinin getirdiği hakikatin emrine 
verirseniz o zaman kaleme ihanet etmiş olmazsınız. Eğer biz başkalarının bey-
nimizi ve kalbimizi işgal etmesine fırsat vermeden aktif hikmetimizi klavyeyle 
bütün dünyayla paylaşma imkanına sahip olursak, oradaki sanal alemi hakikat 
aleminin emrine verirsek o zaman kalem medeniyetine ihanet etmeden bu çağın 
gereklerini yerine getirmiş oluruz. Ama eğer hikmetten uzak sadece heva ve he-
veslere kalbimizi ve zihnimizi sanal ortamlarda teslim edersek o takdirde başın-
da bulunduğumuz klavyelerle, o sanal ortamlar ile hakikat alemine sırt çevirmiş 
oluruz, kalem medeniyetine de ihanet etmiş oluruz. 

Kurşun kalemin lisan-ı hal ile bütün genç dostlarıma üç tane nasihati var. Birin-
cisi şu: “Benim dışıma ve ahşabıma bakmayın, benim kalıbıma bakmayın. Asıl işi 
gören içimdeki özümdür, kurşundur. Siz de sadece kalıbınıza bakmayın, kalbinizi, 
özünüzü ihmal etmeyin.” 

İkinci nasihati, “Zaman zaman canımı acıtarak beni açarlar. Canım acır, fakat 
canım yandıktan sonra daha güçlü yazmaya başlarım. Siz de hayatın zorlukla-
rıyla karşılaştığınızda bu acılara tahammül ederek bunları aştığınızda daha güçlü 
olursunuz, daha güçlü düşünür ve yazarsınız.

Üçüncü nasihati ve çok önemli vasiyeti ise: “Ben dolma kalem ve mürekkepli 
kaleme benzemem. Benim yazdıklarım silinir. Siz de bilin ki, eğer yaptığınız bir 

Kalem sıradan bir alet 
değil, yeryüzüne ilmi, irfanı ve 
medeniyetleri inşa 
konusunda son derece 
önemli bir şeydir…

KALEM-KİTAP-HİKMET Üzerine

Prof. Dr. Mehmet Görmez 
Diyanet İşleri Başkanı
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kötülük olursa onu daima silme imka-
nınız vardır. Onu yok edebilirsiniz. Daha 
güzel bir dünyaya, hayata atılabilirsiniz.” 

Bunun bir sonraki aşaması kalemin 
yazdıklarıyla buluşmak, yani okumaktır. 
Şahıs merkezli okumalardan, evren ve 
düşünce merkezli, medeniyet merkezli 
okumalara daima terfi ediniz. Şahısla-
rın dünyasını asla hakikatin yerine ika-
me etmeyiniz. Hikmet bunu gerektirir. 
Hikmet odur ki şahısların dünyasını ka-
nunların yerine ikame etmemek, şahıs-
ların dünyasından evren ve medeniyet 
dünyasına, düşünce dünyasına daima 
irtifa ederek okumak. ‘Gassalın elinde 
meyyit olmak’ diye bir söz vardır. Ben 
o söze katılmıyorum. Gassalın elinde 
meyyit olmayı hikmet bilenleri, hiçbir 
gassalın temizlemeye gücü yetmez. 
Bilakis gassalın elinde meyyit olmak 
yerine dünyayı temizleyen diri olmak 
ve asla şahıslar dünyasına kendimizi 
mahkum etmemek hikmetin gereğidir. 

Hz. Ali Efendimiz “Kişiyi hakikate 
göre tarif edin, hakikati kişiye göre tarif 
etmeyin” der. Bedüzzaman Said-i Nur-
si hazretleri “Baki hakikatler fani şahsi-
yetler üzerine bina edilmez” der. Kalem 
zaman zaman feryat eder ağlarmış. Ne 

diye feryat edermiş şair şöyle diyor. 
“Kalem feryat eder, ağlar beni nadan 
eline verme Ya Rab” diye dua eder. Ka-
lem, “beni cahillerin eline verme, hik-
meti kaybetmiş insanın eline beni ver-
me” diye dua edermiş, Rabbine. 

Başlık olarak seçilen ikinci kelime 
‘kitap’ kelimesi… Kitap kelimesi bizim 
medeniyetimizi tarif eden en önem-
li kavramlardan bir tanesidir. Elbette 
bizim medeniyetimiz bir kitap mede-
niyetidir. Biz ötekimizi bile lutfede-
rek kitapla tanımlamışız. İslam dini 
müntesipleri, daha önceki ilahi dinlere 
mensup olanları lutfederek ‘Ehl-i Kitap’ 
olarak adlandırmış. Onun için hem ken-
dimiz bir kitap medeniyetinin çocukla-
rıyız, hem de biz Hıristiyan ve Yahudile-
ri de Kur’an’ın ifadesiyle Ehl-i Kitap diye 
tarif etmişiz. 

 Üç şeyi birlikte okumamız gerekir. 
Üç kitabı birlikte okumadan büyük ki-
tabı anlayamayız. Birincisi küçük kitap; 
insandır, diğeri büyük kitap; kainattır, 
üçüncüsü de en büyük kitap Kur’an’dır. 
Biz hem küçük kitabı “insanı” okumalı-
yız hem büyük kitabı “kainatı” okuma-
lıyız ki her biri ayetlerden oluşur, hem 
de bütün bunların tercüme-i ezeliyesi 

KOCATEPE GENÇLİK FUARI
Kalem, Kitap ve Hikmet

olan en büyük kitabı okumalıyız ki o da 
“Kur’an-ı Kerim”dir.

Üzerinde durulan üçüncü kelime de 
‘hikmet’ kelimesi… Hikmet, kitabın 
yeryüzünde inşa ettiği hakikattir. O 
ha-kikate giden yoldur. Bir medeniyet 
hikmetini kaybettiği zaman, tatbik edil-
meyen hükümler manzumesine dö-
nüşür. Bunu hiçbir zaman unutmayın. 
Bugün Şam’da, Bağdat’ta, Kahire’de, 
Yemen’de Müslümanlar neden hikme-
ti kaybetti? Hikmeti kaybettikleri için, 
sahip oldukları değerler, inanç manzu-
mesi, tatbik edilmeyen hükümler man-
zumesine dönüştü. Hüküm hikmetini 
kaybettiği zaman, bir kabuğa dönüşür. 
İbadet hikmetini kaybettiği zaman, be-
densel bir harekete dönüşür. Rabbimi-
zin rızasını kazanması mümkün olmaz. 
Hikmet Hz. Peygambere kitapla birlik-
te öğretilendir. Hikmet aynı zamanda 
”Sünnettir”. Peygamberimizin Kitabı 
hayatla buluşturmasının adıdır. Hikmet 
aynı zamanda O’nun ifadesiyle, “mü-
minin yitik malıdır.” 

KÜLTÜR-SANAT
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Biz başka dünyaların düşüncelerini, 
ürettiklerini kaybedilmiş değerlerimiz 
olarak kabul etmişiz ama o felsefeyi 
felsefe olarak almamışız. Hikmet ola-
rak almışız. Aynı zamanda ona hikmet 
damgasını vurarak, medeniyetimizi 
inşa eden bir bilgi kaynağına dönüştür-
müşüz. Onun için elbette hem sünne-
ti öğreneceğiz hikmet olarak hem de 
Müminin kaybolmuş yitik malı olduğu 
için dünyanın her tarafında hangi dilde 
üretilirse üretilsin, doğru olan, isabetli 
olan, faydalı olan her şeyi alacak, sa-
dece nakletmekle yetinmeyerek. Ona 
kendi hikmetimizin damgasını vura-
rak kendi medeniyetimizi onunla inşa 
etme yoluna gideceğiz.. Eğer sadece 
nakledersek, sadece nakilcilik yaparsak 
son iki asırda içine düştüğümüz acıklı 
durumun sebeplerinden bir tanesi ile 
karşı karşıya kalırız. Çünkü biz başka 
dünyalara ait bilgileri kendi damga-
mızı vurmadan, hikmetimize dönüş-
türmeden alınca bir doku uyuşmazlığı 
meydana geldi. O doku uyuşmazlığını 
ortadan kaldırmak için, Nebevi hikme-
ti çok iyi öğrenmeliyiz ve elbette sahip 
olduğumuz öğrendiğimiz her bilginin 
hikmetini de öğrenmeliyiz. 

Bizim bilgi tasavvurumuzu üç kav-
ram ifade eder. Tek kavramla biz bilgi 
tasavvurumuzu ifade edemeyiz. “İlim, 
hikmet ve marifet.” Kalbin semasına 
doğan ilk yıldız, hikmet yıldızıdır. Son-
ra ilim ayıdır. Sonra marifet güneşi-
dir. Hikmet yıldızının ışığında eşyanın 
hakikati müşahede edilir. İlim ayının 
ışığında, mana alemi müşahede edilir. 
Marifet güneşinin ışığında, Hz. Mevla 
müşahede edilir. İlmin sahibine alim 
diyoruz, hikmetin sahibine hakîm diyo-
ruz, marifetin sahibine de arif diyoruz. 
Bugün İslam dünyasının içine düştüğü 
zorlukların en büyük sebebi medeniye-
ti sadece ilme, sadece malumata indir-
gedi. Hikmeti ve marifeti unuttu veya 
öteledi. 

Tarih boyunca bütün asırların idra-
kine hikmeti öğretmiş bir medeniye-
tin çocukları olarak gençlerimizin son 
iki asırda hikmet boyutu zayıflamış, 
marifet boyutu yok olmuş bu mede-
niyeti yeniden inşa edeceğine sonsuz 
bir inanç duyuyurum. Her birinin ilim 
hikmet ve marifet sahibi olmasını yüce 
Rabbimden niyaz ediyorum. 

Üç şeyi birlikte 
okumamız gerekir. Üç kitabı 
birlikte okumadan en büyük 
kitabı anlayamayız. Birincisi 
küçük kitap; insandır, diğeri 
büyük kitap; kainattır, 
üçüncüsü de en büyük kitap 
Kur’an’dır. 
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Fuar ziyaretçileri imza günleri, söyleşi, sergi, müzik dinletileri ile farklı 
etkinliklerle bir araya geldiler.

Furkan BAYRAM 
(Yıldırım Beyazıt Ü İslami İlimler Fakültesi Öğrencisi)

İyi ki yapmışım, dediğiniz işler vardır. Kocatepe Gençlik Fuarı-
na iki yıldır katılıyorum. İyi ki katılmışım diyorum. Fuarın birincisi 
gerçekleştiğinde “keşke yine olsa” diyordum. İkincisi oldu, bun-
dan sonra geleneksel olarak devam edeceği söylendiğinde çok 
sevindim. Çünkü Kocatepe Gençlik Fuarı stantların kurulup, belli 
tanıtımların yapıldığı bir yer olmanın ötesinde benzer faaliyetleri 
farklı usullerde yapan gençlerin bir araya gelme, tanışma, kay-
naşma, ufkunu, umudunu tazeleme yeri, bir oksijen çadırı adeta. 
Camii avlusunda kitap okuyan, iyiliği konuşan, sevdiği yazar ve 
akademisyenlerle söyleşen, ezan okunurken istemsiz bir şekilde 
başını kaldırdığında gökyüzünün bitimsiz ufkuna yol alan insan-
ları  bir arada görmek hem çok sevindirici hem de çok güzeldi. 

Mesut Emre BALCI
(Yıldırım Beyazıt Ü Sosyal Politikalar Bölümü Yüksek Lisans 
Bölümü Öğrencisi)

Ankara’da yürütülen sivil toplum faaliyetleri son yıllarda ciddi 
bir ivme kazandığına ve güzel işler yapıldığına tanıklık ediyoruz. 
Fakat bu kadar güzel faaliyeti olan genç, dinamik ve üretken sivil 
toplum kuruluşları ve temsilcileri çok fazla bir araya gelemiyor. 
Kocatepe Gençlik Fuarı ile bir araya gelme imkanımız arttı, ar-
tıyor. Gönül ister ki fuar Ankara’yla sınırlı kalmasın. Hem Anka-
ra dışında faaliyet gösteren gençlik kuruluşları fuara gelebilsin 
hem de bu anlamlı buluşma Türkiye genelinde yapılabilsin. 

Nisa MÜEZZİNOĞLU 
(Gazi Ü Psikoloji Bölümü Öğrencisi)

TDV KAGEM’in öncülüğünde, iskeletini gençlerin oluşturduğu 
sivil toplum kuruluşları, dergiler ve öğrenci kulüpleri ile gerçek-
leştirdiğimiz Kocatepe Gençlik Fuarı, Ankara’ya kısa süreli, yeni, 
dinamik ve renkli bir soluk kazandırdı. Bunu bekleyen ve iste-
yen bir de kitlemiz varmış ki biz bunu öğrendiğimiz için oldukça 
mesuduz. Biz gençlerin potansiyel enerjilerini, yenilikçi fikirlerini, 
heyecanını, gelişme-geliştirme ve farkındalık kazandırma iste-
ğini ortaya çıkarma fırsatı sunulması da ayrıca güzeldi. Birbirini 
tanımayan ancak aynı yolda koşturup duran gençlerin yalnız ol-
madığını görmeleri hem dayanışmayı artırdı hem de rekabet or-
tamını oluşturdu. Rekabet dediysem yanlış anlaşılmasın, iyinin 
iyisini ortaya çıkarma gayretiydi bu. Ve yalnızca iki kere düzen-
lenmiş dahi olsa ikincisi ile ilki arasında iyinin iyisi ne demekmiş 
hep birlikte gördük. 

Musiki dinletileri ile ziyaretçiler güzel vakit geçirdiler.

KOCATEPE GENÇLİK FUARI
Kalem, Kitap ve HikmetKÜLTÜR-SANAT
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Katılımcı 38 sivil toplum kuruluşu temsilcilerine KAGEM Hatıra 
Ormanı sertifikaları takdim edildi. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan AKSU ile gençliğe 
dair söyleşi gerçekleşti.

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU, ortak fuar etkinlikleri kapsamında 
“Vardır Bir Hikmeti! Kalem ile Yazmak, Kitap ile Korumak” başlıklı bir 
konferans verdi.
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KALEM Kitap-Kahve hayatı okumak için, kainatta olup biten her ne varsa 
bunları anlamlandırma adına bir pencere açmak için şehrin merkezine ku-

ruldu.  Sözün bir kıymeti olmalıydı. Hayrı dokunmalıydı.  Bu amaçla KALEM mü-
tevazı bir mekânda Ankara’da, gençliğe, hayırlı sözler taşınsın diye bir ilim kültür 
ve sanat merkezi olarak kurgulandı.

 İki yıldır aralıksız devam eden KALEM söyleşilerine kültür, sanat ve düşünce 
dünyamızın öne çıkan isimleri konuk olmaya devam ediyor.

“Dijital ortamda hızlı okuma sebebiyle, okunan metinlerde derinleşememe ortaya 
çıkıyor. Bu sebepledir ki, internet ile muhatap olan gençlerde, bilgiye hızla vakıf olun-
duğu gibi aynı hızla da bilgiden uzaklaşılıyor.”

“Görsel bir çağdayız. Ve her an görsel bombardıman altındayız. Söz ve kelamla bağı-
mızı kopardık. Şu an zihinlerimiz birçok bilgi çöplüğü ile dolu” diyen yazar, gerçek bilgiyi 
ancak hakikate ulaşan yolda edinebileceğimizi ifade etti.

KALEM SÖYLEŞİLERİ
KALEM mütevazı bir mekânda Ankara’da, gençliğe, 
hayırlı sözler taşınsın diye bir ilim kültür ve sanat merkezi 
olarak kurgulandı.

Nazife ŞİŞMAN “Dijital Çağda Neden Dergi Okuyoruz?” 

“Ben Müslüman olmadan önce âşık olmuştum. Kelime-i şehadet getirmeden aşka 
düştüm. Müslüman olmadan namaza âşık oldum. Kur’an-ı Kerim’i okumadan onun 
sadasına âşık oldum. Kur’an’ın sesi kalplere iniyordu. Din hakkında çok az şey biliyor-
dum. Arapça bilmiyordum ancak Ezan-ı Muhammediyi dinlemek, önceki hayatımda 
hiç tatmadığım derin bir hazzı veriyordu. Bu hisler benim için çok değerliydi” 

“İslam dinini kabul ettikten sonra bütün hayat kutsalmış. Yemek, çalışmak, aile ha-
yatı, sosyal hayat... Bunların hepsi dini hayatın içinde. Hayat dindir, din hayattır. Haya-
tın ve dinin birlikte var olduğunu gördüm.”

Rabia Christian BRODBECK
Yazar

Rabia Christian BRODBECK,  “İlahi Aşk”

Nazife ŞİŞMAN
Sosyolog-Yazar 

Bilgiye çok kolay ulaşılabilen bir çağda yaşıyoruz. Tek 
tuşla tüm bilgiler kucağımızda. Peki, böyle bir çağda neden 
dergi okuyoruz?

KÜLTÜR-SANAT
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Celal FEDAİ “Düşünceye Bir Kürsüden Bakmak” 

 “Şiir benim için, dünyada bulunuyor oluşumun anlamını fark ettirdiği sürece bir değer 
taşıyor. Bu demek oluyor ki ben, türlü kılığa bürünüp salgın hastalıklar gibi ortalıkta kol 
gezen şiirlere değil de içimde yâr sesini barındıran şiire meftunum.” 

Tarık TUFAN “Bir Adam Girdi Şehre Koşarak.”

“Popüler dünyada her şey karmaşık ve kalabalık. Bu sebeple modern dünyanın biz-
den çaldığı en değerli şey sadelik. Hakikatte sadelikte gizlidir. Sadelik de bir milletin 
özünde saklıdır. Bu sebeple hakikati nerede aramak lazım sorusunun en büyük cevabı 
bir milleti oluşturan yapı taşlarında ve geçmişindedir.”

“Türkiye en son kendi sinema dilini Yeşilçam’da bıraktı. Ondan sonra da maalesef 
kendine has yeni bir dil geliştiremeden birbirini takip eden benzer bir sinema kültürü 
oluştu. Herkes hazır kalıplarla hikâye oluşturursa ortada sıradan bir sinema olur. Kendi 
toprağının hikâyesine yabancı olan bir sinema da kendi dilini oluşturamaz. Büyük ro-
manlar, bulunduğu ülkenin tarihi ile insanı ile aynı taraftan bakarak ancak büyürler. Bu 
sebeple ülke olarak kendimize ait bir sinema dilimiz olsun istiyorsak tekrar bizi millet 
yapan öz motiflerimize geri dönmeliyiz.”

Tarık TUFAN
Senarist-Yazar

Celal FEDAİ
Şair

Necip Fazıl’ın benim üzerimde etkisini gördükçe kendi 
yazdığım şiirlerin kimleri etkileyeceğini hayal ediyorum ve 
sorumluluğum bir kez daha artıyor.

41



MEHMET GÜLLÜOĞLU
RÖPORTAJ

Dr. Mehmet GÜLLÜOĞLU

 Türkiye şartları düşünüldüğünde oldukça genç sayılabilecek bir yaşta Kızılay 
Genel Müdürlüğü görevini üstlendiniz. Yaklaşık üç bin personel ve binlerce 

gönüllüsü olan bir kurumda bu görevi yürütmek oldukça zor olmalı. Fakat iyi işler yap-
mak için iyiliği yaymak adına iyi bir yerdesiniz. Bu anlamda gerek sizin gerekse Kızı-
lay’ın genel çalışmaları bağlamında iyiliğe dair attığınız adımları dinlemek istiyoruz.

  İyiliğin farklı usulleri var. Farklı kişilerde, kurumlarda, ülkelerde farklı 
yansımalarını, farklı meyvelerini görebilirsiniz. Evet, Kızılay bunun için 

kurulmuş bir kurum. Başka sivil toplum kuruluşları, başka kamu kuruluşları, baş-
ka bireyler gibi, Kızılay da iyilik hareketinin bir parçası esasında. Osmanlı’dan ka-
lan kuruluşlardan biri olarak 147 yılını tamamlamış, 148. yaşına doğru giden bir 
dernek. Halen afet, kan, savaş ve göç durumları gibi kolay olmayan alanlarda 
çalışmalarına devam eden bir kurum özelliği taşıyor. Burada idarecilik, doktorluk, 
afet uzmanlığı gibi pozisyonlardan uluslararası alanda çalışan ekiplere kadar bir-
çok farklı pozisyonda çalışan arkadaşlarımız var. Hasbelkader ben de iki yıldır 
Kızılay Genel Müdürlüğü görevini yürütüyorum. 

Kızılay Genel Müdürü, Kızılay Yönetim Kuruluna bağlı olarak gerçekleştirilecek 
icraatları yapmaktan sorumlu bireydir. Her ne kadar birey endeksli görünse de bu 
tamamen bir ekip işi. Kızılay’ın tecrübeli genç ekibiyle birlikte hareket ediyoruz. 
Çünkü bir tarafta gençler var, bir tarafta tecrübeliler var, bu birlikten güç alarak 
vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz. 

Açıkçası, bugün 2015 ve 2016’ya baktığımızda hem coğrafi olarak hem tarihin 
bu zaman dilimi olarak da pek kolay olmayan bir zamanda yaşıyoruz. Bir yanda 
daha güzel evler, daha güzel ulaşım araçlarını kullanırken, iletişimde cep tele-
fonu dediğimiz, artık cep telefonundan çok daha öte, el bilgisayarı diyebileceği-
miz akıllı telefonların kullanımı bu denli yaygınlaşmışken, internete erişim alanı 
hem Türkiye’de hem Avrupa’da, dünyanın birçok ülkesinde bu kadar yayılmışken 
maalesef sınırın hemen öte tarafında veya yine Türkiye’nin içinde büyük bir göç-
men sorunuyla ve dünyanın belli coğrafyalarında da çok açık bir kıtlık, buna bağlı 
olarak açlık sorunuyla yüzleşiyoruz. Neredeyse her sene dünyanın farklı ülke-
lerinde çok ciddi bir kasırga ya da fırtınayla karşılaşıyoruz. Sayısı artmasa bile 
zararı artan depremler oluyor. Bu yüzden iyiliğe ve yardıma ihtiyaç duyan insan 
sayısı da artıyor. Bu da kurumsal olarak Kızılay veya Kızılay gibi kurumların, sivil 
toplum kuruluşlarının, ilgili devlet kuruluşlarının görevini, vazifesini, mesuliyetini 
artırıyor. Yani artık sadece işte, evinde engellisi olduğu için, evinde yaşlısı oldu-
ğu için desteğe ihtiyaç duyan insanlar değil, birkaç gün önce ya da birkaç sene 
önce hali vakti yerinde iken, bir günlük afetle ya da bir iç savaşla ya da yağmu-

1982 Konya doğumlu olan Dr. Meh-
met Güllüoğlu Marmara Üniversite-
si Tıp Fakültesinden mezun olduktan 
sonra özel bir sağlık merkezinde Acil 
Hekimliği, Yeryüzü Doktorları Derne-
ğinde Koordinatör, İstanbul Sağlık Mü-
dürlüğünde Sağlık Araştırmaları Şube 
Müdürü olarak çalıştı. 2013 yılında 
Kızılay Genel Müdürlüğü’ne atandı. İs-
tanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı doktora programına devam 
ediyor. 

İyiliğin Sınırı YOK

Fatih Muhammed ÇAKMAK
TDV KAGEM-UzmanKÜLTÜR-SANAT

42



Yine, dünyada bu tür hayır dernek-
lerinin, sivil toplum kuruluşlarının fa-
aliyetlerine katılım için belli bir miktar 
ücret alınır ve böylece fon üretilmeye 
de çalışılır. Biz de Kızılay olarak bunu 
gerçekleştirdik açıkçası ve bu da bir ilk 
oldu. İstanbul’da tabii Avrasya koşusu 
ya da başka koşular yapılıyor ama An-
kara’da bu anlamda bir boşluk var. Biz 
bu organizasyonumuzu her sene geliş-
tirerek sürdüreceğiz. İlk olmasına rağ-
men iyi bir katılım oldu. Yediden yetmi-
şe, 5-6 yaşlarındaki çocuktan 80-90 
yaşlarındaki büyüklerimize kadar, güzel 
bir ilgi vardı. Bu yüzden hem sağlık için 
hem Kızılay’ı hatırlatmak için hem kü-
çük de olsa bir fon üretip o fonla bizim 
sosyal faaliyetlerimize destek üretmek 

için çok amaçlı bir faaliyet düzenlemiş 
olduk. İyiliğin farklı bir yansıması olsun 
istedik.

 Koşu, çocukların ve gençlerin yo-
ğun katılımıyla gerçekleşti. Az 

önce siz de ifade ettiniz, oldukça güzel 
tabloydu. İyilik ve gençlik daha sık yan 
yana geldiğinde olabilecekleri tasavvur 
edebiliyor musunuz?

 Evet, bütün insanları iyilikte 
buluşturmamız lazım. Ama 

özellikle çocukları buluşturmamız la-
zım. Niye? Küçükten itibaren öncelikle 

run yağmamasıyla evinden barkından 
göç etmek zorunda kalmış insanlara 
dönüşebiliyor insanlar. Çok kırılgan bir 
dünyada yaşıyoruz, çok da kırılgan bir 
zaman diliminde yaşıyoruz. Fakat ger-
çekliklere rağmen örneğin otomotiv 
sektörünün konuşulduğu kadar iyilik 
konuşulmuyor. Otomotiv sektörü dün-
yadaki çok hakim sektörlerden birisi 
olduğu için, bunun örneğini veriyorum. 
Düşünsenize otomotiv programları ya-
pılır, araçlar üzerine, dünyada onlarca, 
yüzlerce, belki binlerce dergi çıkar; yan 
sanayisinden tutun, model ve markalar 
üzerine konuşulur; bunlar üzerinden 
milyonlarca insan geçinir. 

Demek istediğim şu ki, iyilik daha 
fazla konuşulmayı daha fazla yayılmayı 
hak ediyor. Dolayısıyla iyiliği konuşu-
yorsak, iyiliği organize bir şekilde yay-
mayı da planlamamız gerekiyor. Bunu, 
bireylerin hayatlarına indirmemiz la-
zım. Yani insanların sabahleyin kalk-
tıklarında araba hayali kurar gibi iyilik 
hayali kurması lazım. Akşam yatarken 
son model araçların posterlerine ba-
karak uyuyan çocuklar yerine iyilikle 
alakalı düşünen, kafa yoran çocukla-
rın olması lazım. Kızılay bu adımların 
kurumsal olarak bir parçası; ama esas 
hareketlilik bireylerle başlıyor.

 Çocuklar demişken; 8 Kasım Pa-
zar günü Ankara Kızılay meyda-

nında bir İyilik Koşusu gerçekleştirdi Kızılay. 
Siz de koşuya katılanlar arasındaydınız. 
İyilik ve koşu… Ne ifade ediyor?

Kızılay olarak, ilk defa bu sene 
yaptığımız bir koşuydu ve in-

şallah bunu uzun bir müddet devam 
ettirelim istiyoruz. Ben bir tıp doktoru-
yum, birçok hastalık için, özellikle kronik 
hastalıklar için, tansiyon için, şeker için, 
bu gibi hastalıklara ön açan obezite için 
ya da aşırı kilo için, bazı kanser türleri 
için tedavi yolları sunmakla sorumlu-
yum. İşte bunları engelleyen faktörler-
den bir tanesi de hareketli yaşam. Ya da 

tam tersinden söylersek, hareketsiz 
yaşam bu anlamda bu tür hastalıklara 
da yol açan faktörlerden bir tanesi. Yani 
işin içinde bir defa sağlık var. Öteki ta-
raftan, insanlara sebepler vermeniz la-
zım. Dünyada da bu yaygın bir faaliyet 
türüdür, ülkemizde de zaman zaman 
insanlar bir şeylere dikkat çekmek için, 
bazen bir ilden bir başka ile koşarlar. Bu 
genelde Ankara’ya doğru olur, çünkü 
Ankara başkenttir, Ankara yönetimin 
merkezidir, kararların alındığı yerdir. 
Haliyle Türkiye’nin bir başka şehrinden 
Ankara’ya doğru yapılan yürüyüşlerle 
dikkat çekilmeye çalışılır.

İyiliğin en önemli 
göstergelerinden bir tanesi 
de vermektir. Cebindeki 
paradan vermek, 
zamanından vermek, 
sevginden vermektir. Bu 
yüzden daha küçükken 
verme alışkanlığını 
kazandırmak gerekir. 

43



insanlara, arkasından bütün canlılara 
iyiliği şiar edinmiş, iyiliği önüne koy-
muş, iyilik olmazsa olmaz karakter ha-
line gelmiş bir genç için, bir çocuk için o 
aklında ömrü boyunca devam edecek 
olan bir -inşallah- ahlaka, bir karaktere 
dönüşecektir.

İyiliğin en önemli göstergelerinden 
bir tanesi de vermektir. Cebindeki pa-
radan vermek, zamanından vermek, 
sevginden vermektir. Bu yüzden daha 
küçükken verme alışkanlığını kazandır-
mak gerekir. 

Kesinlikle haklısınız. İyilik ve genç, 
iyilik ve çocuk kelimesi, bununla alakalı 
aktivitelerden bununla alakalı konuş-
malara varıncaya kadar daha fazla bu-
luşturmamız gereken iki kelime. Bu ko-
nuşmaları da, özellikle büyüklerin kendi 
aralarında yaptıkları konuşmalar olarak 
değil, gençlerin yine gençlerle yapacak-
ları konuşmalar şeklinde planlamak, 
tasarlamak gerektiğine inanıyorum. 
Yoksa, sizler de bizler de katıldığımız 
nice önemli toplantılarda, nice önemli 
kararların alınıp ama onların gençlere 
yansıtılamadığını ya da o önemli karar-
ları alanların kendi çocuklarının, kendi 
gençlerinin o önemli kararların zıddına 
gittiğini biliyoruz, görüyoruz. Bu, açık-
çası zor bir durum. Çünkü gençlik, hare-
ketli olunan, eğlenceye düşkün olunan 
bir dönem. O dönemde kişilere vermeyi 
aşılamaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla 
konuştuğumuz şeyin kolay olmadığını 
ben de kabul ediyorum. Ancak buna 
rağmen bir taraftan da ağacı yaşken 
eğmenin kolay olduğunu da biliyorum. 
Dolayısıyla, bütün bu zorluğu ve alına-
cak olan güzel neticeyi de düşündüğü-
müzde, ana okullarından, ilkokullardan, 
ortaokul, liselerden başlayarak onlara 
gerek kurumsal iyilik gerek bireysel iyi-
liği taşımalıyız. Yani bunlar ilkokullarda 
ifade edilir ama tabii gerçek hayatta da 
bunu yaşatmak lazım. Yaşlılara hürmet 
etmekten, sokak hayvanlarına, bitkile-

re zarar vermemeye kadar. Yoksa iyi-
lik sadece Kızılay’a ya da herhangi bir 
kuruma bağış yapmaktan ibaret değil. 
İnsana hürmet, insana saygı ve o insa-
na katkı sağlamak, o insana yardımcı 
olmaktır kastımız.

  Yine gençler üzerinden gidelim. 
Verdiğiniz bir mülakatta manevi 

yönünü, insani yönünü, vicdani yönünü 
kontrol eden, dünyevi anlamda ise derin-
leşen, okuyan, uzmanlaşan bir gençliğe 
ihtiyaç olduğunu vurguluyorsunuz. Tüm 
bu yönleri kuşatması, tamamlaması bakı-
mından yine iyiliğe dönersek, iyilik bir 
anahtar olabilir mi? 

“Tabii ki.” Bizler, en azından ben, 
ölümden sonrasına inanıyorum. Birço-
ğumuzun da, en azından bu topraklar-
da yaşayan birçok insanın da inandığı-
nı düşünüyorum. İnanç insana bir şey 
yaptırmalı. İnanç insana kendini değiş-
tirme yolunda adım attırmalı. Yoksa, 
sadece “inanıyorum” demenin yetme-
yeceğini düşünüyorum.

Bir taraftan bir dünya hayatımız var, 
dünya hayatı içinde aldığımız eğitim, 
sahip olduğumuz meslek ve o mesleği 
yapış biçimimiz var. Yani bir doktorun, 
bir mühendisin, bir şoförün daha önce-
sinde aldığı eğitim yaptığı işte yeterliği-
ni belirliyor. Çünkü orada bir formasyon 
alınıyor. Bir sürücü adayının ehliyet alıp 
araba kullandıktan sonra o koltuğun 
başına oturması bir birikime karşılık 
geliyor. Hangi koltuk olursa olsun, bi-
reylerin araba koltuğundan doktor kol-
tuğuna oturması, bu da bir süreç. Gerçi 
o süreçlere de açıkçası kafa yormak 
lazım. Şöyle ki: Birçok üniversite eğiti-
minde insana dokunulmasına rağmen, 
iletişim eğitimi ya da bunu Osmanlıca 
ifadesiyle söyleyeyim, özelde adab-ı 
muaşeret eğitimi genel anlamda ise 
ahlak eğitimi verilmiyor, daha çok işin 
teknisyenlik tarafı veriliyor. İşte, dok-
torlar için de öğretmenler için de ge-

çerli bu. Dolayısıyla bu tarafımızın biraz 
eksik kaldığını düşünüyorum. 

Bir taraftan da o mesleği yapış biçi-
mimiz önemli. Yani bir kimya mühendi-
si isek, o kimya mühendisliği uzmanlı-
ğımızla dünyadaki insanlara çok faydalı 
olabilecek bir ürün de geliştirebiliriz, 
çok kolay yapılabilecek ama çok etkili 
bir bomba da üretebiliriz. Tam da bu-
rada ahiret inancımızın etkili olduğunu 
düşünüyorum. Evet, çok etkili bir bom-
ba üretimini yapıp, onun patentini alıp 
belki milyonlar, milyarlar kazanabiliriz; 
ama bunun neticesinde yaşanacak fe-
laketlerde de pay sahibi olabiliriz. Ya da 
çok kolay bir şekilde insanların açlık, te-
mizlik gibi sorunlarının yanında, ihtiyaç 

duydukları ilaçlara kadar katkı sağlayıp, 
yine dünyada da meşru olarak belki bir 
zenginliğe ulaşabiliriz. Fakat esas öte-
ki, ölümden sonraki hayat için yatırım 
yapabiliriz. Sözgelimi atomu parçalayıp 
o atomdan meydana gelen bir nükleer 
enerjiyle tüm Afrika’nın enerji prob-
lemine çözüm de üretebilirsiniz; ama 
devam edip atom bombasını üretip sa-
dece bir tuşla, birkaç yüz kiloluk bom-
bayla yüz binlerce insanın dakikalar 
içinde ölmesine sebep de olabilirsiniz. 
O yüzden, burada konuştuğumuz, has-
sas bir konu. Burada konuştuğumuz 
şey bir tercih; iyiliği mi tercih edeceğiz, 
umursamazlığı mı, yoksa kötülüğü mü? 

Tabii insanlar konuşurken, bu kim 

İyilik sadece Kızılay’a ya 
da herhangi bir kuruma bağış 
yapmaktan ibaret değil. 
İnsana hürmet, insana 
saygı ve o insana katkı 
sağlamak, o insana yardımcı 
olmaktır kastımız.

MEHMET GÜLLÜOĞLU
RÖPORTAJKÜLTÜR-SANAT
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olursa olsun “Ben kötünün yanında-
yım” demez hiçbir zaman. “Ben ülkemi 
savunuyorum” diye yapar. “Ben bunu 
bilim için yapıyorum” der. Hiç kimse 
“Kötülüğü tercih ettim” demez. Dola-
yısıyla biz küçüklükten itibaren, bilim 
adamı olacak çocuğa da, öğretmen 
olacak çocuğa da, doktor olacak çocu-
ğa da iyilik tercihinde bulunması yö-
nünde sebepler hazırlamalıyız. Bugün 
dokunduğumuz her bir çocuk, bundan 
20 sene sonra bir yerde olacak, bir 
meslekle uğraşacak. Yolda bir kedi gör-
düğünüzde ona tekme mi atacaksınız 
yoksa onun başını okşayıp varsa vere-
bileceğiniz yiyeceği, içeceği bir şey, onu 
mu vereceksiniz. Bu tercihtir esasında 
konuştuğumuz şey. Yoksa dediğim gibi, 
mutlaka cebinde para olanın yapacağı 
bağış değildir iyilik.

 Gönüllü olarak Filistin, Mısır, Ür-
dün, Lübnan, Suriye, Katar, Ken-

ya ve Somali’de faaliyetler yürüttünüz. 
Halen çeşitli vesilelerle farklı coğrafyalara 
gidiyorsunuz. Daha iyi bir dünya için sınır-
ları aşıyorsunuz. Zorluğu, kolaylığı, bere-
ketiyle derinlemesine anlamamız açısın-
dan soruyoruz: İyiliğin bir sınırı var mı? 

 İyiliğin sınırı yok, hele bu dün-
yada hiç yok. Ulaşım imkânla-

rının bu kadar arttığı, gidip gelmelerin, 
ürün ulaştırmanın bu kadar kolaylaştığı 
bir dünyada iyiliğin sınırı yok. İyiliğin sı-
nırının olmaması gerekiyor. Şöyle ki: 
Türkiye ve Suriye iki ayrı ülkeydi; ama 
şu an 2,5-3 milyon civarında Suriyeli 
Türkiye’de. O yüzden, bizim onlara sı-
nırlarımızı ilelebet kapatma gibi bir du-
rumumuz, bir usulümüz olamaz. Ya da 
bir başka taraftan bakalım: Şu an sade-
ce Almanya’da 3 milyon Türk var. Bura-
daki insanların durumlarını gözetmek 
sadece o ülkenin değil bizim de sorum-
luluğumuz. Ya da Afrika açısından, 
dünyanın bir başka coğrafyası açısın-
dan baktığınızda, oralara ulaşmak için 
de, oraları anlamak için de sınır yok. 

Bundan 200 sene önce binlerce kilo-
metre öteden haber almak neredeyse 
imkânsızdı ya da çok zordu. Birileri ge-
lip de size oraları anlatsın diye bekle-
nirdi. Şu an öyle bir durum yok,. Gerek 
yazanlardan çizenlerden, gerekse in-
ternet aracılığıyla birçok coğrafya hak-
kında haberdar olabiliyoruz. Haberdar 
olduğumuz şeyden eğer mesul isek -ki 
bu bizim için bir düsturdur diye düşü-
nüyorum- bu sefer de oraya ulaşmanın 
önündeki engellerin kalkması gerekiyor 
bizim için. 

Tabii, benim gittiğim coğrafya, dün-
yadaki ihtiyaç sahibi coğrafyanın bir 
kısmı. Uzak Asya diye tabir edilen, 
Çin’in bazı bölgelerindeki –buna Doğu 
Türkistan da dahil olmak üzere- ya da 
Latin Amerika’daki ihtiyaç sahiplerine 
fiziki olarak uzak coğrafyalar olduk-
ları için buna siyasi ve yazılı engeller 
de eklenince kolay kolay ulaşamıyo-
ruz. Buralara bile keşke imkân olsa da 
ulaşmaya çalışsak, ulaşabilsek. Yani 
yapılabilen ufak tefek işler oluyor ama 
ciddi durumlarda ne yazık ki yetersiz 
kalıyoruz. Mesela, Doğu Türkistan’a 
ulaşmada siyasi engelleri aşamıyoruz. 
Bu bölgede ciddi, orta veya uzun vade-
li işler yapmak çok kolay değil. Bu tür 
bölgelerden biri de Afrika. Afrika’daki 
açlık sorunu hâlâ Afrika’nın birçok ül-
kesi için tehdit. Bazen de finansal kay-

naklarımız, imkânlarımız yetersiz kalı-
yor. Bugün artık Somali’ye ya da Güney 
Sudan’a çok rahat gidebiliyoruz. Ama 
milyonlarca insanın derdine derman 
olacak hizmet imkânlarımız yok. Bu 
yüzden de ciddi kalkınma programları 
yapmamız gerekiyor.

Tabii, iyiliğin yine kurumsal isimle-
rinden bir tanesi insani yardımdır; bir 
başkası, kalkınma yardımıdır. Bu iki 
kavram bu alanda çalışan biz profes-
yoneller için önemli kavramlardır. Şöyle 
ki: İnsani yardım, daha çok acil yardım-
lar için kullanılır. Kalkınma yardımları 
ise ülkelerin, devletlerin, milletlerin, 
insanların orta ve uzun vadede kendi 
ayakları üzerinde durabilecekleri, eği-
tim, tarım, sağlık gibi kendi kendilerini 
idame ettirebilecekleri yardımları içe-
rir. Kalkınma yardımları balığı vermeyi 
değil balık tutmayı öğretmeyi amaçlar. 
Mevcut çalışmalar düşünüldüğünde bu 
alanlarda daha yapılması gereken çok 
iş var. 

Sınırların kalkması, bir taraftan işleri 
kolaylaştırırken öteki taraftan da me-
suliyetinizi arttırıyor, bu alana ihtiyaç 
duyulan finansal büyüklüğü artırıyor, 
biz de bunu karşılamak için çalışıyoruz.
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 Bahsettiğiniz insani yardım ve 
kalkınma programlarına dair 

Türkiye’de sivil toplum çalışmaları her ge-
çen gün biraz daha genişliyor. Süreci nasıl 
okuyorsunuz?

 Türkiye’de, evet, gelişiyor ama 
bir İngiltere ile bir Amerika ile kı-

yasladığımızda daha çok gerideyiz. Türki-
ye’deki sivil toplum kuruluşlarının tama-
mının bütçesi, üye ve gönüllü sayısı gibi 
ölçülebilir parametreler açısından baktı-
ğımızda, açıkçası daha almamız gereken 
çok yol var, yeni başladık. Gerek çalıştığı 
ülkelerle, çalışma usulleriyle kıyasladığı-
mızda örneğin “Sınır Tanımayan Doktor-
lar” gibi bir Fransız kuruluşu 40-50 yıldır 
çok ciddi yol kat etmişken, yine “Oxfam” 
gibi İngiltere merkezli bir başka kuruluş 
ya da Amerikan merkezli başka kuruluş-
ların aldıkları mesafeleri dünya ölçeğin-
deki parametreler açısından kıyasladığı-
mızda daha almamız gereken çok yol var. 

Bununla birlikte durum tespiti açı-
sından Türkiye’deki kuruluşlar özelinde 
baktığımızda iyi bir mesafe kat ettiğimizi 
söyleyebiliriz. Mesela Kızılay olarak, ge-
rek savaş bölgeleri gerekse sağlık alanları 
çalışmalarında, yine uluslararası alanlar-
da, ülke içi çalışmalarda 10 yıl içinde çok 
yol aldık. Fakat yolun uzunluğuna bak-
tığımızda daha kat edecek çok yolumuz 
var, diyebiliriz. Daha fazla sivil toplum 
kuruluşuna ihtiyacımız var. Daha fazla 
özelleşmiş kuruluşa ihtiyaç var. Daha 
fazla gönüllüye ve gönüllü sistematiği-
ne ihtiyaç var. Örneğin Türkiye’de henüz 
bir gönüllü kanunu yok. Bu ciddi bir ek-
siklik. Yasal düzenlemelerden tutun da 
gönüllü sayısına, işin bütçesine, gönüllü 
çalışmalarına ayrılan bütçe miktarının ar-
tırılmasına kadar, iyileştirilmesi gereken 
hususlar var. Aynı şekilde profesyonel 
insan kaynağının geliştirilmesine, organi-
zasyonlar açısından, çalışma yürütülecek 
ülkelerin belirlenmesine kadar alınacak 
çok yolumuz var.

 Peki, Kızılay sivil toplum çalış-
malarında kendini nasıl ko-

numlandırıyor?

 Önemli bir soru. Evet, Bizim de 
zaman zaman birlikte çalıştığı-

mız, benzer işleri yapan kuruluşlar var. 
Fakat Kızılay gibi bir asrı deviren bu ka-
dar uzun ömrü olan başka bir insani 
yardım kuruluşu yok. Bu bir taraftan 
tabii mesuliyet getiriyor.

Öteki taraftan, Kızılay ve Kızılhaç 
devletlerine yardımcı rol üstlenen ku-
ruluşlardır, bu yüzden özel bir yerde 
dururlar, tüzüklerinde bu bizzat yazar. 
Bu mesuliyet sebebiyle  başka sorum-
lulukları da var Kızılay’ın. Biz Türkiye’de 
hem Kızılay’ı, hem insani yardım tekni-
ğini, hem de sivil toplumu geliştirmeye 
yönelik çalışmalar yapmak gayretinde-
yiz. Ama tabii bir taraftan da uğraştığı-
mız konular çok: Suriye konusu, ulus-
lararası konular, kan bağışı konusu gibi 
alanlarda da çalışıyoruz. Türkiye’de 
Dernekler Daire Başkanlığının bu alan-
da yürüttüğü çalışmalar var ama esa-
sında bireylerin sivil topluma yönelik 
ilgisinin arttığını söyleyebilirim. Biz de 
buna ufak tefek de olsa, gerek yaptı-
ğımız faaliyetleri zaman zaman başka 
sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yap-
maya da dikkat ederek, bazen de ortak 
toplantılar yaparak katkı sağlamaya 
çalışıyoruz. Ancak koordinasyon, in-
san kaynağının geliştirilmesi, kurumlar 
arası iletişim anlamında daha da yap-
mamız gerekenler var tabii ki. 

 Unutmadığınız, unutamadığınız 
iyilik hikayeleriniz vardır muhak-

kak. Zira hikayelerle başlıyor iyilik. Bizi de 
hissedar edeceğiniz iyilik hikâyelerinizle 
bitirelim isterseniz.

 Bana genelde, bu ve benzeri 
sorular sorulduğunda 2011’de 

yaşadığım bir olayı anlatıyorum. Çünkü 

hakikaten benim için önemli bir andı. 
2011’de Somali’deki kıtlıktan dolayı in-
sanların bir kısmı bir şehirden başka bir 
şehre, bir kısmı ise yakındaki ülkeler 
olan Etiyopya’ya, Cibuti’ye, Yemen’e ve 
Kenya’ya göçmüştü. Biz de Türkiye’den 
birkaç doktorla beraber Kenya’nın So-
mali sınırındaki bir mülteci kampına zi-
yarete gitmiştik. O mülteci kampı esa-
sında  20 yıl önce, 1991’de, kurulmuş 
bir kamptı. 90 bin kişi için kurulmuş 
olan kampta, o dönem itibarıyla 500 
bin kişi yaşıyordu. Birleşmiş Milletler 
oralara yardım ulaştırmakta zorlanı-
yordu. Kimi yürüyerek, kimi otobüslerle 
yüzlerce kilometre mesafeden gelen 

insanlardı orada kalanlar. Yolda yeterli 
besine ulaşamadığı için takatsiz kalan; 
hani karikatürize edilmiş ya da fotoğ-
raflarını gördüğümüz o çöp gibi çocuk-
ları gördüm ve onların bazılarının top-
rağa verilişine şahit oldum. O günden 
itibaren ne zaman biraz ağır bir yemek 
yesem pişmanlık duyarım, yememeye 
çalışırım. Onların, o çocukların veballe-
rinin açıkçası bizim üzerimizde olduğu-
nu düşünürüm. 

Bir de tabii Aylan Bebek var. Aylan 
Bebek de gerek Suriyeliler kapsamın-
da gerek göç konusu kapsamında in-
sanların niçin iyilik yapması gerektiğini 
bana sık sık hatırlatan kişilerden, me-
leklerden biridir.

İnanç insana bir şey 
yaptırmalı. İnanç insana 
kendini değiştirme yolunda 
adım attırmalı. Yoksa, sadece 
“inanıyorum” demenin 
yetmeyeceğini 
düşünüyorum.

MEHMET GÜLLÜOĞLU
RÖPORTAJKÜLTÜR-SANAT
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 Hayatta kalıcı bir değişim yapmak istiyorsak,                            
“çerçeveyi değil, resmin kendini değiştirmeliyiz.”          
Bu düşünceden hareketle KAGEM gönüllüleri olarak bu 
değişime katkıda bulunmak için kimsesiz çocuklarımıza el 
uzatıyoruz.

Devlet koruması altındaki çocuklarımızın sosyal 
ihtiyaçlarına katkıda bulunmak için KAGEM olarak pek 
çok uzman arkadaşımızla bu güzel yola baş koyduk. 
Proje kapsamında her cumartesi, Sevgi Evleri’nde 
gönüllülerimizle birlikte kitap okuma saatleri, drama 
etkinlikleri ve manevi değerlerin aktarımı eğitimleri ile 
sevgi köprüleri kurduk. Her geçen gün ekibimize yeni 
gönül elçileri katılıyor.

Fakat yolumuz uzun. Ulaşılmayı bekleyen çocuğumuz 
çok. Kimsesiz çocuklarımızla aramızda kurulan bu              
SEVGİ KÖPRÜSÜ ekibine yeni gönüllü arıyoruz. 

BİR SEVGİ KÖPRÜSÜ DE 

SİZ KURUN!...



SARP 
YOKUŞU 
AŞMAK:
Koruyucu Aile Olmak

Biliyoruz ki; sağlıklı bir toplum ve mutlu yarınlar için sahip olduğumuz en 
değerli varlıklarımız çocuklardır. Peki, ne ister bir çocuk büyürken hiç dü-

şündünüz mü? Pahalı bir oyuncak mı, ışıltılı giysi mi, yoksa rengârenk bir oda 
mı? Galiba hiçbiri. Çünkü bir çocuğun olmazsa olmazı en büyük ihtiyacı, sevgi ve 
güven duygusudur.

 Su gibi, ekmek gibi, hava gibi hayatın olmazlarından olan bu iki unsurun bir 
arada olabileceği tek yer ise ailedir. Çocuk hayatının en önemli mihenk taşı olan 
aileyi kaybeden yavrularımız aslında güven ve sevilme duygusunu da beraberin-
de yitiriyorlar.

Çocuklarımızı yurtlara ve yuvalara alıyoruz fakat bakmaktan öteye gidemi-
yoruz. Evlatlarımızın kayıp, eksik ve dışlanmış birer birey olarak yetişmelerinin 
önüne geçmek ve hayatlarına biraz olsun anlam katmak için duyarlı bir modele 
ihtiyaç var. Bu sebeple, koruyucu aile hizmet modeli kaybedilen bu değerleri ye-
rine koyabilecek bir bakım modelidir.

Proje kapsamında, İstanbul’da iki ayrı yakada olmak üzere, Ankara, Çorum, 
Trabzon, Mersin ve Eskişehir’de koruyucu aile ve adaylarını İslam dini açısından 
yetimleri nasıl himaye etmeleri gerektiği ile ilgili temel konular hakkında bilgilen-
dirici paneller düzenlenerek “Koruyucu Ailelik” uygulaması tanıtıldı. 

Koruyucu aile adaylarına ve projeye destek veren eğiticiler başta olmak üzere 
koruyucu aileliğin dini boyutunu ortaya koymak ve kamuoyunu bilgilendirmek 
amacıyla;  “Hz. Peygamber Döneminden Günümüze Yetimlerin Himaye Edil-
mesi: Koruyucu Aile Olmak” isimli kitap çalışması yayımlandı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Dairesi Başkanlığınca 2015 yılı 
içinde 81 ilin din görevlileri aracılığıyla Koruyucu Aile uygulamasını tanıtıcı ve dini 
boyutu üzerine çeşitli programlar düzenlendi.

Koruyucu aile, çeşitli 
nedenlerle öz ailesi yanında 
bakımları bir süre için 
sağlanamayan çocukların 
kendi aile ortamlarında 
eğitim, bakım ve 
yetiştirilme sorumluluğunu 
kısa veya uzun süreli 
olarak, ücretli veya gönüllü 
statüde devlet denetiminde 
paylaşan hissettikleri 
toplumsal sorumluluğu 
gösterebilen uygun aile ya 
da kişilerdir. * 

* Koruyucu Aile Yönetmeliği Md. 4/h

SOSYAL-PROJELER
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Nusret SOYLU
Aile ve Sosyal Bakanlığı                                                                
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Yanında 
Destek Hizmetleri Daire Başkanı

“Koruyucu aile projesi bir insanlık projesidir. Ülkemizin zenginlik kaynağı olan 
çocuklarımız için sosyal devlet üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor ancak sevgi ve 

birebir yakın ilgi konusunda eksiklerimiz var. Bu da ancak aile ortamında olur. Bu bi-
linçte olan Bakanlığımız aile odaklı çalışmalara hız vermektedir. Hep birlikte bu çalış-
malara destek olmalıyız.”

Hicret K. TOPRAK
TDV KAGEM Müdürü

”Devletimizin şefkat kanatları altındaki yetim ve kimsesiz yavrularımızın, ger-
çek bir aile ortamında, anne ve baba sevgisinin de yer aldığı aile sıcaklığı içinde 

hayata tutunmalarını sağlayan koruyucu ailelik uygulamasını destekliyoruz. Vakfımız 
ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, konuyu dini açı-
dan ele alıyor ve gerek dinimizde, gerekse tarihsel tecrübemizde bu sorumluluğun na-
sıl yerine getirildiği konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü dinî hassasiyetlerimiz 
bu konunun engeli değil, bilakis teşvik edeni olmalıdır.”

Hatice Kübra GÖRMEZ
İlahiyatçı –Yazar

“Yetimin, cinsiyeti, mazereti ya da yaşı yoktur. Biz, iman eden insanlarız ve bu 
yolda hizmet edeceğiz. Ahirette Allah, ‘Neden toplumunuzdaki yetimlere el 

uzatmadınız’ dediğinde, bizlerin dini hassasiyetinden dolayı bir mazereti geçerli olma-
yacaktır. Bizler, ibadetlerimize, kendi evlatlarımıza gösterdiğimiz özen kadar korunma-
ya muhtaç bireylere kucak açmadıkça bu sosyal yara, her zaman kanamaya devam 
edecektir.”

Mazhar BİLGİN 
TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı

“Koruyucu ailelik dinimizin yetimlerin himaye edilmesine yönelik teşvik ettiği bir 
uygulama. Maalesef dinimizce yasaklanmış olan evlat edinme ile koruyucu aile-

lik karıştırılıyor. Dinimizde çocuğun biyolojik ana ve babasının yerine kendisini evlat edi-
nen ailenin ismi ile anılarak nesep dediğimiz cet bağının karışması riski taşıyan evlatlık 
müessesesi kaldırılmıştır. Ayrıca evlat edinmek, miras hukuku açısından da sakıncalar 
doğurmaktadır. Oysa koruyucu ailelikte evlat edinme yoktur, bunun yerine himaye etme 
vardır. Bu uygulamada çocuk kendisini himaye edenlerin ana ve babası olmadığını bil-
mektedir.”  
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Kur’an-ı Kerim’de “yetim” kavramı-
nın altının çizildiği görülmektedir. 

Pek çok ayette, yetime iyi davranmak, 
yapılacak yardımlar içerisinde yetimin 
ön plana çıkarılması, yetimlerin hima-
yesi ve malvarlıklarının muhafazası gibi 
önemli meseleler ele alınmıştır. 

Yetim ne demektir? Biz günlük dilde 
yetimi neyi ifade etmek için kullanıyo-
ruz? Kendisi yetişkin olmayan, annesi-
ni veya babasını kaybetmiş insan. Arap 
dilinde babasını kaybetmiş olan için 
özellikle bu kelime kullanılır ama bila-
hare anlam genişlemesine uğramıştır, 
ebeveynini kaybetmiş olan kişiler için 
de kullanılmaktadır. Yetimin kelime 
anlamı ne demektir? Yalnız başına ka-
lan, tek başına kalan demektir. Neden 
bu ifade kullanılır? Çünkü bu insan hi-
mayeye muhtaçtır, desteğe muhtaçtır, 
ondan dolayı yetim tabiri kullanılır ve 
bu sadece ebeveynini kaybeden, ye-
tişkin olmayan çocuklar için değil, Arap 
kültüründe eşini kaybetmiş olan bir 
hanım, hem çocuklarının bakımını üst-
lenmek durumunda hem de hayat mü-
cadelesine devam etmek durumunda 
olduğundan dolayı, onun için de “yetî-
me” tabiri kullanılır.  Demek ki Kur’an-ı 
Kerim’de altı çizilen “yetim” kavramı 
sadece ebeveynini kaybeden küçükler 
için değil, korunmaya, himaye edilmeye 
muhtaç olan herkes için kullanılmıştır 
ve özellikle seçilmiştir.

Türkçede “öksüz” deriz. Ne demektir 
öksüz? Kelime itibariyle halk arasın-
da şöyle bir deyiş vardır: Kişi, babadan 

yetim, anneden öksüz kalır, diye. Ama, 
“ög” göğüs demektir. “Ögsüz” –biz “ök-
süz” diye telaffuz ediyoruz- sığınacağı, 
başını yaslayacağı bir göğsü olmayan 
kişi anlamına gelmektedir.  Bu kelime 
hem annenin şefkatinden mahrum 
kalmayı ifade etmek için kullanılır, hem 
de aynı zamanda himaye ve korunma 
ihtiyacını ifade etmek için kullanılır.

Efendimiz de bir yetim idi. Onun se-
çilmesinde rol model olabilmesi için 
pek çok hikmetler gözetilmiştir. Ne 
buyurur? “Beni Rabb’im terbiye etti 
ve en güzel şekilde yetiştirdi.”  Bu da 
ifade edilir Duhâ Suresi’nde: “Sen bir 
yetimdin, Rabb’in seni barındırmadı 
mı?” (Duhâ, 93/6). Kendisi o duyguları 
yaşayan bir insan ancak ümmete aynı 
konudaki hassasiyeti öğretebilir, ta-
lim edebilir. Kendisi yetimdi, kendisini 
barındıran dedesi Abdülmuttalib de 
bir yetimdi, o da o şekilde büyümüş. 
Dedesinin vefatı üzerine amcası Ebu 
Talip’in himayesine girdi. Yani Efendi-
miz’in kendisi de, akrabası da olsa, bir 
koruyucu ailenin yanında kaldı. Ama 
kendisi ileride, amcası ekonomik sıkın-
tıya düştüğünde, onun oğlu olan Hz. 
Ali’yi yanına aldı, ona koruyucu aile hiz-
meti sundu. 

Baktığımız zaman koruyucu aile 
uygulaması daha gerilere de gider. 
Kur’an-ı Kerim’de Hazret-i Zekeriya’nın 
Hazret-i Meryem’i himayesi (Âl-i İm-
rân, 3/37) de bir koruyucu ailelik mo-
deli olarak ifade edilebilir. Aynı şekilde 
Hazret-i Musa’nın Firavun’un sarayın-
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da Hazret-i Âsiye tarafından himayesi-
ni (Kasas, 27/7-13) de bu şekilde de-
ğerlendirebiliriz.

Şimdi, Mâûn Suresi, hepimizin bildi-
ği, namazlarda defalarca okuduğumuz 
bir sure. Ne diyor o surede? “Yaptığının 
hesabını vermeyi yalanlayan kişiyi gör-
dün mü? Yetimi itip kakan odur, aynı za-
manda yoksula yardım için de başkala-
rına önayak olmaz.” Bakın, devamındaki 
ifade dikkatlerimizi bir noktaya çekiyor:  
“O namaz kılanlara yazıklar olsun, onlar 
kıldıkları namazın ciddiyetinin farkın-
da değiller, sadece gösteriş yaparlar, 
insanlar arasında en ufak olan yardı-
ma dahi engel teşkil ederler.” (Mâûn, 
107/1-7) Bu sure şunu söylüyor bize: 
Yaptığımız ibadetler bizi bu konularda-
ki hassasiyete teşvik etmektedir. Eğer 
böyle bir hassasiyet bizde uyanmıyorsa, 
bunlar amacına erişmeyen, muhtevası 
pek doğru olmayan birtakım şekillerin 
ifasından ibaret kalır ki, buradan alına-
cak çok dersler vardır. 

Himayeye muhtaç çocuklarla alakalı 
yaklaşımı ortaya koyarken Kur’an-ı Ke-
rim bizi empatiye davet ediyor. Nisa Su-
resi’ndeki ayet-i kerime aynen şöyle der: 
“Ölüp gittiğim takdirde eli ermez gücü 
yetmez bu yavrularıma kim bakar, diye 
endişe edenler, başkalarının yetimleri-
ni de kendi çocukları gibi düşünsünler.” 
(Nisa, 4/9) Bakın, burada Nisa Suresi’nin 
dokuzuncu ayet-i kerimesi bize şu ger-
çeği ifade ediyor: O himayeye muhtaç 
olan çocuk sizin çocuğunuz da olabilirdi. 
Siz bugün varsınız ama yarın olmayabi-
lirsiniz. Dolayısıyla onlara bakış açınızda 
kendinizi, kendi çocuğunuzu gözünü-
zün önüne getirin ve o şekilde hareket 
edin. Ciddi de bir uyarı var: “Hiçbir hak 
ve hukuk gözetmeden yetimlerin mal-
larını iç edenler aslında karınlarına ateş 
doldurmuş olmaktadırlar. Nitekim böy-
leleri vakti gelince cehennemi boylaya-
caklardır!” (Nisa, 4/10) diyor Nisa Suresi 
onuncu ayetinde. 

Bu dehşetli uyarı Müslümanlarda bir 
tedirginliğe yol açıyor çünkü yetimlerin 
mallarını idare etmek hakikaten has-
sastır. Bununla alakalı özel vasîler ta-
yin edilir, çok hassas davranılır; yetimin 
vasîsi basiretli bir tüccarın ticaretha-
nesini idare ettiği hassasiyetle yetimin 
malını kollayıp o şekilde hareket etmek 
durumundadır. İnsanlar bir tereddüde 
düşmüşler acaba biz bu işin altından 
kalkamaz mıyız, diye. Yetimlerle alakalı 
olan ilgilerine bu tereddüt hâkim olun-
ca, konuyla alakalı Bakara Suresi’nin 
220. ayet-i kerimesi nazil oluyor: “Ey 
Peygamber, sana bir de yetimlere nasıl 
davranmak gerektiğini soruyorlar. De 
ki, onlara yardım eli uzatmak, güzel im-
kânlar sağlayıp durumlarını düzeltmek, 
sahipsiz hâlde bırakmaktan elbette 
ki daha hayırlıdır. Eğer yetimlerle aynı 
çatı altında yaşarsanız, bilin ki onlar si-
zin din kardeşinizdirler. Allah yetimlere 
karşı kimin iyi kimin kötü niyetli olduğu-
nu çok iyi bilir.” (Bakara, 2/220) Burada 
ne var? Bu tereddüdü bir tarafa bırakın, 
eğer siz hakikaten samimi bir şekilde o 
yetime yardımcı olmak, elinden tutmak 
maksadıyla yaklaşıyor iseniz, o zaman 
Allah’ın yardımı da sizinle beraberdir. 
Elbette ki onları içimize almak ve on-
larla hemhal olmak yapmamız gereken 
davranıştır. 

Efendimizin de bu ayet-i kerimelerin 
ışığında dile getirdiği birçok sözü akta-
rılmaktadır: “Ben ve yetimi kollayan kişi, 
cennette böyle yan yanadır.” (Buhârî, 
Müslim, Ebu Dâvud, Tirmizî) diyor iki 
parmağını göstererek. Biz ibadetleri-
mizi niçin yaparız? Allah katında daha 
makbul bir yere erişebilmek için. Buyu-
ruyor ki: “Üç yetimle ilgilenerek onları 
yetiştiren bir kişi, geceleri nafile namaz 
kılan, gündüzleri oruç tutan ve canını 
hiçe sayarak Allah yolunda cihat eden 
bir kişinin yaptığının tamamının ecrini 
hak etmiştir.” (İbn Mâce) Yine Tirmizî’de 
geçen bir hadis-i şerif: “Bir yetimi sof-
rasına katan, onunla ilgilenen kişiyi, 

eğer bağışlanması mümkün olmayan 
büyük bir günah işlememişse, Cenab-ı 
Hak affedecektir.” Bunu Muhbir-i Sadık 
bize ifade ediyor. Yine İbn-i Mâce’de 
geçen bir rivayet: “Allah’ın en sevdiği 
ev, içerisinde bir yetimin hoş tutulduğu, 
ona iyi davranıldığı bir evdir. Allah’ın en 
sevmediği ev, ona iyi davranılmadığı, 
onun bir şekilde hor görüldüğü evdir.” 
“Cennetin kapısını açmak üzere ben gi-
deceğim” diyor kıyamet gününde, Ebu 
Ya‘lâ el-Mavsılî’nin rivayet ettiği bir 
hadiste: “Bir de bakıyorum ki bir kadın 
benim önüme geçmiş, kapıyı o açacak. 
Soruyorum, sen ne yaptın? Ben eşimi 
kaybetmiştim, kendimi ondan sonra-
ki hayatımda yetimleri büyütmeye ve 
yetiştirmeye adadım. Bundan dolayı bu 
öncelik benimdir” diyor.

Birisi şikâyette bulunuyor, diyor ki: 
“Ey Allah’ın elçisi, benim kalbim çok 
katı, insanlara iyi duygular besleyemi-
yorum, merhamet gösteremiyorum 
kimseye. Bunun tedavisi nedir?” Sun-
dukları reçete şöyle: “Bir yetimle ilgi-
len, onun başını okşa, onun bakımını 
üstlen. Göreceksin ki kalbindeki katılık 
gidecektir ve sen bu isteğine nail ola-
caksın.” (Taberânî) Şu noktaya da dikkat 
çekiyor: “Yetimin ağlamasından sakın. 
Onun ağlamasından arş titrer ve onun 
yalvarması, duası ve bedduası gece in-
sanlar uykudayken şimşek hızıyla yol 
alır ve ulaşacağı makama ulaşır.” (Is-
behânî) 

Bu ifade ettiğimiz hususlar, yetim-
lere karşı takınmamız gereken dinî 
motivasyonla alakalı naslardan birer 
demet idi. Meselenin tatbikata yan-
sımış hukuki boyutuyla alakalı fıkıhta 
lakît denilen bir kavram vardır. Ne de-
mektir lâkit? Lakît için, buluntu çocuk 
tabiri de kullanılır. Yani bir kenara bı-
rakılmış, himayeye muhtaç, kendisine 
el uzatacak kişileri bekleyen bir çocuk. 
Bununla alakalı olarak kaynaklarımız-
daki ifade şöyledir: “Lakîtin muhrizi 
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gânim, mudîi âsimdir.” Ne demektir? 
O çocuğa el uzatarak ona sahip çıkan, 
sanki bir ganimet elde etmiş derecede 
sevap alır ama onu zayi eden, onu terk 
eden ve ona el uzatmayan da günah-
kâr olur. Böyle çocuklara el uzatmak 
ümmet üzerine farz-ı kifayedir. Birileri 
el uzatırsa, bu vazife yerine getirilmiş 
olur ama herkes ilgisizi kaldığı takdirde 
ümmet tamamen günahkâr olur ve bu 
çocukların bakım masrafı da beytül-
malden yani kamu malından karşılanır. 

Hazret-i Ali’ye böyle bir lâkiti bu-
lan birisi geliyor, diyor ki: “Keşke senin 
yerinde ben olup da o çocuğa ilk defa 
ben el uzatabilseydim, bunu bir serve-
te değişmezdim.” Bu hususta deniliyor 
ki: “Bu çocuğun masrafı zaten beytül-
malden karşılanacaktı, yani bu adama 
bu ek bir külfet getirmiyordu.” Haz-
ret-i Ali’nin yaklaşımı şunu gösteriyor: 
Önemli olan orada karar verip o ilk eli 
uzatabilmek. O çocuğu o uçurumun ke-
narından tutup bu tarafa çekebilmektir. 
Hazret-i Ali o iradeyi gösterdiği için bu 
davranışa gıpta ediyor. 

Bizim, korunmaya muhtaç olan ço-
cuklarla da toplumun diğer üyeleriyle 
de ilgili bakış açımız lakîtteki gibi ol-
malı. Bunlara sahip çıkarsak ganimet-
ten hissemizi alırız ama el uzatmayıp 
da bunlar zayi olursa -zaten toplum o 
şekilde devam edemez ama- bunun 
manevi mesuliyetini de biz kaldırama-
yız. Bizim kültürümüz meseleye böyle 
bakar. Çünkü insana bakışımız bunu 
gerektirir. 

Şimdi, çok sorulan, bazen tered-
dütlere mahal veren evlatlık meselesi 
ile koruyucu aile arasındaki fark ne-
dir onun üzerinde de duralım.  Evlat-
lık uygulaması –ki tebennîdir bunun 
Arapçadaki aslı- kaldırılmıştır. Arap 
toplumunda şöyle bir uygulama vardır: 
Bir insan kendisiyle kan bağı olmayan 
birisini, bu benim evladımdır ve oğlum-

dur diye kendi nesebine ilhak ediverirdi. 
Ama kendi öz oğlunu da dışlayabilirdi, 
bununla benim hiç alakam kalmadı 
diye. Niye yaparlardı bunu? Çünkü o 
dönemin sosyal yapısında devlet yoktu 
ve her kişi varlığını sürdürebilmek için 
bir kabileyle bağlantılı olmak, onun hi-
mayesine girebilmek zorundaydı. Do-
layısıyla, kabilenin veya büyük ailenin 
reisi kendisine katkı sağlayacağını dü-
şündüğü kişileri nesebine ilhak ederdi. 
Aynı şekilde bir adam sürekli kabilesine 
zarar veriyorsa, kabilesinin onu diğer-
lerine karşı koruma imkânı yoksa onun 
nesebini de reddederdi. Bu uygulamayı 
Cenab-ı Hak Ahzab Suresi’nin 4. aye-
tinde kaldırdı. Buyurdu ki: “Allah evlat-
lıklarınızı öz oğullarınız saymamıştır.” 
“Geçmişte evlat edindiğiniz kimseleri 
bundan böyle babalarının soyadlarıy-
la çağırın. Allah nezdinde en doğrusu 
böyle çağırmanızdır. Eğer babaları-
nın kim olduklarını bilmiyorsanız, bu 
takdirde onları dinde kardeşleriniz ve 
dostlarınız olarak kabul ediniz.” (Ahzab, 
33/4-5).  

Bu hükümle alakalı olarak Hazret-i 
Peygamber ile Zeyd İbn-i Harise ara-
sındaki ilişkiye dikkat çekilmektedir. 
Zeyd esasında zengin bir ailenin çocu-
ğu, bir yetim değil. Ama Arabistan’ın o 
dönemin sosyal yapısında çöl korsan-
ları var, bunlar annesiyle bir yere ziya-
rete gittiğinde Zeyd’i esir ediyorlar, köle 
olarak satılıyor, Hazret-i Hatice’nin ye-
ğeni bunu alıp Hazret-i Hatice’ye hedi-
ye ediyor. Bilahare Efendimiz’in hizme-
tine giriyor. Ama onda öyle harikulade 
hadiseler görüyor ki Zeyd!.. Bilahare 
annesi ve babası buluyor Zeyd’i, am-
casıyla beraber geliyorlar, Efendimiz’le 
görüyorlar, diyorlar ki: “Bu bizim evladı-
mız, başına böyle bir hadise geldi. Bunu 
bize tekrar vermenizi talep ediyoruz.” 
Çağırıyor Zeyd’i, bak baban ve amcan, 
tanıyorsun. “Evet” diyor.  Tercihini yap, 
benim yanımda mı kalmak istiyorsun, 
onlarla mı gitmek istiyorsun?  Zeyd di-

yor ki babası ve amcasına: “Siz benim 
hakiki akrabalarımsınız ama ben bu 
insanda öyle hadiseler gördüm ki kim-
seyi onunla değişemem.” Onun üze-
rine Efendimiz Zeyd’i azad ediyor ve 
diyor ki: “Zeyd artık benim evladımdır.” 
O tarihten itibaren ilgili ayet ininceye 
kadar Zeyd ibn-i Muhammed, “Mu-
hammed’in oğlu Zeyd” diye anılıyor. 
Ama daha sonra, artık taşlar yerli yeri-
ne oturtulduğunda, bu hüküm ortadan 
kaldırılıyor.  Fakat gene aradaki hukuk 
baki, gene din kardeşlerimiz, haşir neşir 
olduğumuz kişiler olarak bunlarla mü-
nasebetimiz devam ediyor. 

Şimdi, evlatlık uygulamasındaki 
problem şudur: Evladınız olmayan bir 
kişiyi nesebinize katıp kendinize mi-
rasçı yapamazsınız. Böyle yaptığınız 
takdirde hakiki bir mirasçıyı mirastan 
mahrum etmiş olursunuz. Çünkü İslam 
fıkhında miras sistemi yakın olana his-
se vermek üzerine kuruludur, asabelik 
denilen bir sistem vardır. Demek ki ko-
runmaya muhtaç olan çocuklara evlat 
gibi muamele etmek var ama mirasçı 
yapmak yok. Peki, ben buna ekonomik 
açıdan destek olmak istiyorum, onun 
imkânları yok mu? Var. Ne var? Hayat-
tayken istediğiniz kadar mal bağışlama 
(hibe) yoluyla bunlara ekonomik imkân 
transfer edebilirsiniz. Ölüme bağlı ta-
sarruflar açısından da malınızın üçte 
biri oranında vasiyet etme hakkınız 
vardır, bu hakkınıza kimse müdahale 
edemez. Mevcut mal varlığımızın üçte 
birine kadar bu insanlara vasiyette 
bulunabilirsiniz, bu da normalde bir 
mirasçının alacağı pay kadar bir mal 
transferini karşılar çoğu zaman. De-
mek ki bunun önü tıkanmamış. 

Bizim tarihimizde de koruyucu aile 
uygulanmış. Belgelere baktığımız za-
man kerime-i maneviyye, manevi kız, 
ahiret evladı, ıyallik, oğulluk şeklinde 
tabirlere rastlıyoruz. Şeriye sicillerinde 
ve fetva mecmualarında bunlarla ala-
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kalı pek çok belge ve hüküm var. Bu da 
şunu gösterir: Evlatlık kurumu dinen 
mahzurlu görülmekle beraber bugün 
koruyucu aile olarak ifade ettiğimiz 
korumaya muhtaç çocukların himayesi 
İslam tarihi boyunca  -hele hele Os-
manlı tatbikatında bunun birçok belge-
si mevcuttur- yaşatıldığını görüyoruz, 
yaşatılmıştır; bunda da dine aykırı ve 
mahzurlu bir taraf görülmemiştir. Çün-
kü koruyucu ailede ne var? Biyolojik aile 
çocuğa bakamıyor, himaye edemiyor. 
Mesela çocuk bir yetim veya biyolojik 
ailesi ekonomik bakımdan ona destek 
olacak durumda değil. Bu durumda ev-
latlık uygulamasının da dinen mahzur-
lu olduğunu söylüyoruz. Çocuk burada 
bir ailenin yanında, bu devamlı olabilir, 
belli bir süre olabilir, himaye ediliyor. 
Aile çocuğa bakıyor, onu koruması al-
tına alıyor, yine aynı şekilde maddi ve 
manevi gelişimini temin ediyor. Ama 
bunun sağlıklı bir şekilde yapılması 
için -uzmanlarımız bizi bu konuda bil-
gilendireceklerdir- ailelerin de bu hu-
susta bilinçlendirilmesi, gerekli eğitimi 
alması, doğru çocuk ve doğru ailenin 
seçimi çok önemlidir. Bu bakımdan en 
ideal olan nedir? Çocuğun öz ailesinin 
yanında kalmasıdır. Bundan dolayı aile 
maddi sıkıntı çekiyor ise destekleniyor, 
bu konuda günümüzdeki uygulama bu 
şekilde. Eğer o mümkün değilse daha 
ideal olan akrabalardan müteşekkil bir 
ailenin yanında himaye edilmesidir; en 
azından çocukla belli bir yakınlık kurul-
ması açısından bu önemlidir. 

Fıkıhta mesela hidâne dediğimiz bir 
müessese var. Diyelim bir çift ayrıldı. 
Bu çocuğun bakımını kim üstlenecek? 
Öncelikle akrabalar, çocuk belli bir yaşa 
gelinceye kadar birinci derecede bu-
nunla sorumlu olan annesidir. Annesi 
diyelim vefat etti veyahut annesi ço-
cuğa bakabilecek durumda değil, sağ-
lığı müsait değil veya bunu yapabilecek 
bir nitelikte değil, o zaman annenin an-
nesi, önce anne tarafından kadın akra-

balar, ondan sonra babaanne, baba ta-
rafından kadın akrabalar devreye girer. 
Yani ergenlik dediğimiz çağa gelinceye 
kadar çocuğa bu şekilde o şefkat tat-
tırılmaya çalışılıyor. Burada, böyle bir 
bakış açısı var. 

Şimdi, bir noktanın daha altını çiz-
mek istiyorum: Bu iş çok faziletlidir, çok 
önemlidir fakat büyük bir sorumluluk 
gerektirir. Öncelikle insanın kendisiyle 
hesaplaşıp bir karar vermesi gerekir 
ve bunun da altından kalkacak liyakati 
kendisinde hissetmesi gerekir. Efendi-
miz Ebu Zer el-Gıfârî’ye diyor ki: “Ebu 
Zer seni çok seviyorum, kendimi nasıl 
seviyorsam seni de o şekilde severim 
ama sana iki tavsiyem var: 1. İki kişi-
nin idaresi bile olsa idarecilik yapma, 
senin fıtratına müsait değil. 2. Bir ye-
timin bakımını üstlenme.” (Ebu Dâvud, 
Vesâyâ,4; Nesaî, Vesâyâ, 10)

Şimdi, Ebu Zer’in ahlakında, dininde 
diyanetinde bir eksiklik var mı? Yok. 
Ama bu işi çevirebilecek liyakat nok-
tasında Efendimiz bazı eksiklikler gör-
düğü için Ebu Zer’e böyle bir tavsiyede 
bulunuyor. 

Hakikaten, koruyucu aile olabilmek, 
şöyle bir tasavvur ettiğinizde büyük 
bir kahramanlıktır esasında. Bir:  Ken-
dinizle hesaplaşıp karar vereceksiniz. 
İki: Eşinizi ikna edeceksiniz. Çünkü 
bu müessesede eğer kadın kol kanat 
germezse bunun işlemesi mümkün 
değildir. Üç: Eğer varsa çocuklarınızla 
konuşup onları ikna edeceksiniz. Dört: 
Çevrenizi bu şekilde ikna edeceksiniz. 
Bunlar kolay hadiseler değil. 

 Koruyucu aile uygulamasıyla ilgili 
bazı mahzurlar akla gelebilir. Mesela 
denebilir ki, efendim belli bir yaştan 
sonra mahremiyet var. Evet var, ama 
bizim toplumumuzda şöyle kırk sene 
evveline kadar gidecek olursak, büyük 
aileler hep beraber yaşarken herkes 

o mahremiyet sınırlarına riayet edi-
yordu. Ama günümüzde artık aşırı bi-
reycilik ön planda olduğu için her şeyi 
kendimize külfet olarak görüyoruz. 
İfade edildi ya, o zaman o sarp yoku-
şu aşamıyoruz. Ne demek sarp yokuş? 
“İnsan o sarp yokuşu çıkamadı. Nedir o 
yokuş? Bir kişiye hürriyetini vermek ya 
da kıtlığın hüküm sürdüğü bir dönem-
de, yakınınız olan bir yetimi himayeniz 
altına almak veya fakirlikten, muhtaç-
lıktan artık bitap düşmüş olan birine el 
uzatabilmek, ondan sonra da Allah’a 
iman edenler, birbirlerine sabrı tavsiye 
edenler ve birbirlerine merhameti tav-
siye edenler arasına girebilmek.” (Be-
led, 90/11-17) Bunun kolay olmadığını 
Allah söylüyor zaten. Sarp bir yokuşu 
aşmak gibi, diyor. Ama bizden de bu 
isteniyor. Esasında aşacağımız yokuş, 
her şeyden evvel kendi isteklerimiz, 
arzularımız, kendi bencilliğimizdir, ken-
di hevamızdır, öncelikle onu yenmeye 
uğraşmalıyız.  Zaten bu toplantıların 
amacı da bu konuda bir motivasyon 
oluşturabilmek! Yani o sarp yokuşu 
aşabilmek için, ayette ifade edildiği 
gibi, birbirimize sabrı ve merhameti 
tavsiye edebilmek, sürekli bu telkinler-
de bulunabilmek. 

Uzmanlar şunu söylüyorlar:  Yurt 
ve yuva sistemiyle bakım zaruretten 
dolayı başvurulan bir yoldur, ideal bir 
yol değildir ve buna alternatif gerekir. 
Bugün 2014’teyiz koruyucu aile artık 
gündemde. Yani yavaş yavaş toplumu-
muz da bu konuda bilinçleniyor. Bizim, 
camia itibariyle de, Diyanet personeli 
olsun, İlahiyat fakültelerinde, İmam – 
Hatip liselerinde görev yapan kişiler 
olsun, bu konuda toplumu sağlıklı bir 
şekilde bilgilendirmek gibi bir misyo-
numuz da var.  Çünkü karşımızda ris-
ke atabileceğimiz bir değer yok sevgili 
kardeşlerim. Efendimiz’in dediği gibi 
“Evlâdünâ ekbâdünâ” Çocuklarımız bi-
zim ciğerparelerimizdir  ve hepsi bize 
bir emanettir.
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KORUYUCU AİLE 
ÇALIŞTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ

Koruyucu aile uygulamasının özel-
likle İslam dini açısından konunun 

farklı boyutlarıyla yetkin bir müzakere 
heyetiyle yeniden ele alındığı, özellikle 
Hz. Peygamber döneminde ve İslam 
toplumlarında geliştirilen farklı uygu-
lamaların ortaya konulduğu ve tarihî 
tecrübeyle birlikte hukuki normların in-
terdisipliner bir anlayışla incelendiği 14 
Şubat 2015 tarihinde tam günlük bir 
çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayın so-
nunda bir sonuç bildirgesi yayınlanarak 
kamuoyuyla paylaşıldı.

İnsan hayatının en önemli ve hassas 
evrelerinden birisi olan çocukluk döne-
mi, sevgi, şefkat, ilgi ve ihtimamla ta-
mamlanması gereken bir süreçtir. Bü-
tün bu işlevler, sağlıklı bir aile ortamında 
tam olarak gerçekleşmektedir. Ancak 
ne yazık ki bu dönemde anne, baba 
yahut her ikisinin yokluğu, telafisi im-
kânsız kayıplara yol açabilmektedir. Bu 
kayıpları telafi etme ve yetim  çocukları 
kalıcı hasarlar bırakmadan himaye ede-
rek toplumun bir parçası haline getirme 
çabası toplumları daima yeni çözümler 
üretmeye sevk etmiştir. 

Dünyaya gelen çocuklar ailelerine, ai-
lesini kaybetmiş yahut farklı sebeplerle 
ailesi tarafından bakılıp yetiştirilemeyen 
çocuklar ise bütün topluma ve devle-
te emanettir. Aile çocuğun hayatında, 
karakterinin oluşmasında, şekillenme-
sinde önemli bir yere sahiptir. Doğal ve 
makul olan, her çocuğun kendi aile orta-
mında ve ebeveyninin yanında yetişme-
sidir. Ancak öz aile şefkatinden mahrum 

olan çocuklara sahip çıkılması da insanî 
ve toplumsal bir sorumluluktur. 

Tarihî kayıtlar, yetimlerin himayesi ko-
nusunda üretilen farklı modellerin var-
lığını göstermektedir. Modern dönemde 
yetim çocukların bakımı öncelikle devlet 
gözetimi altındaki kurumlar tarafından 
üstlenilirken, son yıllarda kurum bakımı 
yerine yetimlerin aile yanında bakımla-
rı önem kazanmıştır. Buna bağlı olarak 
koruyucu aile uygulaması sadece Türki-
ye’de değil dünyada farklı coğrafyalar-
da da tercih edilen bir yöntem olmaya 
başlamıştır. 2014 yılı Aralık ayı verileri-
ne göre Türkiye’de kurum bakımı altın-
da halen 12.171 çocuk bulunmaktadır. 
Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan 
çocuk sayısı 4.008 iken, koruyucu aile 
sayısı 3.283 olarak açıklanmıştır. 

Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM tarafın-
dan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile 
2013 yılından bu yana Koruyucu Aile 
Projesi başlatılmış; özellikle uygula-
manın dini yönüyle ilgili olarak muhte-
lif bölgelerde paneller ve bilgilendirme 
toplantıları gerçekleştirilmiş, ayrıca “Ko-
ruyucu Aile Olmak -Hz. Peygamber’den 
Günümüze Yetimlerin Himayesi-” baş-
lıklı kitap yayımlanarak konunun muha-
taplarına ulaştırılmıştır. 

Ancak İslam dini açısından yetimlerin 
himayesi konusunda herkesçe bilinen 
teşviklerin yanı sıra hem teorik hem de 
uygulama boyutunda zaman zaman 
medyaya da yansıyan farklı görüşlerin 

varlığı devam etmektedir. Bu bağlamda, 
akademisyen ve uzmanlardan oluşan 
yetkin bir müzakere heyeti tarafından 
konunun ele alınması, özellikle Hz. Pey-
gamber döneminde ve İslam toplum-
larında geliştirilen farklı uygulamaların 
ortaya konulması ve tarihî tecrübeyle 
birlikte hukukî normların interdisipliner 
bir anlayışla incelenmesi zarureti doğ-
muştur.

Bu amaçla 14 Şubat 2015 Cumarte-
si günü Ankara TDV İLKSAY Salonun-
da “Dini Durum ve Tarihsel Tecrübe” 
alt başlığı ile Koruyucu Aile Çalıştayı 
gerçekleştirilmiştir. 4 oturum şeklin-
de gerçekleştirilen çalıştayda, “Kur’ânî 
Söylemde Yetim Kavramı ve Anlam Ala-
nına Dair Tefsîrî Bir İnceleme”, “Hz. Pey-
gamber Döneminde Yetim ve Kimsesiz 
Çocukların Himaye Edilmesi”, “İslam 
Hukuku Açısından Yetimlerin Himaye-
si”, “İslam Toplumlarında Koruyucu Aile 
Uygulaması”, başlıklı tebliğler sunularak 
müzakere edilmiştir. 20 akademisyen 
ve uzmanın katıldığı müzakereler ne-
ticesinde ortak bir bildirgenin hazırlan-
ması ve aşağıdaki hususların kamuo-
yuyla paylaşılması uygun görülmüştür: 

1. Son yıllarda hem çeşitli nedenlere 
bağlı olarak artan göç hareketleri 
hem de aile yapılarındaki hızlı deği-
şimler gelecekte ailesiz büyüyecek 
çocuk sayısının katlanarak çoğaldı-
ğını göstermektedir. Bu bakımdan 
artık bir insanlık problemi haline 
dönüşen koruyucu ailelik uygula-
masının, Diyanet İşleri Başkanlığı-

SOSYAL-PROJELER
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nın sosyal içerikli din hizmetleri çerçevesinde hikmetli bir 
dil ve üslupla etkin bir biçimde topluma sunulması önem 
arz etmektedir.

2. Koruyucu Aile uygulamasına yönelik toplumda var olan 
çekince ve hassasiyetlere karşılık, nassların bağlayıcı ve-
rilerini ve fıkıh birikimini de göz önüne alarak, bizim kül-
tür ve coğrafyamıza has yapıcı, olumlu yorumların geti-
rilmesi pek çok sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır.

3. Yeni durumların ortaya çıkardığı toplumsal sorunlara ce-
vaplar üretmek üzere İlahiyat Fakültelerinin müfredatına 
“Sosyal Hizmet Uzmanı, Manevî Bakım Uzmanı” yetiş-
tirecek seçmeli derslerin eklenmesi alana yeni bir soluk 
getirecektir.  

4. Toplumda saygın bir konumu olan Diyanet ve İlahiyat 
camiasının, konunun dinî yönüyle ilgili olarak toplumu 

aydınlatmalarının ve teorik çerçevede ürettikleri katkının 
yanı sıra bizzat koruyucu aile uygulamasına katılarak ör-
neklik sergilemeleri büyük öneme sahiptir. 

5. Koruyucu Aile yönetmeliğinin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı tarafından tekrar gözden geçirilerek Diyanet 
İşleri Başkanlığı ile ortak bir dil ve hizmet stratejisi be-
lirlenmesi, Koruyucu Aile uygulamasının daha etkin bir 
şekilde yürütülmesi bakımından önem taşımaktadır.

6. Koruyucu aile adaylarına Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığınca verilen eğitimlere ek olarak Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından da bu işin sorumluluğunu ön plana 
çıkaracak bir dini eğitim verilmesi çok yararlı olacaktır.

KATILIMCILAR

Abdullah BAY, Yard. Doç. Dr. RTE Ü. Fen-Edebiyat Fak. Tarih ABD 
Abdurrahman KURT, Prof. Dr. Uludağ Ü. İlahiyat Fak. Din Sosyolojisi ABD 
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Hasan ELİK, Prof. Dr. Marmara Ü. İlahiyat Fak. Tefsir ABD • Hatice GÖRMEZ İlahiyatçı Yazar

Hicret TOPRAK TDV KAGEM Müdürü • İsmail Hakkı ÜNAL, Prof. Dr. Ankara Ü. İlahiyat Fak. Dekanı
Kaşif Hamdi OKUR, Prof. Dr. Hitit Ü. İlahiyat Fak. İslam Hukuku ABD • M. Saim YEPREM, Prof. Dr. Aydın Ü. TARMER Müdürü
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Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
TDV KAGEM
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FARKINDAYIM 
YANI BAŞINDAYIM! 
KAGEM, 2013 yılında “Farkındayım Yanı Başındayım” sloganıyla başlattığı 
“Kamp Dışında Yaşayan ve Geçici Koruma Altına Alınan Suriyeli Ailelerin Eğitim 
Projesi” kapsamında, Ankara’da yaşayan Suriyeli ailelere yönelik insani yardım ve 
eğitim çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Çocuklar şüphesiz her zaman sa-
vaşın ve şiddetin en masum kur-

banları olmuştur. Suriye’den gelerek 
ülkemize sığınan kardeşlerimiz için 
başlatılan “Farkındayım Yanı Başında-
yım” projesi çok sayıda Suriyeli sığın-
macı için umut ışığı olmaya devam edi-
yor. Sevgi ile yaraların sarıldığı ve birçok 
sosyal, kültürel unsurla desteklenen 
proje kapsamında yetim kız çocukları 
başta olmak üzere okul çağındaki ço-
cukların yaygın eğitimine çok sayıda 
kurum destek veriyor. 

KAGEM tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı, Muradiye Kültür Vakfı ve Gazi Üniversitesi TÖMER’in katkılarıyla 2014-
2015 Eğitim Yılında yaşları 7 ile 19 arasında değişen 110 öğrenciye 8 ay boyunca Türkçe dil eğitimi ve Temel Dini Bilgiler 
eğitimi verildi. Öğrencilerin Türkçe olarak yaptıkları yılsonu mezuniyet sunumları ise büyük beğeni topladı.

Çadır kentlerin dışında yaşayan Suriyeli çocukların eğitimi son derece 
önemlidir. Biz bu yüzden bu projeyi hayata geçirdik. Bu çocuklarımızın çok 

büyük kısmı yetimlerden oluşuyor. Onların gönül ve kalp dünyalarına hizmet et-
mek, eğitimlerini üstlenmek en önemli husustur. İstiyoruz ki eğitimsiz hiçbir ço-
cuk kalmasın. Bir dayanışma içerisinde bu çocuklarımızın eğitimlerini üstlenerek, 
geleceğe hazırlamalıyız. Kendi çocuklarımız nasıl Allah’ın emanetiyse bize, Suri-
ye’den gelip ülkemize sığınan kardeşlerimizin çocukları da her birimize Allah’ın 
emanetidir. 

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ 
Diyanet İşleri Başkanı

SOSYAL-PROJELER
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Türkiye Diyanet Vakfının proje kapsa-
mında Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve 
Kilis’te düzenlediği örgün eğitimlerde 
İlköğretim ve Lise seviyesinde yaklaşık 
10.000 öğrenci eğitim görmeye devam 
ediyor. Eğitimler öğrencilerin kesintiye 
uğrayan öğrenimlerini kaldıkları yerden 
sürdürecek ve ülkelerine döndüklerin-
de devam edebilecekleri şekilde Suriye 
eğitim müfredatına uygun olarak veri-
liyor.

KAGEM gönüllüleri Ankara’da yaşa-
yan Suriyeli ailelerin yaralarını sarmaya 
devam ediyor. İki yıldan bu yana kesin-
tisiz olarak devam eden saha çalışma-
ları bundan sonra da geniş bir gönüllü 
ağı ile devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Altındağ Kay-
makamlığı, Altındağ Halk Eğitimi Mer-
kezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 
(AHEM) ile Türkiye Diyanet Vakfı Kadın 
Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM)  iş-
birliğiyle ülkemizde bulunan Suriyeli 
misafirlere yönelik mesleki ve genel 
kurslara ilişkin protokol imzalandı.

Proje, 2015-2016 Eğitim yılında da 
KAGEM, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle tüm 
Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. 
Projenin yaygınlaştırılması için Diya-
net İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü ve KAGEM arasında 
imzalanan protokol kapsamında tüm 
Müftülüklere gönderilen genelge ile 
Kur’an Kursları kapılarını bu yıl Suriyeli 
öğrencilere sonuna kadar açacak.

Ayrıca savaşla birlikte başlayan Tür-
kiye’ye sığınma sürecinde, Ankara’da 
yaşamaya çalışan Suriyeli misafirle-
re TDV KAGEM olarak; gelenleri kayıt 
altına alma, dil-tercüme-rehberlik, 
doğum, cenaze, ilaç, tıbbi cihaz, te-
kerlekli sandalye, gıda, giyim, kömür, 
soba, battaniye, ısınma, barınma, kira 
yardımı, kitap-kırtasiye, eğitim, ev eş-
yası, bebek bezi-maması gibi pek çok 
yardım ulaştırıldı.

TÖMER destekli Türkçe Yeterlilik Bel-
gesi alan öğrenciler çeşitli üniversite-
lerde öğrenim hakkı kazandı.

” Benim adım Muhammed Naphan. Halepliyim ve vatanını bırakıp gelmiş öğ-
rencilerden bir tanesiyim. Suriyede en iyi 90 öğrenci için kurulan seçkin öğren-

ciler lisesinde okuyordum. Ne yazık ki savaş sırasında okul hedef alındı ve yok oldu. 
İşte bu yüzden ailemle beraber Türkiye’ye geldim. Türkiye’de her birinizde sevgi ve şef-
kat görmüştüm ama elimizden tutup bizi doğru yola götürecek birilerine ihtiyacımız 
vardı. İşte KAGEM benim yol arkadaşım oldu. Orada Türkçe öğrenmeye başladım.  Al-
dığım eğitimin sonunda Türkçe diplomasına sahip olacağım. Suriye’de yarım kalan 
eğitimimi Türkiye’de tamamlarken zoru başardım ve liseyi birincilikle bitirdim. Tıpkı bu 
başarım gibi atacağım her adımda her şeyin en iyisini yapmaya kararlıyım. İşte bugün 
kendim için ailem için ve sizler için çalışacağım. “

Türkçe seminerlerine katılan Muhammed 
Nabhan, Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesine yerleşerek büyük bir başarı 
elde etti. 

KAGEM’de 8 ay süreyle üniversiteye hazırlanan Suriyeli gençler için düzenlenen 
Türkçe seminerleri Ağustos ayında tamamlandı. Başkent Üniversitesi TÖMER’in 
düzenlediği sınav sonucunda 20 öğrenci C1 düzeyinde sertifika almaya hak 
kazandılar. 

Öğrencilere, Türkçe dersinin yanısıra çeşitli kültürel,  sosyal ve manevi değerler 
eğitimi de verilerek gençlerin adaptasyon sürecine yardım edildi.
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BİRLİKTE 
ÇOĞALIYORUZ
TDV KAGEM şubelerinin Türkiye genelinde açılması için hazırlıklar başladı.

Bulunduğu şehrin ilim, kültür ve sanat merkezi olması amaçlanan KAGEM 
Şubeleri, tercihen tarihi konak, köşk, medrese gibi binalarda faaliyet gös-

terecek. İlk etapta nüfusu 100 binin üzerindeki yerleşim merkezlerinde açılması 
hedeflenen ve bir akademi gibi işleyecek merkezler, bulunduğu şehrin üniversi-

teleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışacak. 

KAGEM Şubelerinde öğrencilerin ve çalışanların da takip edebi-
leceği saatlerde sistematik seminerler, okuma-tartışma grupları, 
kitap okuma grupları, dil ve sanat seminerlerinin yanı sıra konfe-
rans, söyleşi ve panel formatında akademik etkinlikler yürütüle-

cek ve bu alanlara ilgi duyan herkes çalışmalara katılabilecek. 

Şubeler yerel ihtiyaçlar gözetilerek bulundukları mer-
kezlerde sosyal sorumluluk projelerinin de öncüsü ola-
caklar. Bugüne kadar Ankara’da geniş bir gönüllü ağıy-
la çalışmalarını yürüten KAGEM’in şubeleri de hem 

eğitim-akademi alanında hem de sosyal çalışmalarda 
gönüllüleriyle birlikte sürekli ve kalıcı hizmetler üretmeye 

devam edecek. 

GONULLU
 OLMAK
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Merhaba ben sevgi evlerinde Kitap 
okuma etkinliği gönüllü okuyucusu ve 
etkinlik sorumlusuyum.İki yıl önce  ür-
kek ve heyecanlı hislerimizle çocukla-
rımızla kucaklaşmaya gittik. İki yıl süre 
ile çocuklarımızla her hafta bir saat bir-
likte olduk. İlk zamanlar onlar bize biz 
onlaraalışmaya çalıştık. Sonra öyle bir 
an geldi ki biz onlara gitmek için, onlar 
da bizlerle birlikte olmak için can atar 
duruma geldik.

Sizlere kısacık bir anımı anlataca-
ğım. Renkleri anlatan bir hikayeyi hep 
beraber okuduk. Sonra renkli kartonları 
yere koyup herkesin bir renk seçmesini 
ve kartonun üstüne çıkmasını istedik. 
Çocuklarımızdan kalan renk kartonları-
na da biz gönüllüler çıkarak renkleri an-
latmaya tanıtmaya bir örnek verdikten 
sonra çocuklarımıza söz hakkı vererek 
renkleri nasıl tanıttıklarını gözlemledik.

Çocuklarımız meyvelerle, giysilerle, 
tutulan takımlarla yani aklınıza gele-
bilecek örneklerle renklerini tanıttılar. 
Ancak bir çocuğumuz Lacivert renge 
KARANLIK MAVİ demesi çok hoşumu-
za gitti. Önemli olan rengi ifade edebil-
mesiydi. Hem şaşırdık hem de sevindik. 

Böyle güzel sevgi dolu anılar birik-
tirmek için gönüllü arkadaşlarımızla; 
sevgi evleri çocuklarımızla sevgi dolu 
kucaklaşmalarımıza devam edip sevgi-
mizi paylaşmak dileği ile. Hepiniz sevgi 
ile kalın.

Ayşegül DAYLAN
KAGEM Gönüllüsü



Temel İslam 
İlimleri Programı 

(TİP),toplamda 200 
kişinin takip ettiği, 
İslam ilimlerini ana 

kaynaklarından 
hareketle 

muhataplarına 
bütüncül bir bakış 
açısıyla sunmayı 

hedefleyen kademeli 
bir seminer dizisidir.

Yıl boyunca Prof. Dr. 
İhsan Fazlıoğlu ile 
İslam Entelektüel 

Tarihi dersleri 
takipçileri tarafından 

büyük ilgi gördü.

Okuma tartışma 
grupları, uzman 
akademisyenler 
eşliğinde lisans/ 

lisansüstü 
öğrencilerinin 

belirlenen konular 
çerçevesinde farklı 
disiplinlerde bilgi 
sahibi olmalarına 

imkan sağlamaktadır. 

Mayıs 2015’de 
“Osmanlı’dan 

Günümüze Cinsiyet 
Mahremiyet 
ve Mekân”  

çalıştaylarından 
oluşan kitap 
yayımlandı.

KAGEM şubeleşme 
çalışmaları başladı. 

Her gün farklı bir 
alanda olmak üzere, 
çalışan kişilerin de 
katılımına imkân 
sağlamak üzere 

12.30-14.00 
saatleri arasında 

düzenlenen Öğle Arası 
Seminerlerini 2000 

kişi takip etti. 

2-5 Mayıs 2015 
tarihlerinde “Kalem-

Kitap Hikmet” teması 
ile Kocatepe Camii 

Fuar alanında II. 
Kocatepe Gençlik 

Fuarı gerçekleştirildi.

Kitap Okuma Grupları 
ile hafta içi her gün 

14:15-15:30 saatleri 
arasında 250 kişinin 

katılımı ile İslam 
ilimlerinin farklı 

dallarındaki klasik 
eserler takip edildi.

Farkındayım Yanı 
başındayım projesi 
kapsamında 110 

Suriyeli yetim çocuğa 
yatılı eğitim verildi.

27 Temmuz – 27 
Ağustos 2015 

tarihlerinde Lise 
öğrencilerine yönelik 

Yaz Okulu Programına 
40 kişi katıldı.

2014-2015 FAALİYETLERİMİZ



“Koruyucu ailelik” 
uygulamasını İslam 

dini açısından 
değerlendirmek üzere 

konunun uzmanları 
tarafından 14 Şubat 

2015 Cumartesi günü 
tam günlük bir çalıştay 

gerçekleştirildi.

2015 KAGEM iftar 
yemeğinin ana teması 

iyilik, onur konukları 
ise Suriyeli öğrenciler 
oldu.  KAGEM üye ve 

gönüllülerinin yanı sıra 
düşünce ve edebiyat 

dünyasının ünlü 
isimleri Nuri Pakdil ve 
Rasim Özdenören de 

yer aldı.

TDV KAGEM ve 
ORSAM (Ortadoğu 

Stratejik Araştırmalar 
Merkezi) işbirliğinde 

bir hafta süre ile Iraklı 
Türkmen kadınlar için 
“liderlik Okulu Eğitimi” 

gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim, 
Arapça, Osmanlı 

Türkçesi, Farsça dil 
seminerlerine toplam 

1733 kişi katıldı.

Babamdan Bana 
projesi kapsamında 

Erdem Bayazıt’ın kızı 
Sevde Bayazıt ve 

Erzurumlu İbrahim 
Hakkı Hazretleri’nin 

6. kuşaktan 
torunu Belkıs 

İbrahimhakkıoğlu ile 
söyleşi gerçekleştirildi.

KALEM söyleşileri 
kapsamında Rabia 
Christian Brodbeck, 

Nazife Şişman, 
Celal Fedai, Tarık 

Tufan ve Leyla İpekçi 
Ankara’lı sevenleri ile 

buluştular.

10-16 Mayıs 
Engelliler Haftasında 

gençler, engelli 
sandalyesi, koltuk 

değnekleri ve empati 
parkuru ile engelli 

vatandaşların 
gündelik hayatlarında 
yaşadıkları zorluklara 

dair farkındalık 
oluşturmak için bir 

araya geldiler. 

 Başkent Üniversitesi 
(BÜTEM) işbirliği 

ile Yabancı uyruklu 
lisans/lisansüstü 

öğrenciler için 
başlatılan “ 

Yabancılara Türkçe 
Yeterlilik Kursu” 

tamamlanmış olup 
30 öğrenci B2-C1 

sertifikası almaya hak 
kazandılar.

Hat, Tezhip, Minyatür, 
Ebru, Çini, Ciltçilik, 

Ney dallarında sanat 
seminerlerini yıl boyu 

308 kişi takip etti.

KAGEM sanat 
eğitmenlerinin 
öğrencileri ile 

hazırladıkları Tezhip 
ve Minyatür eserleri 

KALEM Kitap Kahvede 
sanatseverler ile 

buluştu.



Gönüllülük hayatı çok sevmektir. Çözümü başkasından beklemek değil, bireysel gücünü çözüm bulmak için kullanmaktır. 
Gönüllülük başkasını mutlu etmenin en büyük mutluluk olduğunu fark etmektir. Bizler de bunu fark ettik ve bu coşkuyla 
yola koyulduk. KAGEM gönüllüleri olarak; el değmemiş hayatların penceresinden bakıp perdelerin arkasındaki kimsesiz 
gönüllere, tüm samimiyetimizle “yalnız değilsiniz, yanı başınızdayız” diyebilmek için el ele verdik. Gördük ki, gönüllü olarak 
yaptığımız her türlü çalışma hayatımıza zenginlik kattı. İstedik ki bu zenginliğe herkes ortak olsun. El ele verelim, güneş ışığı 
bütün evlere girsin ve bu ışık, mazlumları tüm sıcaklığı ile kucaklasın. Unutmayalım; hayata bakabileceğimiz sayısız pencere 
var. Önemli olan bizlerin hangi pencereden bakmayı tercih ettiği. 

Birlikte perdeleri açmaya ne dersiniz?

“EVET” diyorsanız… 

Bunun için yapmanız gereken; KAGEM Gönüllülük Formunu, internet sayfamızdan ya da KAGEM Merkezine gelerek bir 
çay eşliğinde yazılı olarak doldurmak. Daha sonra sizlerin katkı sağlayabileceği alanlar göz önünde bulundurularak bilgi-
leriniz ilgili projelerle eşleştirilecektir.

ŞİMDİDEN AİLEMİZE HOŞ GELDİNİZ.

Başvurularınız için merkezimize bekleriz ve Arka Yapraktaki Gönüllü Formumuzu doldurarak bize gönderebilirsiniz.

KAGEM
GÖNÜLLÜSÜ OLMAYA 
NE DERSİNİZ ?



GENEL BİLGİLER

TC Kimlik No *

Adı Soyadı *

Doğum Tarihi *

Mesleği *

Çalıştığı Kurum

Öğrenim Durumu/Alan*
Gönüllü olmak istenilen alanda 

tecrübe ya da varsa sertifika

İLETİŞİM BİLGİLERİ
İkamet Adresi

Cep Telefonu *

Sabit Telefon

E-posta

Gönüllü çalışmak istediğiniz alanlar nelerdir?

Diğer İstek ve Görüşleriniz

KAYIT TARİHİ:

GÖNÜLLÜ FORMU

Sosyal Projeler               Medya Gönüllüsü           Bilişim Çeviri

Ulaştırma/Taşıma     Ziyaretler           Gönüllü Eğitmenlik Bilgisayar 



ÖĞLE ARASI 
SEMİNERLERİ

OKUMA TARTIŞMA
GRUPLARI

KİTAP OKUMA
GRUPLARI

Hayati İNANÇ

Prof. Dr. Zülfikar 
GÜNGÖR

Mürşid Ekmel AYBEK

“CAN VEREN 
PERVANELER”

“DEĞİŞEN DÜNYA ve İNSAN”

“KALB-İ SELÎM
YOLUNDA”

Zuha Döndü SEVEN

“KUR’AN DA 
YOLCULUK”

PAZARTESİ
12:30

PERŞEMBE
12:30

CUMARTESİ
11:30

SALI
12:30

Prof. Dr. M. Saim YEPREM
“MODERN ÇAĞIN İNANÇ

PROBLEMLERİ”

CUMARTESİ (ayda bir)
14:00

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN
“ÇAĞDAŞ DÜNYADA
DİN ve DİNDARLAR”

ÇARŞAMBA
12:30

Rahime ALTAŞ

Belgizar ÖZBEK

“İSLAM’A GİRİŞ OKUMALARI”

“İSLAM İLMİHALİ 
OKUMALARI”

Hatice KAHYAOĞLU

“ESMA’ÜL HÜSNA 
OKUMALARI”

PERŞEMBE
14:15

CUMA
14:15

SALI
14:15

Aynur YAŞAR

“İHYA OKUMALARI”

ÇARŞAMBA
14:15

Ayşe AKKOÇ

“HADİSLERLE
İSLAM”

PAZARTESİ
14:15

Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU
Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ

“MESNEVİ OKUMALARI”

CUMARTESİ
13:00

Selçuk FERİT

“SANAT ve 
HAKİKAT”

PAZARTESİ
18:30

Dr. Hasan KARACA

“KUTSALIN TARİHLERİ
TARİHİN KUTSALLARI”

ÇARŞAMBA
18:00

Doç. Dr. Abdülkerim SÖNMEZ
CUMA

18:00

“SOSYAL BİLİMLERDE
METEDOLOJİ”

Selçuk FERİT

“İNGİLİZCE METİN
OKUMALARI”

PERŞEMBE
18:30

Hayati İNANÇ

“GENÇLERLE DİVAN ŞAİRLERİ
OKUMALARI”

SALI
18:00

Betül Altun ERİNCİK

“ARAPÇA TEMELLİ TEFSİR”

PAZARTESİ
18:00
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“İyiliğin Sınırı 
Yok” Mehmet 
Güllüoğlu ile 
Röportaj

İHSAN 
FAZLIOĞLU İle 
İslam Entelektüel 
Tarihi Seminerleri

Sarp Yokuşu 
Aşmak: Koruyucu 
Aile Olmak

MERHAMET 
DÜNYAMIZI 
NASIL AYDINLATABİLİR ?

Sabret! Çünkü, Allah iyilik edenlerin 
mükâfatını zayi etmez.

Hud, 11/115
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