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tertemiz kılıp bize akıl ve irade ihsan eden yüce Rabbimize hamd olsun.
KAGEM Bülten’in bu sayısında da oldukça zengin bir içerikle huzurunuzdayız.
Bu sayı hadis ilmine ve erken dönem İslam kaynaklarının doğru anlaşılmasına 

ömrünü adamış M. Said Hatiboğlu hocamızın onuruna düzenlediğimiz panelin 
deşifresiyle başlıyor. Bu yazıda, onun ilmî şahsiyetini, eserlerini, çalışma usulünü 
ve nihayet onu yoğuran iklimi yakın arkadaşlarının ve talebelerinin kişisel 
tanıklıklarından hareketle tanıma fırsatı bulacaksınız. Müslüman toplumların 
içinde bulunduğu anlam krizinden “ilim” ve “hikmet”le kurtulacaklarına inanan 
Hatiboğlu hocanın sözlerine, yazılarına, kitaplarına dikkat kesilmek gerekiyor. 
Zira hocamızın peşine düştüğü soru ve problemler bugün de bütün yakıcılığıyla 
önümüzde duruyor. İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntıların büyük bir 
bölümünün arka planında iç ve dış dinamikleri, siyasi, sosyal, ekonomik gerekçeleri 
de içine alan “zihniyet” meselesi bugün de Müslümanların en temel problemi. 
Allah ömrüne bereket versin.

Lütfi Sunar, Türkiye’de din, siyaset ve bilgi sosyolojisi sahalarında çalışmalarıyla 
öne çıkan Mustafa Aydın hoca ile Türkiye’de Millîlik ve Yerlilik Fikri ve Söylemi 
üzerine Türkiye Meseleleri Söyleşileri’nin ikincisini gerçekleştirdi. Söyleşi, 
güncelliğini her zaman koruyan millîlik ve yerlilik kavramlarının hem tarihsel 
seyrinde hem de son zamanlarda geçirdiği dönüşümü ve içerdiği anlam çeşitliliğini 
gözler önüne seriyor.

Bu sayıda İslam ve kadın konusunda temel perspektifin nasıl olması gerektiğine 
ilişkin iki yazıya yer verdik. Hatice Görmez, İlahi Vahyin Işığında Kadının Hikâyesi: 
İnsanlığın Hikâyesi başlıklı yazısında Kur’an’ın cinsiyet meselesine yaklaşımını 
bütüncül bir şekilde ele alırken, Ülfet Görgülü kadının yaratılışına dair çarpık inanç 
ve anlayışları değerlendiriyor.

KAGEM bünyesinde başlattığımız Baba Olmak seminerlerinin çıktılarını da bu 
sayıdan itibaren sizlerle paylaşmaya başlıyoruz. Uzman psikolog Mürşit Ekmel 
Aybek, çocuğun fırtaına uygun bir ebeveynliğin imkanlarını tecrübeleriyle birlikte 
sorguluyor.

Bu sayıya katkı verenler arasında Ortaçağın Bilgisayarı: Usturlap başlıklı 
yazısıyla Hüseyin Şen, Birlik ve Beraberlik Sembolümüz: Hoca Ahmet Yesevî 
başlıklı yazısıyla Musa Yıldız, Kalbin Şükrüdür Gülümsemek başlıklı yazısıyla 
Sevda Akyüz, Suriyeli Çocukların Kaybolan Eğitim Yılları başlıklı yazısıyla Emel 
Topçu, Cezaevinde Çocuk Olmak başlıklı yazısıyla Melike Metin de yer aldılar. Var 
olsunlar. Röportaj bölümünde ise Fatih Koca ile İslam ve Müzik üzerine, Mehmet 
Karslı ile Ciltçilik üzerine iki keyifli söyleşiyi okuma fırsatı bulacaksınız.

Her sayıda olduğu gibi bu sayıda da KAGEM’in son üç ay içinde yapılan 
çalışmalarının çıktılarını sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Bu bereketin hasılası, 
adeta hayatın farklı pencerelerinden aynı yöne doğru bakmak gibi. Ne mutlu, 
bütün bu çalışmalara gönüllerini katanlara, çorbada tuzu bulunanlara.

Allah istikametten, iyilikten, ihsandan ayırmasın.

 Hicret K. TOPRAK
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Prof.Dr.Mehmed Said HATİBOĞLU

1933’te Burdur'da doğan Mehmed 
Said Hatiboğlu, ilk ve ortaokulu Bur-
dur'da okudu. Lise eğitimine İzmir Ata-
türk Lisesinde başladı ve Antalya'da 
bitirdi. 1954-1958’de İlahiyat Fakül-
tesinde okudu. 1959 başında Prof. Dr. 
Tayyib Okiç'in "Hadis Asistanlığına” ta-
yin edildi.1962’de "İslami Tenkid Zihni-
yeti ve Hadis Tenkidi'nin Doğuşu" isimli 
teziyle Doktor, 1967’de "Hz. Peygam-
ber’in Vefatından Emeviler'in Sonuna 
Kadar Siyasi-İçtimai Hadiselerle Hadis 
Münasebetleri" teziyle Doçent, 1978 
de "İslam'da İlk Siyasi Kavmiyetçilik: 
Hilafetin Kureyşliliği" teziyle Profesör 
oldu. Din İşleri Kurulu (DİB) Üyeliğinde 
bulundu. Ankara İlahiyat Fakültesinde 
Hadis Kürsüsü Başkanlığını yürüttü. 
Basılı Eserleri: Hilafetin Kureyşliliği, 
Müslüman Kültürü Üzerine, Kur’an ve 
Tarihsellik Yazıları, Şerefu Ashâbi’l-Ha-
dîs. 

BİLGE BİR HAYAT
Mehmed Said HATİBOĞLU

Prof. Dr.  Mehmet Said HATİBOĞLU

Mehmed Said Hatiboğlu'nun hayatı, eserleri ve ilmî şahsiyeti “Bilge Bir Hayat” panelin-
de talebeleri ve dostları tarafından anlatıldı.

“Yaşımız küçük demeden okuduğunuz kitaplara tenkidî gözle bakın; unutmayın, ilim 
tenkitle başlar. Eğer genç yaşınızda yanlışların düzeltilmesine vesile olursanız, sevabı 
daha çok olur.” diye nasihat eden; bilge, bestekâr, hakikat arayıcısı olan Prof. Dr. Mehmed 
Said Hatiboğlu, “Bilge Bir Hayat” başlıklı programda talebeleri tarafından anlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
vefa gecesinde; hocaların hocası Said Hatiboğlu ile yolları kesişen İlahiyat camiasının 
önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Süleyman Ateş, Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı ve Prof. Dr. 
Ali Birinci konuşmacı olarak yer aldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelin sonunda 
tasavvuf ve Cami Musikisi sanatçısı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din mu-
sikisi Öğr. Gör. Dr. Fatih Koca da vefa gecesinin onuruna gerçekleştirdiği konserle geceye 
renk kattı.

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ- Sözlerimin başında Hatiboğlu hocamızı bize hedi-
ye eden hocası Tayyip Okiç hocamıza ve ebedi hayata irtihal etmiş bütün hocala-
rımıza yüce Rabbimizden rahmet diliyorum.

Hatiboğlu hocamızın bizim onu anlatmamıza, tanıtmamıza hiç ihtiyacı yok ama 
bizim onu tanımaya ve anlamaya ihtiyacımız var. Özellikle genç kardeşlerimi-
zin, bize kaşıkla ilim vermiş hocalarımızı yakinen bilmeleri ve tanımalarının çok 
önemli olduğunu düşünüyorum.

Hocamız bize özellikle biyografi kitaplarını okumamızı tavsiye ederdi. Kadim 
âlimlerimizin hayatlarını ne kadar okursak, bugüne onları ne kadar taşıyabilirsek, 
kendi hayatımızda da onları örnek alabileceğimizi ifade ederdi. İnsanlığa yön ver-
miş büyük âlimlerimizin hayatlarını tüm detaylarıyla okumayı bize tavsiye ederdi.

Ben âlimleri ikiye arıyorum: Bir, kendi halinde âlim olmuş, ilim dünyamıza hizmet 
etmiş insanlar var. İki, sadece kendi halinde olmayan aynı zamanda bir mektep 
haline gelen, bir ocak haline gelen ve pek çok insanın kendisinden istifade ettiği, 
bilgiden nasıl istifade edeceğimizi bize öğreten, usul anlatan, metodoloji bilen, 
kitaba, sünnete, tarihe, varlığa, kainata nasıl bir metotla, nasıl bir usulle bakma-
mız gerektiğini öğreten alimlerimiz var. Hatiboğlu hocamız böyle bir âlimdir. O 
sadece bize bilgi vermekle yetinmedi. Bilgiyi nasıl kullanacağımızı, kitapları nasıl 
okuyacağımızı, nasıl eleştireceğimizi ve onlardan nasıl istifade edeceğimizi öğ-
retti. Tahsil hayatımızın ilk zamanlarında eleştirilerini aşırı bulurduk. Ancak daha 
sonra o eleştirilerini, çok sevdiği âlimlere bir saygı olarak gördüğünü keşfettik. 

3 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen "Ustalara Saygı Paneli"nden derlenmiştir.

EĞİTİM-AKADEMİ
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dünyasında giderek zayıfladığını görü-
yoruz. Bu çok büyük bir sorundur. Bu 
aslında kadim mirasımızın bize ema-
netidir. Yani İmam Ebu Hanife ile İmam 
Şafii arasında yahut İmam Buhârî ile 
Taberânî arasında, ilim ekolleri arasın-
da da ihtilaflar olmuştur. Fakat bu ih-
tilaflar bizi rahmete ve hakikate götür-
müştür. Burada sorun olan şey "ihtilaf" 
değil "hilaf"tır. İhtilaf, fikirler arasında 
olur, hilaf ise şahıslar arasında olur. İh-
tilaf, bir beyyineye ve bir delile dayanır, 
hilaf ise kuru iddialara dayanır. Bu mi-
ras bizim mirasımızdır.

Medine'de bir zat ile tanıştım. Hati-
boğlu hocamız ile mektup arkadaşıy-
mış. Kendisi bazı tahkiklerini hocamıza 
göndermiş. Hocamız da mektuplarla 
bazı hatalarını kendisine bildirmiş. O 
zatın kendi hocası Abdül Fettah Ebu 
Ğudde ile mektuplaşmaları var. Benim 
de İslami Araştırmalar Dergisi'nin Sün-
net-Hadis Özel Sayısı için Abdül Fet-
tah Ebu Ğudde hoca ile bir röportajım 
var. Röportajda son soru olarak hoca-
ya; “Siz bir hadis talebesi olarak bana 
ne tavsiye edersiniz?” dedim. Dedi ki; 
“Sizin Mehmet Said Hatiboğlu gibi bir 
hocanız var. Benim haddime değil size 

İkinci bir husus da hocamızla ilgi-
li şudur: Bazı insanlar yaptıkları işi 
sadece bir meslek olarak görürler, 
onunla özdeşleşmezler. Hayatını 
mümkün olduğunca işinin dışında 
bir yerde tutarlar ama Hatiboğlu ho-
camızın hayatında hiç öyle olmadı. 
Bize hadis ilmini öğretirken, sanki 
Resul-ü Ekrem Efendimizin rahle-i 
tedrisindeymiş gibi bir hava eserdi. 
Nitekim belki yüzlerce defa Peygam-
ber Efendimizin ismi anıldığında, ismi 
yâd edildiğinde, hep gözyaşlarına şa-
hit olduk. Yapmış olduğu işi Resul-ü 
Ekrem Efendimize duyduğu sevginin, 
saygının, hürmetin bir parçası ola-
rak görürdü. Ben, ismi anıldığı za-
man ayaklarına şöyle bir çeki düzen 
vermediğine hiç şahit olmadım. Bir 
başka husus ise, Hocamızın bilhas-
sa Resul-ü Ekrem (as)’in hadislerini 
öğretirken onun ahlâkını, nezaketi-
ni, zarafetini bizatihi sözlerine, dav-
ranışlarına ve ilişkilerine yansıtmış 
olması gerçekten her âlime, her ilim 
adamına örnek olacak bir davranıştır.

Biz asistanları olarak üç dört kişi 
bir odayı paylaşırdık. Hocamız birinci 
katta, biz beşinci kattaydık. Hoca-ta-

lebe/ilişkilerinde çanta taşımaktan 
söz ederlerdi. Hocam bize hiç çan-
ta taşıtmadı. Dahası bir konuda bize 
emri olacağında, telefonla bizim oda-
mızı arardı. Ben bir gün “buraya gelin” 
dediğine şahit olmadım. “Mehmet 
orda mısınız? Bir husus vardı da, siz 
yerinizdeyseniz ben geleyim.” derdi. 
Bu hocamızın “buraya gelin” yeri-
ne kullandığı bir cümleydi. Biz bunu 
başka asistan arkadaşlarımızla pay-
laşırken onlar “ah keşke biz de sizin 
yerinizde olsaydık” derlerdi. Bir gece 
birlikte geç saatlere kadar çalışırken 
dalmışız, vakit gece yarısı olmuş. “Biz 
artık izin alalım hocam” dedik. Ho-
camız “bu saatten sonra dolmuşlar 
yok” dedi ve bizi kendi arabasıyla ev-
lerimize bıraktı.

Hocamız bilhassa tarihi geleneğimizi, 
kültürümüzü nasıl okuyacağımızı öğ-
retmesi bakımından bir okul olmuştur. 
Bu açılardan hala İslam dünyasının 
içinden geçtiği süreçlere baktığımızda 
, ilmî mirasımızdan istifade noktasında 
bize öğrettiği yol ve yöntem hala bü-
tün İslam âleminin çok ihtiyaç duyduğu 
önemli bir konu.

Tayyip Okiç hocamızı biz hiç görmedik. 
Fakat Tayyip Okiç hocanın ismi ne za-
man geçse, bizim meclisimizde farklı bir 
şey olurdu. Hocamız da sözü dolaştırıp 
bir şekilde Tayyip Okiç hocaya getirirdi. 
İsmi geçtiği zaman adeta bizimle bera-
bermiş gibi, bizim sohbetimize katılmış 
gibi bir sevgi halesi oluşurdu. Biz bura-
dan hocamızın inşasında Tayyip Okiç 
hocamızın çok büyük emekleri olduğu-
nu anlardık.

İslam dininin aynı zamanda evren-
sel bir dünya görüşü olduğunu, din ile 
dünyayı birbirinden ayırmanın İslam’a 
ne kadar aykırı olduğunu, “din adamı” 
ifadesi yerine “herkes dinin adamıdır” 
ifadesinin doğru olduğunu hocamız-
dan öğrendik. Tarihi kaynaklara eleşti-
rel gözle bakma meselesinin günümüz 

Hatta çok büyük bir âlimin kitabında 
gördüğü hatayı düzeltmediği zaman, 
ahirette o âlimle karşılaştığında onun 
kendisine hesap soracağına inanırdı.

      Resul-ü Ekrem 
(as)’in hadislerini 
öğretirken onun ahlâkını, 
nezaketini, zarafetini 
bizatihi sözlerine, 
davranışlarına ve 
ilişkilerine yansıtmış 
olması gerçekten her 
âlime, her ilim adamına 
örnek olacak bir 
davranıştır
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Prof. Dr. Süleyman  ATEŞ -Biz Hati-
boğlu hocamla birlikte Tayyip Bey'in 
asistanı idik. Hocamızı çok severdik. 
Şimdi talebeler var hocalarını çok se-
ven ama not için seven, daha doğrusu 
saygı gösteren. Bazı talebeler de ho-
calarını hem sever hem de sayar ama 
not için değil. Tayyip Bey notumuzu 
kırmazdı, notu iyiydi, Allah rahmet ey-
lesin. Tayyip Bey beni asistan olarak 
almak istiyor. Ben 3. sınıfı bitirmiştim. 
O zamanlar mezuniyet tezi vardı. Seç-
tiğim konunun fikrini Hatiboğlu hoca 
vermiştir bana. 20 sayfaya yakın bir 
tez hazırladım, takdim ettim. Çok iyi 
dereceyle notumuzu aldık. Fakat Hati-
boğlu hoca, hocamıza “Hocam bu çok 
iyi bir tez olmuş, Süleyman Ateş bu tezi 
doktora tezi olarak da versin.” dedi. Bil-
miyorum kendisi böyle bir şey dediğini 
hatırlıyor mu?

Ben o sıralarda Tayyip hocaya asistan 
olmak istiyorum, ama Tayyip Bey'in 
asistan kadrosu yok. Hoca'ya kadro 
vermiyorlardı. Hoca hem hadis profe-
sörü hem de tefsir profesörü. Ben de 
tefsire girmek istiyorum. Prof. Dr. İbra-
him Agâh Çubukçu hoca vardı o zaman 
Fakültede. Kendisinde bir kadro var-
mış. Bana, o kadroyu ben Tayyip Bey'e 
vereyim, seni bu kadroya alsın demişti. 
Ben de böylelikle Tayyip Okiç hocamı-
zın asistanı olma şerefine ermiştim. 
Birlikte yıllarca çalıştık. Fakültemiz, 

Cebeci'de Hukuk Fakültesinin hemen 
arkasında bir ek binaydı. İşte Hatiboğlu 
hoca ile münasebetimiz böyle başladı.

Allah rahmet eylesin, Tayyip Okiç ho-
camız asistanlarını sever ve araya me-
safe de koymazdı. Her şeyi hocamıza 
rahatlıkla anlatabilirdik. Hocamızı ger-
çekten sevdiğimiz için çok da sayardık. 
Tayyip Bey, Hatiboğlu'nu çok ayrı se-
verdi.

Bir hatıramı anlatayım sizlere: Asis-
tan olduk ama doktora için tez konusu 
seçmek lazım, ne üzerine seçmeliyim 
diye düşünüyorum. Bir gece bana rü-
yamda bir kitap verdiler, yeşil ciltli bir 
kitap; "senin tezin budur" dediler. Ben 
de ertesi gün Cebeci'deki İl Halk Kü-
tüphanesine gittim. Orada Süleyma-
niye Kütüphanesinin kataloğu vardı. O 
katalogda “Sülemî” diye tasavvufi bir 
tefsir gözüme çarptı. Tabii bu yazma 
bir eser. Kitabı Süleymaniye Kütüpha-
nesinden istedim. Bir hafta sonra kitap 
geldi. Bana rüyamda gösterilen kitap. 
Tabii ben doktora tezimi “Sülemî ve 
Tasavvufi Tefsiri” başlığıyla hazırladım. 
Pekiyi bir dereceyle de ilahiyat dokto-
ramı aldım.

Efendim bizler, bizim kuşağımız 
resmi tahsil ile başlamadık eğitime. 
Medrese sistemiyle başladık. Med-
reselerde okuduk. "Avamil Tuhfesi" 
diye bir dersimiz vardı. Orada şöyle 
bir ibare geçiyor. “İnsanlar helâk oldu, 
âlimler müstesna. Âlimler de helâk 
oldu, ilmiyle amel edenler müstesna. 
Amel edenler de helâk oldu, ihlâs sa-
hipleri müstesna.” Demek ki önemli 
olan; ihlastır. Sadece Allah rızası için 
ilim yapmak, öğrenmektir önemli 
olan. İşte hocamız Tayyip Bey tale-
belerini böyle ihlaslı insanlardan seç-
meye çalıştı. Tayyip Bey sözleşmeli 
çalışıyordu. 1968 yılında Fakültede 
başörtüsüyle ilgili bir sorun oldu ve 
hocanın sözleşmesini kanunlara ay-
kırı olarak yenilemediler.

Merhum Hocamız, Fakülte albümü 
olan Kürsü’nün 68-69’uncu sayısına 
yazdığı makalede şöyle diyor: "Burada 
şahsımla ilgili bir hususa temas etmek 
istiyorum. Merhum babam Muhammed 
Tevfik, bütün tahsilini İstanbul'da yap-
mıştı. Feyz aldığı bu memlekete karşı 
merhumun ödemek durumunda oldu-
ğuna inandığım borcumun hiç olmazsa 
bir miktarını naçiz çalışmalarımla kar-
şılamak, benim için en büyük bir vazife 
olmuştur. Kendimi âlim olmayan, fakat 
âlimler yetiştiren bir hoca olarak kabul 
etmek bana yetmektedir. Bundan mak-
sadım; tıpkı Garp’ ta olduğu gibi, Türki-
ye'de de modern ilmî metotlarla, İslâm 
İlâhiyatı sahasında ciddî şekilde çalışa-
cak Pioneer'leri (öncü)t ilk defa olarak 
âcizane okutup kürsülerini idare ettiğimi 
belirtmek, asistan ve doçentlerini ye-
tiştirdiğimi söylemektir. Cenabı Hakk'a 
şükürler olsun ki bütün güçlükleri, her 
türlü mâniayı aşıp bu mes'elede muvaf-
fak olduğuma inanıyorum. Asistanları-
mı yalnızca talebem arasından seçmek 
prensibime daima riâyet ettim. İlk asis-
tanlarımı, senelerce beraber bulunduğu-
muz ve hepsi de muhtelif yönlerden baş-
ka başka değer ve meziyet taşıyan pek 
çok talebem arasından, Tefsîr ve Hadîs'e 
meyil ve sempatisi olan, zekâ, ahlâk ve 

USTALARA SAYGI:BİLGE BİR HAYAT

tavsiyede bulunmak.” Allah rahmet ey-
lesin Muhammed Zahid Kevseri'nin ta-
lebesidir Abdül Fettah Ebu Ğudde.

      İnsanlar helâk oldu, 
âlimler müstesna. 
Âlimler de helâk oldu, 
ilmiyle amel edenler 
müstesna. Amel 
edenler de helâk 
oldu, ihlâs sahipleri 
müstesna

EĞİTİM-AKADEMİ
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fazilet sahibi, üstelik Arapçaları kuvvet-
li birinci ve ikinci devre mezunlarından 
seçtim.”

Sayın Hatiboğlu ile ilgili bir maka-
lemden bahsetmek istiyorum. Bir 
gazetede sekiz yıl kadar yazılar yaz-
mıştım. Hocanın yeni çıkmış olan 
kitaplarını almış okumuştum ve on-
lardan bir tanesi ile ilgili bir değer-
lendirme yazısı kaleme almıştım.

Değerli arkadaşım Prof. Dr. Meh-
med Sait Hatiboğlu'nun çeşitli 
tebliğ ve makalelerinden oluşan 
“Müslüman'ın Kültürü” adlı eseri, 
ciddi ve titiz bir çalışmanın ürünü-
dür. Hz. Aişe'nin hadis tenkitçiliği, 
mükellefiyet anlayışı, kadın eğiti-
mi, kadına bakış, Batı’daki hadis 
çalışmaları, İslâm'ın aktüel değeri, 
Hz. Peygamber'i yanlış değerlen-
dirme tezahürleri, hoşgörü açı-
sından Müslümanlar ve kitap ehli, 
âlimlerin Buhârî ve Müslim'e yö-
nelik eleştirileri gibi temel konuları 
içeren kitap, çok zengin bir kay-
nakçayla birlikte büyük boy ve 247 
sayfadır.

İslâm literatürünü didik didik 
araştırmış, okumuş, sonunda biri-
kimlerini kaleme almış olan büyük 
hadis âlimi Prof. Hatiboğlu, İslâm 

araştırmalarına yenilik getirmiş, 
hadis alanında çığır açmış çağdaş 
bir Türk bilginidir. Hatiboğlu, ese-
rinin amacını şöyle açıklıyor: "Al-
lah'ın son peygamberinin insanlığa 
bıraktığı kültürel miras diyebilece-
ğimiz sünnetin yazıyla tespiti işi, 
bizzat onun hayatında başlamış ve 
küçük defterler halinde ilk meyve-
lerini veren bu mübarek faaliyet, 
birkaç asır sonra binlerce cildi bu-
lan bir hacme ulaşmıştır."

Hatiboğlu'na göre, binlerce Müs-
lüman âlimin vücuda getirdiği 14 
asırlık zengin literatürü ciddiyetle 
incelenmeden, İslâm adına sağlam 
konuşabilmek pek mümkün olma-
dığı gibi İslâm'ın ilk yıllarına kadar 
inen kaynakları okuyup onların içe-
riğini bilimsel ölçülere vurmadan 
ortaya atılacak her iddianın, İslâm'a 
hizmetten ziyade yeni güçlükler do-
ğurması bakımından zararlı olması 
muhtemeldir.

Hatiboğlu, ilk İslâm bilginlerinin, 
Buhârî ve Müslim gibi çok sağlam 

kabul edilen hadis mecmualarında 
zayıf noktalar görüp eleştirdiklerini 
belirtmektedir. Eleştirilen noktalar-
dan biri de; her iki mecmuada bu-
lunan şu tarih hatasıdır: Müslim'in 
rivayetinde Ebu Hüreyre, Hz. Pey-
gamber'le birlikte Hayber'e sefere 
gittiklerini söylemektedir (Müslim, 
İman: 48). Oysa Hayber'in fethinden 
sonra Yemen'den gelip Müslüman 
olan Ebu Hüreyre'nin, Peygamber'le 
birlikte Hayber'e sefere gitmediği 
bilinen bir gerçektir. Bundan dola-
yı Dârekutnî, "Bu hadisi, Buhârî ve 
Müslim çıkarmış iseler de bu, bir 
vehimdir" demiştir (Hedyu's-Sârî, 
2/130-131). Bu tespitler kendisine 
aittir.

Hatiboğlu hocamız ile ilgili çok 
şey var söylenecek. Yeni nesil, 
kendisine çok şey borçludur. Ken-
disini takdir ve tebrik ediyoruz bu 
eserleri yazdığı için. Hocamız çok 
okur, fakat az yazar. Onun kadar 
okuyan birisi yazdıklarını kaleme 
dökseydi yüzlerce eser olurdu mu-
hakkak.

İslâm literatürünü 
didik didik araştırmış, 
okumuş, sonunda 
birikimlerini kaleme 
almış olan büyük hadis 
âlimi Prof. Hatiboğlu, 
İslâm araştırmalarına 
yenilik getirmiş, hadis 
alanında çığır açmış 
çağdaş bir Türk
 bilginidir
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Rivayetlerin sorgulanması ve sağ-
lam bilgiye ulaşma yöntemini öğ-
renmek isteyen herkese Hatiboğlu 
hocanın kitaplarını okumalarını tav-
siye derim.

Prof.Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI - Bur-
dur'da 1930-40’lı yıllarda dini hayat 
gerçekten çok farklıdır. Said Hatiboğlu 
hocamızın merhum babası Hatiboğlu 
Hoca'nın anlayışının ürünüdür. Deyim 
yerindeyse Hatiboğlu Hoca, Mehmet 
Akif'in de müntesibi olduğu anlayışın, 
Burdur’daki mümessili idi. Mehmed 
Said Hatiboğlu sahip olduğu bakış açı-
sını, Tayyip Okiç Hoca'dan önce, baba-
sından kazandı. Tayyip Okiç Hoca benim 
de hocam. Son derece sakin, mülayim, 
hoşgörülü, baba bir insandı. Fakat kritik 
zihniyeti Tayyip Hoca’da yoktu. Ankara 
İlahiyat Fakültesinde mevcut kaynak-
ların, kritik edilmeden, yazılan ve söy-
lenen her şeyin bir gün saman alevi gibi 
sönebileceğini, yok olabileceğini söyle-
miş ve yazmış bir adamdır Hatiboğlu 
Hoca. Bizi belirli noktalarda uyararak 
“bu yolu ancak böyle yürürseniz başa-
rılı olursunuz” diyebilen bir adamdı. Bu 
işlere de çok genç yaşında başlamış-

tır. Daha doktora tezini hazırladığında, 
bu arkadaşın kaleminde ve kafasında 
mevcut kaynakların kritik edilmeden 
ileriyi görmenin mümkün olmayacağı 
fikri vardı. Tezinin özü budur. Hatiboğlu 
Hoca, benim doktora tezimde de jüridir.

Ben 1959'da mezuniyetimden son-
ra 10 sene Milli Eğitim Bakanlığında 
hizmet verdim. İmam Hatip lisesinde 
öğretmenlik yaptım, okul müdürlüğü 
yaptım, Yüksek İslam Enstitüsünde 
görev aldım. Bütün bunları yaptıktan 
sonra İlahiyat Fakültesine geldim. İyi 
ki de geldim. Bazı meseleleri atlama-
mam konusunda beni uyaran Hatiboğ-
lu Hoca olmuştur. Benim aynı zamanda 
hocamdır kendisi. O zaman da yapılan 
çalışmalarda arkadaşlarıyla olan mu-
habbetinde bu tenkit zihniyetinin üze-
rinde ısrarla durdu, söyledi ve konuştu. 
Hatiboğlu hocanın yapmış olduğu bu 
çalışmalardan o dönem Fakültede bu-
lunan birçok kişi rahatsız oldu. Fakat 
Hatiboğlu Hoca'ya haklılığından dolayı 
da kimse bir şey diyemiyordu. 1960’lı-
70’li yıllarda Buhârî'de ya da Müslim'de 
geçen bir hadise, zayıf hadis diyebil-
mek cesaret isteyen bir meseleydi. Ha-
tiboğlu hoca bunu söyledi. Çevresinde 
dostluğu, sevgiyi, itibarı da kazanmıştı. 
Bu sebeple de kimse ona bir şey diye-
miyordu. Söylediği şey; temelde bizim 
günümüzde unuttuğumuz, görmezden 
geldiğimiz ya da hatırlamak istemedi-

ğimiz ama Cenabı Allah'ın ısrarla sor-
gulamadan, sormadan atalarının izin-
den giden insanların olmamasını istiyor 
oluşuydu. İslam’ın, Müslümanların se-
lameti için ataların izinden değil, aklın 
izinden gitmek ve Peygamber’in gös-
terdiği yolda yürümek gerekir. Sadece 
bunun için ve bunu da ısrarla söylediği, 
sürdürdüğü için Hatiboğlu hoca büyük 
bir insandır. Ben Hatiboğlu'nu -benden 
dört yaş büyüktür kendisi- abim olarak 
değil, insan olarak çok severim. Meh-
med Abimin benim üzerimdeki hakkı 
da bendeki yeri de farklıdır.

Sevgili gençler! Din adına, İslam adı-
na bir şeyler yapmak istiyorsanız, lüt-
fen Hatiboğlu hocanın ne yazdığını bir 
görün ve okuyun. İslam’ın 21. yüzyılda 
nasıl anlaşılması gerektiğini anlatan 
müşahhas bir örnektir kendisi. Tenkidî 
bir gözle okumadığınız, incelemediği-
niz takdirde falan şeyhin, falan âlimin, 
falan profesörün laflarına takılıp kalır-
sınız.

Rabbimden, muhterem Hatiboğlu'na 
ve eşleri Fatma Hanım'a ve yavrularına 
hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Biz 
kendisine hakkımızı helal ediyoruz. O 
da bize hakkını helal etsin.

USTALARA SAYGI:BİLGE BİR HAYAT

 Sevgili gençler! Din 
adına, İslam adına 
bir şeyler yapmak 
istiyorsanız, lütfen 
Hatiboğlu hocanın 
ne yazdığını bir görün 
ve okuyun. İslam’ın 
21. yüzyılda nasıl 
anlaşılması gerektiğini 
anlatan müşahhas bir 
örnektir kendisi

EĞİTİM-AKADEMİ
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Okudukça cehaletimizin ortaya çıktı-
ğını görsem de bu durumdan mem-
nunum. Çünkü bizim kültürümüz bir 
kaç kişinin altından kalkabileceği bir 
kültür değil, bin küsur senedir kitap 
yazılan muhteşem bir kültür. Ama o 
yazılan kitapların tenkidi yapılmadan 
kabul edildiği takdirde ne felaketle-
re maruz kalabileceğimiz de bir ger-
çektir. Bu gerçekler tespit edilmeden 
sadece kitap okuyup onu nakletmek 
bizim en büyük felaket sebepleri-
mizden biri olabilir. Bugün karşılaş-
tığınız Müslümanlığı temsil ettiğini 
zanneden birtakım canilerin neler 
yaptıklarını görüyoruz. Bunların bu-
gün dayandıkları hadislerin de bizim 
kitaplarımızda olduğunu görüyoruz. 
Bizim kitaplarımızdaki bu yanlışlıktan 
kaynaklanan cereyanları tasfiye ede-
bilmenin en ilmi yolu onların tenkidini 
yapabilmektir.

Kur’an Peygamber Efendimizi bir 
beşer olarak anlatıyor. O’nu beşer 
olmaktan çıkaran bir nesil yetişmiş. 
Bunların asırlar evvelinden tecellileri 
var. Biz bu tecellilerin içinde, kadın-
larımıza hakaret teşkil eden hadis-
ler görüyoruz. Kadınları adam yerine 
koymayan bir zaman gelmiş. Birinci 
asrın sonlarında, bir tâbii allâmesi di-
yor ki: “Müslüman hanımları erkeklerle 
beraber otururlardı. Onlara selam verir-
lerdi. Onlarla sohbet ederlerdi ama gü-
nümüzde kadının bir parmağı fitnedir.” 
Söylediği bu söz birinci asrın sonunda 
söylenmiş. Birinci asrın sonunda biz, 
İslam kadınını bir fitne olarak görme-
ye başlamışız. Bunun neticesi olarak 

 Cemiyetler 4 şeyi 
yüceltmezlerse hiçe 
sayılabilirler: Birincisi; 
kelam, ikincisi; kitap, 
üçüncüsü; kadın ve 
dördüncüsü; 
kanundur

Prof. Dr. Ali  BİRİNCİ - Hatiboğlu Ho-
cam, kitaplarla dolu bir evde doğdu. 
Ben de küçük bir köy evinde, tek bir 
yazılı metnin olmadığı bir evde doğ-
dum. 40 senedir, hocamın kitaplarla 
macerasına şahit oldum. Hocamla 
yaptığımız tek şey kitap sohbetleri; 
çünkü benim talip olduğum başka bir 
sohbet konusu da yok zaten. Açıkça-
sı, insanın en güzel icadı olarak kitabı 
görüyorum. Kitap olmasaydı, “yeryü-
zünde ne yapardım?” diye soruyorum 
kendime ve hiç cevap veremiyorum. 
Hocamı düşünüyorum, ne yapardı 
acaba?

Namık Kemal'in güzel bir sözü var. 
Bana biraz mübalağalı geliyor ama 
şöyle diyor: "Âdemin hayvaniyeti ye-
mekle, insaniyeti okumakla kaimdir." 
İnsanın insaniyeti, kelamıyla kaimdir. 
Yani kelam, kitaptan daha önce gelir. 
Nitekim Anadolu insanında olduğu 
gibi köy okullarında, kahvelerde ke-
lam insanların en büyük eğitim, ter-
biye vasıtasıydı. Kelam çok önemlidir. 
Günümüzde insanoğlunun kalbinde-
kileri sadece kelamla ifade edebildi-
ğini söyleyebiliriz. Zaten olgun gönül-
lerin kemali de ancak kelam ile belli 
olur.

Cemiyetler 4 şeyi yüceltmezlerse 
hiçe sayılabilirler: Birincisi; kelam, 
ikincisi; kitap, üçüncüsü; kadın ve 
dördüncüsü; kanundur. Bu dört un-
surun ayakaltına alındığı bir cemiyet-
te sevgiden bahsedemezsin. Hocam 
bu dört unsuru da hakkını vererek 
savundu.

Ben 40 sene zarfında sinirlendiğine 
rastlamadım. Kötü bir söz söylediğini 
duymadım. Hocamın aşkı sadece ki-
taptı. “Gideceği limanı bilemeyen gemiye, 
hiç bir rüzgârın faydası olmaz” diye bir 
söz vardır. Hocam hep kitapları sev-
miştir ve zevk olarak seçtikten sonra 
meslek olarak da, pederinin vefatından 
sonra kitabı, yani okumayı ve öğren-
meyi seçmiştir. Bu aşk mola vermez. 
Yani kimyadaki tabiriyle, zincirleme bir 
reaksiyondur. Onun kitaba olan aşkı 
molasız bir aşktır. Zaten mola verdi-
ğin zaman, siz onu ciddiye almıyorsu-
nuz demektir. Hocamın kesintisiz olan 
bu aşkını kıskanmışımdır. Hocamın hiç 
mola vermemesi kitaba olan aşkının bir 
işaretidir.

Prof. Dr. Mehmed Said HATİBOĞLU- Ben 
anlattıkları gibi, kendimin ne kıymetli 
olduğunu zanneden birisi değilim.
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onları da fitnelerinden engelleyebil-
mek için eve hapsetmeye ve ilim ir-
fandan uzak tutmaya çalışmışız. Hz. 
Aişe validemiz erkeklere ilim dağıtı-
yordu. O Aişe’yi bugün camilerimiz-
de erkeklerin yanına ismini yazmak 
bizim vazifemizdir! Sayın Diyanet 
Reisimiz lütfettiler de, Ahmet Hamdi 
Akseki Camii'nde kadınlar mahfilin 
Hz.Aişe’nin ismini yazdırdılar. Ama 
bu safhadan itibaren kubbelere de 
yazmak lazım.

Şimdi diyeceksiniz ki ne allâmeler 
gelmiş geçmiş, hanımlarımızın bu 
haline sebep olanların acaba kimler 
olduğunu hiç düşünebilmiş miyiz? 
Ben hayretler içerisinde dehşetler 
içerisinde kalıyorum.

“Kadınlarla müşavere edeceksin, 
fikir danışacaksın ama ne derlerse 
aksini yapacakmışsın.” Bu hadisi des-
tekleyenlerden biri de büyük devlet 
adamlarından ve aynı zamanda fakih, 
muhaddis Siyasetname’nin yazarı 
sayılan Büyük Selçuklu hükümdar-
larının veziri Nizam’ül Mülk. Bizim 
bir Osmanlı veziri varmış, yabancı 

bir vezir, kendisine “Sizin Rusya po-
litikanız nasıldır?” diye sormuş. O da 
şöyle cevap vermiş: “Ben Ruslar-
la görüşürüm, ne söylerlerse aksini 
yaparım.” Şimdi affedersiniz, bizim 
hanımlarımızı o duruma düşüren bu 
Müslümanlar utanmıyorlar mı bu du-
rumdan?

İslam kadınının azametini ulviyetini 
gözlerimde canlandırıyorum. Bugün 
söylüyorum ki İslam dünyası kalkına-
caksa kadınlarımızın sahib-i selahi-
yet olmaları lazım. Üniversitelerimi-
zin kadrolarını onlarla doldurmaları 
lazım. Erkeklerden beklemeyin kadın 
konusunda yazı yazmalarını, kendiniz 
yazacaksınız. Bugün iftiharla görü-
yorum ki; şuuruna varmış bu vazife-
yi yapan hanımlarımız var. Allah razı 
olsun kendilerinden. İstiyorum ki, 
bunlar daha da gelişsinler. Şunu da 
söyleyerek sözlerimi bitireyim: İslam 
dünyasının geleceği, Türkiye’de ya-
pılacak ilmi çalışmalar ile olacaktır. 
Hiçbir başka civardan medet umma-
ya kalkmayalım. Ben de bu kavilde bir 
parça hizmet edebildiysem, inşallah 
öyle olurum, bu şeref bana yeter.

      Bizim kültürümüz bir 
kaç kişinin altından 
kalkabileceği bir kültür 
değil, bin küsur senedir 
kitap yazılan muhteşem 
bir kültür. Ama o yazılan 
kitapların tenkidi 
yapılmadan kabul 
edildiği takdirde ne 
felaketlere maruz 
kalabileceğimiz de bir 
gerçektir. Bu gerçekler 
tespit edilmeden sadece 
kitap okuyup onu 
nakletmek bizim en 
büyük felaket 
sebeplerimizden biri 
olabilir

USTALARA SAYGI:BİLGE BİR HAYATEĞİTİM-AKADEMİ
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KAGEM KİTAPLIĞI
İSLAM’IN AKTÜEL DEĞERİ
ÜZERİNE I-II

Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu’nun 50 yıllık birikimiyle oluşturulan bu kıymetli 
eser günümüz Müslümanlarının İslam’ı daha doğru ve aslına uygun olarak anla-
masına yardımcı olmak için yazarın farklı dönemlerde yoğunlaştığı konularla ilgili 
yayımlanmış makalelerinden derlenerek oluşturulmuştur.

Hatipoğlu’na göre İslam, var olduğu günden bu yana güncelliğini korumuş, ak-
tüel olanla sürekli etkileşim halinde olan, yaşayan, canlı bir dindir. Ne var ki Müs-
lümanlar günümüzde birçok soruna cevap vermekte ve kitabî okumaları akılla 
yorumlamakta kendi kusurları sebebiyle eksik kalmışlardır. Hâlbuki kişi duyduğu, 
gördüğü her şeyi kültürlenmenin gereği olarak kabul eder ve sorgulamaya git-
mezse; her rivayeti doğru kabul eder ve onunla amel ederse; onun İslamî hüvi-
yetini kaybetmesi kaçınılmazdır.

Müslümanların niçin dinlerini tatbik etmemiş oldukları sorusu, İslam dünyasının 
önünde ciddi bir problem olarak durmaktadır. Hatipoğlu’nun ifadesiyle “Son asır-
ların muzdarip münevverinin, İslam coğrafyası üzerine damgasını vurmuş külli 
bir seviye düşüklüğüne müsebbib ararken kabahati dininde değil de kendinde 
görmüş olduğu malumdur."

Günümüz Müslümanlarının İslam’ın özünü akılcı bir yaklaşımla yorumlayarak 
anlamaya, anlatmaya ihtiyaçları olduğunu düşünen yazar, bu eksikliğin gideril-
mesi için klasik kaynaklarımızın tenkîdî bir yaklaşımla değerlendirilmesi husu-
suna her çalışmasında önem vermiştir. Bu eserinde ise, yarım asırlık akademik 
hayatı boyunca dikkatini çeken, açıklığa kavuşturmak istediği meseleleri ve bu 
meselelerin değerlendirilme usullerini ele almaktadır. Eser, birbirinin devamı ola-
cak şekilde iki cilt halinde kitaplaştırılmıştır.

Hatiboğlu’nun herkesçe bilinen özelliklerinden birkaçı; yazmaktan çok okumayı 
tercih etmesi, hassas ve titiz çalışması ve klasik İslam eserlerini okuyarak süzme 
çabasıdır. Bu hasletlerin ışığında kendisini “İslam sahasının mütevazı hizmetkârı” 
olarak adlandıran Hatiboğlu’nun kaleminden çıkan bu eser için kuyumcu titizliği 
ile oluşturulmuş bir eser dersek, kitap ve yazarı hakkında mübalağa yapmış sa-
yılmayız.
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TÜRKİYE MESELELERİ SÖYLEŞİLERİ-II

TÜRKİYE’DE MİLLÎLİK VE
YERLİLİK FİKRİ VE SÖYLEMİ

Doç. Dr. Lütfi SUNAR
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji

Bölümü Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
ve Ekonomi bölümlerinde ve dokto-
ra eğitimini de 2010 yılında İstanbul 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde ta-
mamladı. Sosyolojik teori, şarkiyatçılık, 
öteki, Türkiye’de toplumsal değişim ve 
tabakalaşma alanlarında çalışmala-
rı bulunan Lütfi Sunar, hâlen İstanbul 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğ-
retim üyesidir. Sunar’ın Marx ve We-
ber’de Doğu Toplumları, Türkiye’de İş 
Ortaklıkları, Marx an Weber on Oriental 
Societies, Türkiye’de

Toplumsal Değişim, Eurocentrism at 
the Margins: Encounters, Critics and 
Going Beyond ve Debates on Civiliza-
tion in the Muslim World: Critical Pers-
pectives on Islam and Modernity adlı 
kitapları ve çeşitli makalesi bulunmak-
tadır.

Doç. Dr. Lütfi SUNAR - Hepinize iyi akşamlar. Toplumsal meseleleri birlikte 
ele almak için başlattığımız Türkiye Meseleleri söyleşi dizimizin bu oturumunda 
Mustafa Hocam bizi kırmadı, teşrif ettiler. Hocamız Türkiye’de bu süreçte pek çok 
alanda önemli ve bizim için öncülük teşkil eden çalışmalara imza attı.

Bu tür söyleşileri formüle ederken; güncelin içerisine fazla girmeyen ama gün-
celliğini de koruyan, bir şekilde etkisini güncel üzerinde gösteren konular seçme-
ye özen gösterdik. Bugün de Mustafa Hoca’yla Türkiye’de belki de güncelliğini 
son yüz elli yıldır koruyan bir konuyu konuşacağız: “Türkiye’de Millîlik ve Yerlilik 
Fikri ve Söylemi.”

Özellikle millîlik kavramı burada bizim için daha fazla önem arz eden bir konu. 
Malumunuz son zamanlarda otomobilden gazeteciliğe kadar pek çok şeyi nite-
lemek için yerli ve millî sıfatlarını tercih ediyoruz. Bu konu etrafında tartışmalar 
gerçekleşiyor. Dolayısıyla biraz oraya da atıf var; meselenin kökü nereye gider, 
başı nereye bağlanır, bunları konuşacağız.

Millî kavramı, tarihsel olarak sosyal, politik, düşünsel hayatımızda önemli bir 
yeri olmakla birlikte, aslında bir o kadar da sorunlu bir kavram. Çünkü “millî” 
nitelemesi temelde modern devlet anlayışıyla yakından ilişkili ve biraz da fa-
razi bir topluma, Anderson’un tabiriyle “hayali cemaatlere atıfla” şekillenen, 
birtakım şeylere meşruiyet kazandırma arayışının unsuru olarak da karşımı-
za çıkıyor. Yani kavram, her ne kadar devlet-toplum ve ideolojisi -ki Türkiye 
bağlamında bunun İslam olduğunu düşünebiliriz- arasında ilişki kurmaya ya-
rayan bir kavram olsa da iş hemen görünüverdiğinden daha karmaşık bir faa-
liyet arz ediyor. Yani millîlik bizde her ne kadar ilk elde İslami bir ruhu taşıyor 
ve milletin özsel değerleri olarak anlaşılıyor ise de siyasal literatürde merke-
ziyetçi bir hükûmetle belirlenen modern devletin inşa edildiği, çerçevelendiği 
bir kültüre de atfı bolca barındırıyor bünyesinde. Bugünkü söyleşimiz biraz bu 
hatlar üzerinden devam edecek.

Ben hocama ilk soruyu yönelterek başlamak istiyorum.

Hocam, isterseniz etimolojik kökenden, tarihsel soy kütükten başlayalım. 
Millîlik kavramı ve millîlik fikrinin kökenleri nelerdir?

Prof. Dr. Mustafa AYDIN - Millîlik kavramı ülkelerin sosyal, siyasal hayatın-
da kullandığımız güzel bir kavramdır. “Millî” kelimesi, birbiriyle çok fazla ilgili 
olmayan, enteresan yerlerde kullanılıyor. Millî devlet, millî tarih, hatta millî 
Piyango! Piyangonun millîsi nasıl olur? O bir şans oyunu. Demek ki millîsi olan 
ve olmayan, millî olan ve olmayanı var. Yani örneğin bilimin millîsi olur mu? 

Doç. Dr. Lütfi SUNAR & Prof. Dr.  Mustafa AYDINEĞİTİM-AKADEMİ
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Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Selçuk Üniversitesi Sosyoloji

Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

1950 Konya/Hadim doğumlu. İlk ve 
Orta öğretimden sonra 1974 yılında 
Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Yük-
sek lisans ve Doktorasını Din Sosyo-
lojisinde yaptı. 1985 yılından bu yana 
Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
Öğretim Üyeliğinden emekli olmuştur. 
Kurumlar Sosyolojisi, İslâm’ın Tarih 
Sosyolojisi, Siyasetin Sosyolojisi, Bil-
gi Sosyolojisi, Moderniteye Dışarıdan 
Bakmak adlı yayımlanmış kitaplarının 
yanında, başta salt bilimsel yayın per-
yodları olmak üzere; Düşünce, Umran, 
Tezkire, Hece, Bilgi ve Hikmet gibi der-
gilerde yayınlanmış üç yüz ellinin üze-
rinde makalesi bulunmaktadır.

Evet, çok farklı yerlerde kullandığımız 
bir kavram. “Millî” kelimesi, bildiğiniz 
gibi “millet” kelimesinden geliyor. “Mil-
let, millete ait.” “Millet” in sonuna Arap-
ça nispet harfi geliyor, yani Konevî, An-
karavî derken Konya’ya ait, Ankara’ya 
ait anlamında kullanılıyor. “Millete ait, 
millete özgü, milletle ilgili” anlamların-
da bir kavram. Tabii, sözlük anlamı bu 
kadar açık olmakla birlikte içeriği hayli 
sorunlu bir kavramdır. Batı dillerinde 
“millî” kelimesinin karşılığı olan “top-
luma ait, nasyonal” kelimesi, kavramı, 
bildiğimiz kadarıyla Fransız İhtilali’n-
den beri kullanılıyor. Ama Batı dillerin-
de millet anlamında kullanılan iki tane 
kavram var: Birincisi “race,” diğeri “na-
tion.” “Millet” aslında “Aynı inanca bağlı 
olanlar” anlamında dinî bir kavram ola-
rak da kullanılır. “Millet-i İbrahim” kav-
ramı da İbrahim (a.s)’ın tek başına bir 
inanç, bir düzen ve bir sistemini ifade 
ediyor. Weber diyor ki: “Millet kavramı-
nın hemen hemen bütün dinlerde dinî bir 
tarafı var.”

“Race” kelimesi ise “ırk” anlamına 
geliyor; fakat “ırk” anlamına gelecek 
şekilde modern kültür, modern dev-
let-toplum anlayışları, Fransız İhtila-
li’nden sonraki gelişme çizgisindeki 
bir “topluma ait” olandır. Yani bir ırka, 
bir etnisiteye mensup anlamını taşı-
masına rağmen daha çok bu kelime 

millet kelimesine karşılık kullanılmış. 
“National,” “millî” kelimesi sadece soy, 
ırk anlamında kullanılmamıştır. Aynı 
zamanda manevi ve kültürel anlamı 
da içerir. Bunların yanı sıra millî kavra-
mı, daha sonra çok farklı anlamlarda, 
farklı yerlerde kullanılmaya başlan-
mıştır. Bir millete özgü olan anlamı 
da bunlardan biridir. Ama bir millete 
özgü olan şey nedir? Mesela tarihi, 
toplumu, coğrafyayı, toprağı içine ala-
bilir. Yani bu topraklara bağlı, bu tarihe 
bağlı, bu inanç sistemine, dine bağlı 
gibi anlamlar ortaya çıkar. Dolayısıyla 
da bu kavram çok farklı anlamlarda 
kullanılagelmiştir.

Zaman içerisindeyse gerçekten çok zıt 
kutuplardaki kavramları anlatmak için 
de kullanılmış. Mesela bir ara 1960’lı 
yıllarda komünistler nasyonal bir sos-
yalizm anlamında millî bir komünizmi 
savunmuşlardır. Müslümanlar İslam’ı 
anlatmak için bunu İslam’la doldurma-
ya çalışmış. Milliyetçiler yine “millet” 
kelimesinden türetilen, millîlik içeren 
bir kavramdan daha bir toplumsal, 
daha bir etnisite içerikli olarak kullan-
maya çalışmışlar.

Buradan hareketle sonraları pek çok 
şey türetilmiş: Millîlik, millîcilik, milli-
yetçilik ve buna benzer başka kelime-
ler, kavramlar da kullanılmıştır. Burada 
şunu ifade etmek yerinde olacaktır: 
Nasyonal kelimesinden gelen ve şu an 
sıklıkla da “ulus” diye kullanılan, “ulu-
sal,” “ulusalcılık,” “ulusçuluk” gibi kul-
landığımız kelimeler aslında “millet” 
kelimesine karşılık gelmez. “Millet ”ke-
limesi naif bir inanç birliği, duygu birliği 
anlamında kullanılırken, “ulus” dediği-
miz şey, modern devletler tarafından 
üretilmiş, bir bölgedeki bütün insanlara 
özel bir ad olmuş, çoğu kere içlerinden 
bir tanesinin adını almıştır. Bu, devletin 
kültür politikasıyla oluşturulmuş bir ol-
gudur. Ona nispet edilen “ulusal” keli-
mesi ile naif bir yapı olan, millî kelimesi 
arasında dinî, manevi kültür ekseninde 

 Millet ”kelimesi 
naif bir inanç birliği, 
duygu birliği anlamında 
kullanılırken, “ulus” 
dediğimiz şey, modern 
devletler tarafından 
üretilmiş, bir bölgedeki 
bütün insanlara özel 
bir ad olmuş, çoğu kere 
içlerinden bir tanesinin 
adını almıştır
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kurulmuş bir topluma nisbet edilen şey 
arasında az çok bir farklılığın olduğunu 
düşünüyorum.

Doç. Dr. Lütfi SUNAR – Zaman zaman 
geçişlilikler de söz konusu olabiliyor. 
Birbirlerinin yerine de kullanılabiliyor-
lar. Belki TDK’nin Türkiye’ye yapmış ol-
duğu en önemli hizmetin “us,” ve “ulus” 
kavramlarını icat etmiş olmasıdır diye-
biliriz. Yani “akıl” ve “millet” kavramını 
bir miktar olsun belirli anlamlarda kul-
lanmaktan kurtardığı için.

Bir de millîlikle paralel bir biçimde kul-
lanılan “yerlilik” kavramı var hocam. 
Son zamanlarda da zaten bunlar bir 
kavram ikizi gibi. “Yerli olmak,” “millî 
olmak ”la paralel bir biçimde gündeme 
geliyor. Siz millîlik ile yerlilik arasında 
nasıl bir ilişki kurarsınız?

Prof. Dr. Mustafa AYDIN - Son dö-
nemlerde söylem olarak çok kullan-
dığımız “yerlilik” de oldukça ilginç bir 
kavram. Yerlilik ile millîlik arasında bir 
göbek bağı var. “Millî” dediğiniz zaman 
ilk akla gelen şeyler “bu topluma, bu 

millete ait, bu ulusa ait” olur. Peki, bu 
millete, bu ulusa ait olmanın ölçekleri 
nedir? Burada birkaç tane şey vardır. 
Bunlardan birisi; topraktır, coğrafyadır. 
Bu coğrafyadan çıkmış, bu toprağa ait 
demektir. İkincisi; tarihtir. Dünden beri 
gelen bu tarihe ait bir şey, bizim tari-
himiz. Dikkat edin bunların hepsi mo-
dern ulus yapısının temel esprisi içinde 
geçen unsurlardır. Yine mesela, kültür-
dür, dindir. Bu ilk bakışta gayet makul 
gözüküyor. Bu toprakların ürünü ve bu 
topraklarda üremiş olması tabii ki bir 
avantaj gibi gözüküyor. Yerli malı diyo-
ruz buna.

Bu topraklarda yetişenin yerliliği ko-
nusunda da bir problem var. Yerli nere-
den çıkar? Yerli, yabancıdan çıkar yani. 
Alternatifini gösterebilmeniz için bun-
ların birbirine ihtiyacı var. Dolayısıyla, 
toprağa bağlamak da uygun gözükmü-
yor.

Mesela tarihin bir görevi var şüphe-
siz ama “Tarih en iyisini ortaya koyar.” 
anlamında düşündüğünüzde problem-
siz değildir. İslam’ı da millî bir hüviyete 

kavuşturmuşuz. Yerli İslam, Arabistan 
İslam’ından, İran İslam’ından, Berberi 
İslam’ından daha iyi bir İslam olarak 
algılanmış bu topraklarda. Çünkü bu 
topraklarda çıkan, bu tarihten geliyor 
anlayışı hâkim. Hakikaten sorunlu bu. 
Eğer bir dinden bahsediyorsak bu doğ-
rudan doğruya bir yere, bir mekâna 
bağlı değildir. Millî din politikası, millî 
İslam, Türk İslam’ı, Türk Müslümanlığı 
ulus devletin ideolojisi olmuştur. Çizdi-
ğimiz sınırların, çerçevenin içerisine de 
sığmıyor ki İslam. Evrenseldir çünkü. 
Cumhuriyet tarihi bu çerçevenin içine 
sığacak bir İslam anlayışı sağlamak için 
ve İslam’ı bu çerçevenin içine sığdıra-
bilmek, yerli ve millî hâle getirebilmek 
için uzun bir mücadele vermiş, 8-10 
yılda bir proje üretmiştir. 1924 şeriatın 
ilgası, 1928 reform yasası din dilinin 
Türkçeleştirilmesi için resmen 4 mad-
delik reform yasası çıkmıştır.

1937’de yeni devletin çatısı altına İs-
lam’ı almak üzere yeni bir dönem başlı-
yor. 70’li 80’li yıllarda Türk-İslam sentezi 
çalışmaları hızlanıyor. Hakikaten çok yer-
de bunlar böyle hep darbe dönemlerinin 
sonrasında gelmiş. 12 Eylül 1980 dar-
besi, mesela 1997’de yani 28 Şubat’ta 
kutsal metin olan Kur’an’ın yeniden 
düzenlenmesi bile planlanmış, hatta 
Kur’an’dan bazı ayetlerin çıkarılabileceği 
dahi düşünülmüştür. Bunun hep kaygı-
sı var elbette. Onun için de, yerlinin bir 
avantajından söz edildiği zaman sonuna 
kadar yerliliği her yere götürme şansımız 

TÜRKİYE’DE MİLLÎLİK VE YERLİLİK FİKRİ VE SÖYLEMİ

 Millîlik kavramı bir 
taraftan kültürler üstü, 
tarih üstü, toplumlar 
üstü geçerliliğe sahip 
bir evrensel nosyondan 
bahsedildiği bir ortamda, 
bize ait olanı, bize 
özgü olanı savunmak 
anlamına da geldi

EĞİTİM-AKADEMİ
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yoktur, yani problemsiz değildir, böyle bir 
sıkıntısı vardır yerli olmanın.

Doç. Dr. Lütfi SUNAR - Bir taraftan 
da tabii “millîlik” gibi bir kavram söz 
konusu olduğunda, “sol”un bazen millî 
olma iddiasında bulunduğu bir tarih-
sel tecrübeden bahsediyoruz. “Yerlilik” 
kavramına eşlik eden ikinci bir kavram 
da “beynelmilel” “enternasyonal” ya da 
“evrensel” kavramı. Türkiye’de özellik-
le sağ muhafazakâr elitin yerli ve millî 
kavramına çok sahip çıkmasının önem-
li nedenlerinden birisi de modernist, 
modernleşmeci, evrenselci kavramı-
nın tehditkârlığı oldu. Millîlik kavramı 
bir taraftan kültürler üstü, tarih üstü, 
toplumlar üstü geçerliliğe sahip bir 
evrensel nosyondan bahsedildiği bir 
ortamda, bize ait olanı, bize özgü olanı 
savunmak anlamına da geldi. Dolayı-
sıyla uzun bir süre de o enternasyonale 
sahip çıkan ideolojilerle bir karşıtlık içe-
risinde de anlaşıldı. Yani bu açıdan bak-
tığımızda millîlik kavramının bir tür de 
savunmacı refleks olduğunu görebiliriz 
değil mi?

Prof. Dr. Mustafa AYDIN - Evet. Millî 
kavramının en önemli özelliklerinden 
birisi şu: Bir meşruiyet yoludur. Bir şe-
yin başına “millî” kelimesi getirdiğiniz 
zaman hiç düşünmeden, onun iyi, gü-
zel ve saygı duyulması gerekli bir şey 
olduğunu hissedersiniz. Hatta biraz 
kutsama bile vardır. Başına koyduğu-
muz her şeyi meşrulaştıran bir tarafı 
var. Onun için de bir şeyi meşrulaştı-
racaksınız başına bir “millî” kelimesi 
ekliyorsunuz. Bu “millî” kelimesinin bu 
kadar meşruiyet içermesi, beynelmi-
lel olmadığını da ifade eden bir şeydir. 
Onun için, mesela Marksistler “Mark-
sizm’in millî bir tarafı yoktur.” diyorlar. 
Olmaması gerek. Makro politik kuram-
dır. Mesela proletarya her nerede varsa 
ve diğer insanların da genel bir soru-
nuysa bu, her yerde var demektir. Onun 
için Marksist kuramın millî olması söz 
konusu değildir.

Biliyorsunuz Avrupa ülkelerinde, me-
sela Fransa’da başkanlığını rahmetli 
Garaudy’nin yaptığı Komünist Parti 
vardı. Nasıl bir komünizmdi bu? Fran-
sa’ya özgü bir şeydi. Neden Fransa’ya 
özgü? Çünkü evrenselliği düşündüğü-
nüzde bir problem var, bir sıkıntı var, 
onu toplumunuza anlatmakta zorla-
nıyorsunuz. Onun için de biliyorsunuz, 
Türkiye’de 1960’lı yıllardan sonra millî 
bir komünizm, bir Türk komünizmini 
savundular. Millîleştirmediğimiz za-
man, başına “millî” kelimesi takmadan 
bir problem olduğu için bunu savundu-
lar.

Yine Millî Nizam Partisi, Millî Mücade-
le Birliği, ki aynı kökten gelir, buradaki 
“millî” kelimesi ise, İslam’ın genel ku-
ralları anlamında kullanıldı. Rahmet-
li Necmettin Erbakan’ın kullanımı da 
öyleydi. Millî Nizam; yani İslam nizamı. 
Ama öyle bir şey diyemiyorsunuz, öyle 
bir şey konuşamıyorsunuz. O zaman ne 
yapacaksınız? “Millî” kelimesini kulla-
nacaksınız çünkü “millî” kelimesini an-
latmakta bir sıkıntınız yok. Ben millîlik-
ten bahsediyorum, benim karşımdaki 
benim İslam’dan bahsettiğimi anlıyor. 
Ne yapıyorum? İslam’dan söz ediyo-
rum. Yani o da biliyor, ben de biliyorum 
ki biz bir platformda buluşuyoruz. Yani 
İslamcıların, “millî”yi kullanmaları yer-
li kılmaktan biraz farklı bir şeydir ama 
yerlilik düşüncesi, hatta dindeki yerlilik 

konusu Müslümanların kafasında çok 
yer etmişti.

Doç. Dr. Lütfi SUNAR - Millîlik kavra-
mının sizin söylediğiniz gibi, birtakım 
şeylerin üstünü örten, başına geldiği 
şeyleri meşrulaştıran bir boyutu var. 
Başlangıçta dediniz ki, aynı zamanda 
ulus-devletin kendisini konumlandır-
ması, meşrulaştırması için de buna 
ihtiyacı var. Ulus devletin üç unsuru ol-
duğu söylenir: Halk, coğrafya ve tarih. 
Biraz bu tarihin içerisinde bir anlatı ola-
rak ortaya çıkıyor. Bizim bize özgülüğü-
müz, bizim farklılığımız, bizi biz yapan 
değerler ve bunun gibi, toplum olarak 
içinde ne olduğu gayet belirsiz bir içerik 
de söz konusu. Bunun biraz yükseldiği 
dönemlere, kullanılış amaçlarına bak-
tığımda bir beka sorunuyla yakından 
ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani 
bir risk, varlığa dayalı bir tehdit algı-
sı ortaya çıktığında millîlik yükseliyor. 
Mesela, Millî Mücadele ve sonrasında 
Kemalizm’in benimsediği bir millîlik an-
layışı var. Kemalizm de öyle veya böyle 
epey millî bir perspektife sahip. Bir süre 
önce “Kadro” dergisi üzerine incele-
melerde bulunmuştum. Kadro dergisi, 
ciddi bir biçimde Kemalizm’i, millî kur-
tuluş savaşlarının, bir millîlik ideolojisi, 
bir öncüsü olarak konumlandırıyor ve 
neredeyse millîliği sosyalizme ve li-
beralizme alternatif bir ideoloji olarak 
sunuyor. Sonrasında sömürge sonrası 
toplumlardaki üçüncü dünyacılığa te-
kabül eden bir yaklaşım söz konusu. 
Kemalizm de bu millîliği yaptı. Yeni top-
lumu, halkı inşa ederken millîlik kavra-
mını epey kullandı değil mi?

Prof. Dr. Mustafa AYDIN - Evet. Ger-
çekten her türlü hareketin millîlik olgu-
suyla bir ilişkisi var. Türkiye’de Kema-
lizm’in de böyle bir serüveni şüphesiz 
var. Önce Türkiye’de “Türk” kavramı 
çevresinde bir ulus oluşturma konu-
sunda resmî ideoloji, daha çok Türk-
çülük olarak ortaya çıktı. Bu çerçevede 
addettiğiniz insanların farklı özellikleri 

      Millî kavramının en 
önemli özelliklerinden 
birisi şu: Bir meşruiyet 
yoludur. Bir şeyin 
başına “millî” kelimesi 
getirdiğiniz zaman hiç 
düşünmeden, onun 
iyi, güzel ve saygı 
duyulması gerekli bir 
şey olduğunu
hissedersiniz
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de var. Mesela demografik özellikleri 
var; Kürt, Türk ve başkaları da var. Bu 
çerçevede buna tarih, coğrafya kö-
kenleri aramaya başladılar. Biliyorsu-
nuz 1930’dan 1935’e kadar bu yolda 
yoğun çabalar harcadılar. “Güneş Dil 
Teorisi” diye bilinen hareketler yapıldı. 
Hatta Osmanlı’yı, Selçukluyu atlaya-
rak “biz Sümerlerin, Etilerin devamıyız” 
söylemiyle bir tarih, bir coğrafya köke-
ni sağlamaya çalıştılar. Sonuç olarak 
buradaki yapılan şey, milliyetçiliğin, 
ulusçuluğun en son görünümlerinden 
birisidir. Kameralizm diye bilinen, özel-
likle Doğu Avrupa ülkelerinde 19’uncu 
yüzyılda oluşmuş bir ideoloji var. Bir 
merkezî devlet sistemi çerçevesinde 
krallıklar oluşmuş. Yani ulusçuluğun, 
ulusalcılığın temel tipidir bu. Mesela, 
Kemalizm veya Atatürkçülük gibi iç içe 
ideolojiler var. Gerçi Kemalistler Ata-
türkçülüğün sapkınlık; Atatürkçülüğü 
esas alanlar da Kemalizm’in uydurma 
olduğunu söylüyorlar biliyorsunuz. 
Sonunda da bu Kemalizm ya da Ata-
türkçülük de, diğer pek çok ideolojide 
olduğu gibi böyle bir yere kadar geldi, 
tıkandı ve bunu ileriye götürme şansla-
rı, imkânları kalmadı.

Doç. Dr. Lütfi SUNAR - Ben inkılap 
tarihi dersini üniversitede Toktamış 
Ateş’ten almıştım. Sekülerizm ile la-
iklik aslında suni bir ayrım oluşturu-
yor. Sekülerizm, dinin devlet üzerinde 
baskı uygulama ihtimalinin kalmadığı 
toplumlarda geçerli olan bir şey. Din, 
devlete, kamu yaşamına baskı uygu-
lama potansiyeline sahipse, o zaman 
laiklik uygulanıyor. Laiklik de devletin 
din üzerinde etkinliği, baskılaması, onu 
denetlemesi olarak karşımıza çıkıyor. 
Bu suni bir ayrım tabi. Aslında öyle bir 
şey söz konusu değil orijinalinde. Yani 
biraz Türkiye’deki laikliğin baskıcı bir 
laiklik olarak ortaya çıkmasına gerekçe 
olarak kullanılıyor.

Şimdi, bir taraftan da kendisini daha 
başlangıçta millî olarak nitelendiren, 
ilan eden bir muhafazakâr düşünce-
yi savunan bir toplum kesimi de var 
karşımızda. En nihayetinde son otuz 
senedir yaşamış olduğumuz dönü-
şüm, küreselleşme, ekonominin fark-
lılaşması, internetin girişiyle birlikte 
etkileşimlerin artması vesaire, bir ta-
raftan da aslında millîliği kendisini en 
millî olarak ilan eden toplum kesimleri 

için bile sözde nominal bir niteleme-
ye dönüştürme tehdidini de içerisinde 
barındırıyor. Yani günümüzde kendisini 
göğsünü gere gere millî olarak nitelen-
direnlerin bile o kadar da millî olmadığı 
biraz incelediğimizde açığa çıkabiliyor. 
Son 30-40 yılda yaşanan internetin, 
iletişimin, ekonominin, küreselleş-
menin oluşturduğu etkilerle bu millîlik 
söyleminin geleceğini nasıl değerlendi-
riyorsunuz?

Prof. Dr. Mustafa AYDIN - Küresel-
leşme süreci içerisinde “millî” diye ni-
telendirilen kültürel olgular alabildiğine 
yayılıyor. Mesela New York’a gidiyor-
sunuz, orada bakıyorsunuz ki “lahma-
cuncu” var. Bizim lahmacun oralara 
girmiş, yani evrenselleşmiş. Ama bu 
lahmacun da lahmacunluğunu yitirmiş 
neredeyse; acısı yok; hâlbuki lahmacun 
acılı olur. Yanında eskiden ayran varken 
şimdi kola içiliyor. “Amerika böyle istiyor, 
acısız istiyor, yanında kola istiyor” diyor 
sözgelimi. Şimdi gerçekten bize ait bir 
şey mi yeni bir şey mi bu? Temeli bizim 
ama garip, bambaşka bir şekle girmiş.

Burada çok ilginç bir sorun var. Bir 
tarafta kültüralizm dediğimiz mahallî 
kültürlerin bir tepkisi var bu küreselliğe 
karşı. Bir de küresel ölçekte bir yayılma 
var. İkisi de birbiriyle etkileşiyor karşılıklı 
olarak, etki-tepki... Fakat bütün bu şey-
lerin içerisinde hep bir acayip hibritten 
(melezlikten) söz ediyoruz artık. Her 
şey orijinalitesini, otantikliğini koruma 
şansını gittikçe yitiriyor. Hatta bunun 
için de sosyal bilimciler kavramlar üre-
tiyor. İşte mesela “Glokalizm” kavramı, 
globalizmden (küreselleşme) “glo”yu, 
ve lokalizmden (kültürcülükten) “lokali” 
birleştirerek türetilmiş bir kavram. Glo-
kalizm zaten hibrit bir kelime, iki şeyin 
karması. Otantiklik ise aslında modern 
kültürün aradığı bir şeydi. Tartışıyoruz 
arada, ayran kimin? Yunanlılar diyor ki: 
“Ayran Yunan işi.” Biz diyoruz ki: “Türk 
ayranı.” Bunun kökenine inip bunun 
otantikliğini bulacak imkânımız yok el-
bette.

TÜRKİYE’DE MİLLÎLİK VE YERLİLİK FİKRİ VE SÖYLEMİEĞİTİM-AKADEMİ



17

Doç. Dr. Lütfi SUNAR - Millilik me-
selesinin önemli sorunlarından birisi 
de kaynak sorunudur. Yani bir kaynak 
bulma meselesiyle yakından ilişkili. 
Mesela Almanlar ilk defa Napolyon’un 
böyle büyük bir orduyla kendilerini işgal 
etmesiyle birlikte “Bir Almanlık oluştu-
ralım, biz de büyük bir imparatorluk ku-
ralım.” hissiyatına kapıldıklarında bunu 
oluşturmak için Almanları bir araya 
getirebilecek bir tarih, millî bir anlayışın 
oluşturulması gerektiğinin farkına va-
rıyorlar ve bunu dil üzerinden gerçek-
leştiriyorlar. Sizin atıfta bulunduğunuz 
“Güneş Dil Teorisi” biraz onun taklidiyle 
gerçekleşmiş bir teori. Daha sonra; âri 
ırk, âri dil meselesinin ucu Nazizm’e va-
ran bir otantiklik, bir sahiplik, bir kökü 
sıhhatlilik tartışmasını beraberinde 
getiriyor. Ama kanaatimce artık bugün 
biraz da teknolojinin etkisiyle millilik-
teki bu otantiklik arayışları biraz boşa 
çıkmış durumda. Yani biraz kasnak ile 
motor arasındaki ilişki bozulmuş bir 
vaziyette, boşa dönüyor. Her millilik 
dediğinizde onu bağlayan bir realitenin 
olmayışı söylemsel boşluklar meydana 
çıkarıyor.

Prof. Dr. Mustafa AYDIN – Otantiklik 
bir sorun olmakla birlikte her toplum 
bunu kendisini bir yere konumlandır-
mak üzere yapıyor. Mesela tarih yeni-
den kuruluyor. Tarihi yeniden kurmak 
veya bulunduğunuz yeri göstermek, 
konumlandırmak üzere yaptığınız şey 
sizin işinize yarayacak türden bir seç-
meyle, özel bir inşayla yapılan bir şey-

      Aydın zaman ve 
mekâna göre değişen 
reel bir varlık diyebiliriz 
ama bilgi dediğimiz şey, 
orada duruyor. Bilgi 
ağızdan çıktığı anda 
zaman ve mekândan 
soyutlanır

dir. O zaman da burada otantiklik ara-
manın anlamı yok tabii ki. Ama herkes 
en doğrusunun kendisininki olduğunu 
savunur. Mesela İngilizler der ki “Bizim 
beş bin yıllık tarihimiz var.” Oysa bilindi-
ği kadarıyla İngiltere için tarihçiler MÖ. 
2000’den öncesi yok diyorlar. Dolayı-
sıyla otantiklik yeniden inşanın içeri-
sinde kaybolan bir şey olarak karşımıza 
çıkıyor.

Doç. Dr. Lütfi SUNAR - Son bir soruyla 
tamamlayayım. Türkiye’de son yıllarda 
biliyorsunuz bildiri savaşları içerisinde 
gündeme gelen bir yerli ve millî aydın 
tartışması da söz konusu. Sizce aydının 
yerlisi ve millisi olur mu?

Prof. Dr. Mustafa AYDIN - Şöyle fel-
sefi bir konuyla yaklaşayım isterseniz 
bu konuya. Felsefenin geldiği noktada 
şöyle bir kabul var: Reel bir varlık var, 
bir de ideal varlık var. Düşünme, inan-
ma, mantıksal, matematiksel formlar; 
bunlar ideal varlık. Elle tutulur gözle 
görülür şeyler. Dünya gibi bunlar da 
reel varlıktır. Mesela ideal varlığın bir 
özelliği var. Yer ve zamanla sınırlı değil. 
Bir yere bağlayamazsınız. Mesela ada-
letin vatanı neresidir? 5 kere 5, 25 eder. 
Ne zamandan beri peki, hep böyle mi 
kalacak? Kant’ın dediği gibi “Gözlem ve 
deney bunu değiştirmeyecek. Bir gün 
gelecek ve 5 kere 5 26 olacak değil, 5 
kere 5 hep 25 olacak.” diyor. Neden? 
Değişmenin şartı zaman ve mekâna 
bağlı olmaktır. Zaman ve mekâna bağ-
lı olan her şey değişir. Allah değişmez 
çünkü zaman dışıdır. Zaman ve mekân-
la sınırlı değil. İbn Sina bunu 9. yüzyılın 
ortalarında dile getiriyor.

Soruya geri dönersek aydın zaman 
ve mekâna göre değişen reel bir varlık 
diyebiliriz ama bilgi dediğimiz şey, ora-
da duruyor. Bilgi ağızdan çıktığı anda 
zaman ve mekândan soyutlanır. Geri 
dönüşü yoktur. Descartes demiş ki: 
“Düşünüyorum, öyleyse varım.” Şimdi 
Descartes çıkıp gelse “Kusura bakma-

yın, ben vazgeçtim o sözden. Dünyanın 
en saçma lafı bu, vazgeçtim ben bun-
dan, bir daha beni bununla anmayın.” 
dese, Descartes’in kendisi de dâhil hiç 
kimse kaldıramaz bunu. Demiş ve bit-
miş yani bu iş. Bilgiyi nesnel, fiziksel 
bir şeye bağladıkça sığlaştığını da gö-
rüyoruz. Düşünürlerden birisinin: “Bilgi 
çağında yaşadığımız söyleniyor ama 
bugün bilginin domates kadar ömrü 
yoktur.” sözüyle bitirelim.

Doç. Dr. Lütfi SUNAR - Teşekkür edi-
yorum hocam, çok keyifli bir söyleşi 
oldu.
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İNSANLIK AİLESİNİN SAYGIN BİR 
BİREYİ OLARAK KADIN

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesinden mezun oldu. İslam Hukuku 
alanında doktorasını tamamladı. 1990-
2010 yılları arasında İzmir ve Ankara’da 
merkez vaizliği yaptı. 2000-2003 yılları 
arasında Hollanda’nın Zaandam ken-
ti Sultan Ahmet Camii’nde geçici din 
görevlisi olarak hizmet verdi. Ulusal ve 
uluslararası kongre, sempozyum ve pa-
nellerde bildiri ve müzakereler sundu. 
Yurt içi ve yurt dışında kadın, aile, genç-
lik, güncel fıkhi problemler gibi konular-
da pek çok konferans ve seminer verdi. 
Çeşitli dergilerde yayımlanmış makale-
lerinin yanı sıra “İslam Kolaylık Dinidir”, 
“Kadın ve Siyaset”, “Fıkıhta Cenin Huku-
ku” isimli kitapları bulunmaktadır. Halen 
güncel tıbbi meselelerin fıkhi yönüyle 
ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. 2010 
yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı olarak 
görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Ülfet Görgülü
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

Kimdir kadın?

Niçin yaratılmıştır?

Ezelden günahı yüklenmiş asli bir suçlu mudur?

Erkeğin aklını çelmek üzere şeytanın işbirlikçisi midir?

Tarihin kadim dönemlerinden bugüne kadar kadının ontolojik varlığı, değeri ve 
işlevi üzerine tartışmalar süredursun, Kur’an-ı Kerim’in tanıklığıyla biliyoruz ki 
iki çifti, erkeği ve kadını, bir nutfeden yaratan1 Yüce Allah, hangisinin daha güzel 
davranacağını sınamak2 ve yapıp ettiklerinin karşılığını tastamam vermek üze-
re3 onları dünyada bir süre imtihana tabi tutmaktadır. Erkek olsun kadın olsun 
her insan yaratılış gayesini müdrik olarak Allah’a karşı kulluk bilinciyle ve yer-
yüzünü imar etme sorumluluğuyla “insan olma” haysiyet ve onuruna yaraşır 
bir şekilde yaşamaya gayret edecektir. Bu zorlu hayat yolculuğunda ve insanlık 
sınavında erkek ve kadın birbirinin rakibi değil; refiki, hasmı değil; dostu olmalı, 
Rablerine layık kul olmayı ve O’nun hoşnutluğunu kazanmayı en büyük paye 
bilmelidir.

Bu makale, İslam’ın öğretileri doğrultusunda kadının insanlık serencamına bir 
projeksiyon tutmayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken Kur’an’ın ve Sünnet’in 
kadın konusundaki yaklaşım ve düzenlemelerinin ne mana ifade ettiğini daha 
iyi kavrayabilmek adına evvel emirde İslamiyet’in doğuşundan az öncesine 
dönmek yerinde olacaktır.

İslâmiyet’ten Önceki Dönemde Kadının Durumu

İslam öncesi Arap toplumunda yaygın olan kadını, şahsiyet sahibi bir birey 
olarak görmemek, varlığını erkek üzerinden konumlandırmak şeklindeki hatalı 
bakış ve kadına karşı takınılan yanlış tutum ve davranışlar aslında sadece bu 
topluma özgü değildir. Bu anlayış tarihin kadim zamanlarına, Hz. Âdem ve Hz. 
Havva’nın yaratılışına kadar uzanmaktadır. Rabbimiz onları yaratıp cennetin-
de ağırlamış, her türlü nimetten diledikleri gibi yiyip içebileceklerini, ancak bir 
ağaca yaklaşmamaları gerektiğini söyleyerek4 imtihana tabi tutmuştur. Ancak 
şeytan akıllarını çelmiş, yasak ağacın meyvesinden yemelerine sebep olmuş, 
Kur’an’ın ifadesiyle onları hile ile aldatıp5 ayaklarını kaydırmıştır.6 Kur’an’ın ya-

1 Necm, 53/45-46.
2 Mülk, 67/2.
3 Âl-i İmran, 3/195; Necm, 53/41.
4 Bakara, 2/35; A’raf, 7/19.

Doç. Dr. Ülfet GÖRGÜLÜEĞİTİM-AKADEMİ
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ratılış kıssasının mesajına göre Hz. 
Âdem’i ayartan Hz. Havva olmayıp, 
her ikisi birden şeytanın iğvasına kan-
mış, birlikte hata işlemiş ve beraberce 
tövbe etmişlerdir.7 Lakin anlaşılıyor ki 
zamanla bu gerçeğin üstü örtülmüş, 
Hz. Havva’nın şeytanla işbirliği ya-
parak eşinin aklını çeldiği, cennetten 
çıkarılmaya neden olduğu inanışı8 ka-
dınla ilgili olumsuz yargıların kökenini 
oluşturmuştur. Hatta Havva’nın iş-
lediği bu günah sebebiyle hem onun 
hem kızlarının cezayı hak ettiklerine 
inanılmış, tamamen fizyolojik ve do-
ğal bir olay olan kadınlara özel haller 
bu cezanın bir parçası kabul edilmiş-
tir.

Cahiliye döneminde kadına olum-
suz bir varlık olarak bakılmasının 
arka planında bu anlayış yatmakta-
dır. Kadın, kabilenin tüketici bir üyesi 
olarak görülür, dinmek bilmeyen ka-
bile savaşlarında kendisinden değişik 
biçimlerde yararlanılan bir ganimet 
kabul edilirdi. Kız çocuklarına karşı ta-
kınılan olumsuz tavırda bu anlayışın da 
payı bulunmaktadır. Cahiliye dönemi 
Araplarında kız çocuğunun doğumu 
utanç vesilesi sayılmakta, kimi kabile-
lerde diri diri gömme âdeti bulunmak-
taydı. Kadına danışılması haysiyet kırıcı 
bir davranış olarak nitelendirildiğinden, 
“kadına danışıp söylediğinin aksini 
yapmak” darb-ı mesel haline gelmişti. 
Kadın şahitlik, boşanma, miras gibi hu-
kuki tasarruflara ehil ve yetkili de gö-
rülmemekteydi.

İşte böyle bir vasatta zuhur eden İs-
lam, kadının yaratılıştan getirdiği değer 
ve onurunu tescil ediyor, onu sorum-
lulukları kadar hakları da olan şahsiyet 
sahibi bir birey konumuna yükseltiyor, 
kadınla ilgili adeta bir zihniyet devrimi 
yapıyordu. İslam’ın gerçekleştirme-
ye çalıştığı bu zihniyet değişimi Hz. 
Ömer’in şu sözlerinde en bariz biçim-
de kendini göstermektedir: “Biz cahiliye 
döneminde kadına zerre kadar değer ver-

mezdik. İslam gelip de Allah’ın onlardan 
bahsettiğini görünce üzerimizde birtakım 
hakları olduğunu anladık.”9

Kur’an-ı Kerim’de Kadın

Şu bir gerçek ki insanlığa hidayet reh-
beri ve rahmet vesilesi olarak gönde-
rilen Kur’an-ı Kerim’in öğretisi; cinsiyet 
merkezli değil, insan odaklıdır. İslam 
anlayışında kadın da erkek gibi insan-
lık ailesinin değerli, saygın bir ferdidir. 
Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellisine 
mazhar olan insan, erkek ve kadın ola-
rak birbirine göre eksik ya da üstün de-
ğil, Allah’a nazaran eksik varlıktır. Tam 
ve mükemmel olan yalnız Allah’tır. Er-
kek ya da kadın olarak yaratılmış olmak 
tamamen Allah’ın dilemesi ve takdiri 
olup insanın tercihine bırakılmış değil-
dir. Seçme yetkisinin bulunmadığı bir 
alanda cinsiyeti bir üstünlük meselesi 
yapmanın hiçbir dini dayanağı yoktur. 
Kur’an’ın benimsediği tek üstünlük öl-
çüsü vardır ki o da “takva”dır.10

Kur’an’a göre erkek ve kadının;
-Her ikisi de bir nefisten, aynı öz ve 

aynı asıldan yaratılmıştır.11

-Her ikisi de ortak bir fıtratın sahibi-
dir.12

-Her ikisi de yaratılmışların en güzeli,13 
varlık âleminin en şereflisidir.14

-Her ikisi de hilafet misyonuyla ya-
ratılmış,15 bu misyonun gereği olarak 
yeryüzünü imarla sorumlu kılınmıştır.16

Erkeği ve dişiyi birbirine eş yaratan 
Allah, varlığın çift (zevc/ezvac) olarak 
yaratılışı üzerinde düşünmemizi iste-

5 A’raf, 7/22.
6 Bakara, 2/36.
7 Bakara, 2/23.
8 Kitab-ı Mukaddes, Tekvin, 3/6, 12.
9 Buhârî, Libas, 31.
10 Hucûrât, 49/13.
11 Nisa, 4/1; Rûm, 30/21; Zümer, 39/6.
12 Rûm, 30/30.
13 Tîn, 95/4.

14 İsra, 17/70.
15 Bakara, 2/31.
16 Hûd, 11/61.
17 Zâriyât, 51/49.
18 Bakara, 2/187.
19 Ebû Dâvûd, Tahâret, 94.
20 Tevbe, 7/71.
21 Nisa, 4/34.

mektedir.17 Aynı özden yaratılmış ve 
birbirine eş kılınmış olmak, “eşdeğer” 
olmak anlamına gelir. Rabbimiz eş 
olarak kadın ve erkeğin birbirinin elbi-
sesi/örtüsü olduğunu ifade ederken18 

Hz. Peygamber (sas) de, “Kadınlar er-
keklerle bir bütünün iki eş yarısıdır”19 

buyurarak erkek ve kadının birbiri-
ni tamamlayıp bütünleyen boyutuna 
dikkat çekmektedir. Sosyal hayatta da 
kadın-erkek arasındaki ilişki biçimi “ve-
layet” kavramıyla tanımlanmakta ve 
ayette, “İman eden erkekler ve iman 
eden kadınlar birbirlerinin dostudur-
lar”20 buyurulmakta, kadına ve erkeğe 
hayat yolculuğunda birbirlerine destek 
ve yardımcı olmaları hatırlatılmaktadır.

Erkek olarak yaratılmanın bir avantaj 
olduğuna dair yaygın telakkilerin İslam 
nezdinde bir önemi yoktur. Kur’an’da 
erkeğin “kavvâm” olarak nitelendiril-
mesi21 ise; aile reisi olarak evin geçi-
mini üstlenmesine ve ailede adaleti 
gözetmeye yönelik uhdesine yüklenen 
sorumluluğa işaret etmektedir.

İslam’da insanlık ve Allah’a kulluk açı-
sından erkekle kadın arasında bir fark 
bulunmamaktadır. Allah Teâla erkek 
kullarını olduğu gibi kadın kullarını da 
kendisine muhatap seçmiş, “ey insan-
lar!” ya da “ey iman edenler!” hitap-
larına kadınları da dâhil etmiş, kadını 
da erkeği de peygamberler vasıtasıy-
la bildirdiği emirlerine uymak ve ya-
saklarından uzak durmakla yükümlü 
kılmış, hitabını kavrayabilecekleri akli 
yetilerle donatmış, yapıp ettiklerinin 
karşılığını göreceklerini bildirmiştir. 
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Ahzab Suresinin 35. ayetinde bu ger-
çek açık bir biçimde ifade edilmekte-
dir:

“Müslüman erkekler ve Müslüman ka-
dınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, 
itaatkâr erkekler ve itaatkâr kadınlar, doğ-
ru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden 
erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı 
erkekler ve mütevazı kadınlar, sadaka 
veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, 
oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, 
ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koru-
yan kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkekler 
ve Allah’ı çok zikreden kadınlar var ya, işte 
Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir 
mükâfat hazırlamıştır.”

İslam’da Kadına Tanınan Haklar ve 
Yüklenen Sorumluluklar

“İslam’a göre kadın hukukun süje-
si midir?” şeklinde bir soruyla konuya 
açılım getirebiliriz. Hukuki bir kavram 
olarak süje, “haklara sahip olabilen ve 
yükümlülük altına girebilen kişi/birey” 
anlamına gelmektedir. İslam nazarın-
da kadın, bir birey olarak haklara sahip 
kılındığı gibi sorumluluklarla da mesul 
tutulmuştur.

Büyük Hanefi hukukçu Serahsî’nin şu 
tespiti bu bağlamda ne kadar önemli-
dir: “Allah insanı emaneti taşımak üzere 
yarattığından kendisine yükleyeceği so-
rumluluklara ehil olabilmesi için ona akıl 
ve zimmet bahşetmiştir. Sonra hayatını 
sürdürebilmesi ve üstlendiği sorumluluk-
ları yerine getirebilmesi için ona, ismet/
dokunulmazlık, hürriyet ve mülkiyet hakkı 
tanımıştır. Bu hürriyet, ismet ve mülkiyet 
mümeyyiz-gayrı mümeyyiz olsun, her 
birey için doğuştan sabittir. Aynı şekilde 
mümeyyiz-gayrı mümeyyiz her bireyin 
doğuştan, haklarını taşımaya uygun bir 
zimmeti vardır.”22

Hak nazariyesinde ilk kategoriyi temel 
haklar oluşturmakta olup insan olarak 
yaratılmış olmaktan kaynaklanan, vaz-

geçilmez, dokunulmaz, reddedilmez, 
istisnai durumlar hariç kısıtlanamaz 
olan bu haklar; din, dil, ırk ve cinsiyet 
ayrımı yapılmaksızın tüm insanlara ta-
nınmıştır. İslam’a göre kadın da erkek 
gibi temel insan haklarına sahip bir bi-
reydir.

Temel insan haklarının başında hiç 
şüphesiz yaşama hakkı gelmektedir. 
“Canın korunması” ilkesi, İslam’ın ko-
rumayı hedeflediği temel değerlerin di-
ğer bir ifadeyle zarurât-ı diniyyenin ilk 
basamağında yer alır. Farklı düşünce ve 
kaygılarla kız çocuklarının istenmediği 
hatta öldürülebildiği bir toplum yapı-
sında Kur’an, onların yaşam haklarını 
koruma altına almış,23 cahiliye toplu-
munun bu çarpık zihniyetini açıkça kı-
namış,24 bu vahşetin hesabının çetin 
olacağını haber vermiştir.25 Hz. Pey-
gamber (sas) de kız evladı büyütmenin 
zahmetli ancak mükâfatının büyük ol-
duğuna dikkat çekmiş,26 kızlarını güzel 
yetiştiren anne babaları cennetle müj-
delemiştir.27

Öte yandan Kur’an’da kadının kişiliği-
nin ve onurunun dokunulmaz olduğuna 
vurgu yapılmış, namuslu kadınlara zina 
isnadında bulunup bunu ispat edeme-
yenlere had cezası getirilmesinin ya-
nında, şahitliklerinin hiç bir zaman ka-
bul edilmeyeceği ve onların tamamen 
günahkâr oldukları belirtilmiştir.28

Helal ve meşru yoldan çalışıp hak et-
tiği ekonomik kazanca sahip olma ve 
bunlar üzerinde tasarrufta bulunma 
hakkı kadına da tanınmıştır. “Bilsin ki 

insan için çalışmasından başka bir şey 
yoktur.”29 ve “Ben erkek olsun kadın 
olsun -ki hep birbirinizdensiniz- içiniz-
den çalışan hiç kimsenin yaptığını boşa 
çıkarmam.”30 ayetleri çalışıp üretmeye 
teşvik ederken, mümin kadınların da 
zekât, fitre ve kurban gibi mali ibadet-
lerle yükümlü olmaları aynı zamanda 
mülkiyet haklarının tescili anlamına 
gelmektedir.

Zira İslam hukukunda, kadın hukuki 
muamelelerde “ehliyet” sahibi bir birey 
olarak tanımlanmıştır. Kişinin leh ya da 
aleyhine meşru haklarının gerçekleş-
mesi için yetkili olmasını ifade eden eh-
liyetin medeni,31 ticari,32 siyasi,33 cezai34 
her türüne hukukun süjesi olarak kadın 
da sahiptir. “Kadın olmak” ehliyeti kısıt-
layan ya da ortadan kaldıran bir unsur 
değildir. Bu bağlamda İslam’da kadının 
evlenme, mehir, boşanma, miras, vasi-
yet gibi pek çok hakkı teslim edilmiştir.

Kadın rızası olmadan35 ve rızasını be-
yan edebilecek, evlilik sorumluluğunu 
üstlenebilecek rüşte ermeden36 evlen-
dirilemez. Nikâhın bir gereği, erkeğin 
kadına sadakatinin bir nişanesi olan 
mehir, kadının istediği miktarda ve gö-
nül hoşnutluğuyla verilmelidir.37

Boşanmayı haklı kılan bir sebep bu-
lunduğunda kadın da mahkeme yo-
luyla38 ve aralarında anlaşacakları bir 
bedel mukabilinde evliliği sonlandırma 
imkânına sahiptir.39

 Denilebilir ki, kadın bir yandan kul ola-
rak, diğer taraftan insan olarak, evlat, 

22 Serahsî, Usul, II, 334.
23 Mâide, 5/32.

24 Nahl, 16/58-59; Zuhruf, 43/17.
25 Tekvir, 81/8-9.
26 Buhârî, Zekat, 10.
27 Ebû Dâvûd, Edeb, 120-121.
28 Nûr, 24/4.
29 Necm,

30 Âl-i İmran, 2/195.
31 Bakara, 2/282.
32 İbn Mâce, Ticâret, 29; Müslim, Selam, 35.
33 Buhârî, Salat, 4; Tirmizî, Siyer, 26.
34 Mâide, 5/38; Nûr, 24/2.
35 Buhârî, Nikah, 42.
36 Nisa, 4/6.
37 Nisa, 4/4, 20.
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eş, anne ve yaşadığı toplumun bir par-
çası hüviyetiyle hakları kadar sorumlu-
lukları da olan bir varlıktır.

Hz. Peygamber (sas)’in Kadınlarla 
İlgili Söylemleri ve Onlara Karşı Tu-
tumu

Hz. Peygamber’in öğretisinde kadın, 
şahsiyet sahibi bir kişi olarak yerini bul-
muş, kendi değerinin farkına varmıştır. 
Efendimiz, “Dikkat edin hanımlarınız 
üzerinde hakkınız olduğu gibi onların 
da sizin üzerinizde hakları vardır”40 bu-
yurarak erkek ve kadın arasında den-
geyi adalet üzere kurmuş, erkeklere, 
kadınların saygınlıkları ve hakları konu-
sunda sık sık uyarıda bulunarak kadın-
ların, üzerinde diledikleri gibi tasarrufta 
bulunabilecekleri bir varlık olmadığı, 
bilakis “Allah’ın emaneti” olduğu ger-
çeğini hatırlatmıştır.41

Hz. Peygamber kadınların eğitimle-
riyle özel olarak ilgileniyor, dinlerini en 
doğru şekilde öğrenebilmeleri için on-
lara hususi zaman ayırıyordu.42 Sıkıntı 
ve sorunlarını önemseyip dinliyor, en 
mahrem sorularını dahi cevaplıyor, 
problemlerini çözmeye çalışıyordu.43 

Hanımların görüşlerine değer veren 
Allah Resul-ü zaman zaman onlarla is-
tişare ediyordu. Sadece bir ibadethane 
olmayıp ilmi, siyasi, hukuki ve kültürel 
pek çok faaliyetin icra edildiği Mescid-i 
Nebevi’nin kapısını onlara sonuna ka-
dar açıyor, vakit namazlarından Cuma 
ve bayram namazlarına kadar kadın-
ların cemaate iştirakleri için gereken 
özeni gösteriyor,44 sahabeye “Allah’ın 
kadın kullarını Allah’ın mescitlerinden 
alıkoymayınız”45 ikazında bulunuyordu.

Eşlerine her vesile ile sevgisini göste-
ren, saygı ve ilgisini onlardan esirge-
meyen Efendimiz, “Sizin en hayırlıları-
nız hanımlarına iyi davrananlarınızdır”46 

buyurarak ashabını da hanımlarıyla gü-
zel geçinmeleri konusunda uyarıyordu. 
Hayatı boyunca aile efradına asla el 

38 Ebû Dâvûd, Talak, 17-18.
39 Bakara, 2/229.
40 Tirmizî, Rada, 11.
41 Müslim, Hac, 147.
42 Müslim, Birr, 152.
43 Buhârî, Talak, 4; Müslim, Fedâil, 76.
44 Buhârî, Ezan, 162, Îdeyn, 15; Müslim, Cum’a, 

50. 
45 Buhârî, Cum’a, 13.

kaldırmayan Allah Resul-ü, kadınlara 
karşı kaba kuvvet ve şiddet gösteril-
mesine onay vermemiş, “iki zayıfın; 
yetimin ve kadının” haklarına el uzatıl-
masını kesinlikle yasaklamıştı.47

Öte yandan kadınları da eşlerinin meş-
ru isteklerini göz ardı etmeme, evine, 
iffetine, malına sahip çıkma hususun-
da uyarmış, kocası yüzüne baktığında 
ona huzur veren ve yokluğunda onun 
saygınlığını koruyan kadınları “saliha” 
olarak nitelendirmiştir.48

Özel halinde iken eşinin kucağına 
yaslanıp Kur’an okuyan,49 âdet gör-
mekte olan eşinin ısırdığı lokmayı ye-
mekten, içtiği suyun kalanını içmek-
ten çekinmeyen Hz. Peygamber50 
kadının, iradesi dışında meydana ge-
len, müdahale edip değiştirme imkâ-
nı olmayan bu doğal durum sebebiyle 
hor görülüp aşağılanmasına, rencide 
edilip dışlanmasına müsaade etme-
miştir.

Peygamberlerinin varlığından güç ve 
destek alan sahabi hanımlar Medine 
toplumunda biatten hicrete, Mescitten 
cepheye sosyal hayatın içinde yerini 
alıyor, gerektiğinde hakkını müdafaa-
dan çekinmiyor, eğitim, öğretim, çalış-
ma, ticaret, yardımlaşma ve dayanışma 
alanlarında faaliyetlerde bulunuyordu.

İslam toplumlarının kadın konusunda 
Peygamberinin öğretisini takip etme-
si ve açtığı yoldan gitmesi beklenirdi. 
Fakat O’nun ahirete irtihalinin ardın-
dan bu hususta yaşanan değişimi or-

taya koyması bakımından Abdullah 
b. Ömer’in şu itirafı oldukça dikkat 
çekicidir: “Biz Hz. Peygamber zamanın-
da hakkımızda vahiy iner de azarlanırız 
korkusuyla kadınlarımıza karşı kötü söz 
söylemez, istediğimiz gibi davranamaz-
dık. Ne zaman ki Hz. Peygamber vefat 
etti, işte o zaman onlara ağır konuş-
maya ve rahatça dilediğimizi yapmaya 
başladık.”51

Toplumların ve kültürlerin geçirdiği 
değişim sürecinden bireylerin etkilen-
memesi mümkün değildir. Günümüz-
de yaşanan bireysel ve sosyal pek çok 
sorunun ardında zihniyet çözülmele-
rinin ve algı değişimlerinin yer aldığını 
söylemek mümkündür. Modern dün-
yada insan, “olmak”la “sahip olmak” 
arasında sıkışmış bir haldedir. Kadın 
da bu değişimden ve bu sıkışmışlık 
halinden payına düşeni almış vaziyet-
tedir. Postmodern çağın kadın kimliği 
adeta “imaj” üzerine kurgulanmıştır. 
Tüketim ve reklam kültürünün sağlıklı 
kalma, genç ve güzel görünme üzerin-
den sürdürdüğü algı yönetiminin kıs-
kacında beden fetiş bir değer olarak 
kodlanmakta, imaj ve görünüm “her 
şey” olmaktadır.

Bugün kadına düşen, Allah’ın yarat-
maya değer bulduğu bir kul olmanın 
bilinciyle kâmil insan olma yolunda öz 
cevherinin ve değerinin farkına var-
mak, dünya ve ahiret saadetinin “sa-
hip olmak”la değil, imanlı ve erdemli 
olmakla, yaratılış gayesine uygun bir 
hayat sürmekle mümkün olacağını id-
rak etmektir.

46 Tirmizî, Rada, 11.
47 İbn Mâce, Edeb, 6.
48 Ebû Dâvûd, Zekat, 32.
49 Buhârî, Hayız, 3.
50 Müslim, Hayız, 14.
51 Buhârî, Nikah, 81. Asr-ı Saadette kadının ko-

numuyla ilgili detaylı bilgi için bkz. Hadislerle İs-
lam, Ankara 2013, IV, 209-250; Rıza Savaş, Hz. 
Peygamber Devrinde Kadın, İst. 1991.
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İZ BIRAKAN KADINLAR
İLAHİ VAHYİN IŞIĞINDA KADIN

Dr. Hatice Kübra  GÖRMEZ
İlahiyatçı - Yazar

1998-2003 Ankara Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesinden mezun olan Hatice 
Kübra Görmez, 2003-2007 yılları ara-
sında aynı üniversitede Tefsir Ana Bi-
lim Dalında yüksek lisans eğitimini ‘‘Hz. 
Aişe’nin Tefsir Rivayetleri ve Kur'an 
Yorumu’’ teziyle, doktora eğitimini ise 
"Kur'an-ı Kerim'in İkili Anlatım Sistemi 
Bağlamında Tergîb ve Terhîb Üslubu" 
tezi ile 2016 yılında tamamlamıştır. 
2007 yılından bu yana Ankara Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Kırgızistanlı 
ilahiyat öğrencilerinin derslerine gir-
mekte, onların eğitim ve kazanımlarına 
katkı sağlamaya çalışmaktadır.

İnsanın yaratılış serencamında özellikle “kadın” konusu tarih boyunca çok tartı-
şılan ve konuşulan bir konu olmuştur. Bu tartışmanın birçok sebebi vardır. Bun-
lardan birkaçı; Kur'an-ı Kerim’in bu konudaki söylediklerine bir bütün olarak ba-
kamamak, bu konuda çokça uydurulan ve yanlış anlaşılan rivayetler, başka bir 
dünyanın penceresinden bakmaya çalışarak bir bakış açısı oluşturmak, tek bir 
anlayışın çeşitli sebeplerle öne çıkmasıdır.

Bu konuyu Makâsidu’ş-Şerîa bağlamında ele aldığımızda, yani külli esaslardan 
yola çıkarak ayet ve hadisleri anlamaya çalıştığımızda şu temel esaslara ulaşmak 
mümkündür:

Birinci Esas: Yüce Allah’ın yaratılış kanununa göre kadın ve erkek aynı özden 
yaratılmıştır.

“Ey insanlar! Sizi tek bir candan (aynı özden) yaratan, ondan eşini yaratan ve ikisinden 
birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının…” 
(Nisâ, 4/1)

“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbiriniz-
le tanışmanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, 
O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıy-
la haberdar olandır.” (Hucurât 49/13) Ayetlerden açıkça anlaşılan, Hz. Havva'nın, 
Hz. Âdem ile aynı maddeden (nefis) yaratılmış olduğudur. Bu konuda Kur’an-ı 
Kerîm'de daha fazla açıklama bulamıyoruz. Kur’an bize sadece kadının Hz. 
Âdem'le aynı nefisten yaratıldığını vurgulayarak yaratılış bakımından iki cins ara-
sında fark olmadığını göstermektedir. Yaratılış keyfiyeti hakkında, İsrailî kaynak-
larda geçen kaburga kemiğinden yaratılması veya erkekten daha aşağı bir sınıfta 
yaratılmış olması, İslam’ın onayladığı görüşler değildir.

İkinci Esas: Kadın ve erkek, her ikisi de Allah’ın yeryüzünde halifesi olmak 
ve yeryüzünü birlikte imar etmek, dahası birbirlerini imar etmek için yaratıl-
mıştır.

Kuran-ı Kerim’de insana halifelik, emanet ve imar birlikte verilmiştir:

Yaratılışın başlangıcında Yüce Allah, insana atıfta bulunarak meleklerine “Ben 
yeryüzünde bir halife yaratacağım.” (Bakara 2/30) buyurarak, insanları “yeryüzünün 
halifeleri” kılmış ve buna dair ayetlerinde (Neml 27/62; Fâtır 35/39) herhangi bir 
cinsiyetten bahsetmemiştir. Bunun anlamı şu olmalıdır: Erkek ve kadın Allah’ın 
rızasına uygun bir biçimde dünya hayatını şekillendirmek hususunda birlikte gö-
revlendirilmiştir. Halife sıfatıyla yaratılmış olması, kadının değerini bizzat kendi 
varlığından alması için yeterlidir.

Dr. Hatice Kübra GÖRMEZEĞİTİM-AKADEMİ
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Üçüncü Esas: Kadın ve erkek her 
ikisi de mükerrem ve masum olarak 
yaratılmıştır.

Yani her ikisinin de kanı, malı, canı 
ve namusu dokunulmazdır. Bir cinsi 
diğerine tercih etmek nasıl yanlışsa, 
kadın-erkek arasında bir tercih de 
doğru değildir. Aynı şekilde İslam’da 
aslî günah ve necaset diye bir anla-
yış da asla söz konusu değildir.

Hz. Âdem’in cennetten çıkarılışı-
nı eşinin hatasına bağlayan (Kitab-ı 
Mukaddes, Yaratılış 3/1-24), bu se-
beple Hz. Havva’yı hamilelik, doğum 
ve özel haller gibi sıkıntılara katlana-
rak cezasını çekmeye mahkûm kılan 
(Kitâb-ı Mukaddes, Yaratılış 3/16), 
dolayısıyla dünyadaki ilk adımdan 
itibaren kadını, erkeğin yanında de-
ğil; karşısında konumlandıran bir 
inanış, öncelikle Kur’an tarafından 
reddedilmiştir. Yani her ikisinin de 
kanı, malı, canı ve namusu doku-
nulmazdır. Bir cinsi diğerine tercih 
etmek nasıl yanlışsa, kadın-erkek 
arasında bir tercih de doğru değildir. 
Aynı şekilde İslam’da aslî günah ve 
necaset diye bir anlayış da asla söz 
konusu değildir.

Dördüncü Esas: Her ikisi de vahye 
eşit muhatap kabul edilmiştir.

“Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslü-
man kadınlar; mümin erkeklerle mümin 
kadınlar; itaatkâr erkeklerle itaatkâr ka-
dınlar; doğru erkeklerle doğru kadınlar; 
sabreden erkeklerle sabreden kadınlar; 
Allah’a derinden saygı duyan erkeklerle 
Allah’a derinden saygı duyan kadınlar; 
sadaka veren erkeklerle sadaka veren 
kadınlar; oruç tutan erkeklerle oruç 
tutan kadınlar; namuslarını koruyan 
erkeklerle namuslarını koruyan kadın-
lar; Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça 
anan kadınlar var ya, işte onlar için Al-
lah bağışlanma ve büyük bir mükâfat 
hazırlamıştır.” (Ahzab 33/35)

Ümmü Seleme, Aişe ve Zeyneb bin-
ti Cahş validelerimizin ve Esma b. 
Umeys’in de aralarında bulunduğu Mu-
hacir ve Ensar hanımlarından oluşan bir 
grup hanımefendi Resulullah’a gelerek, 
serzenişte bulunacak: “Yâ Resûlallah 
bizler Allah’ın kitabında neden erkeklerle 
birlikte zikredilmiyoruz. Bizde bir hayır yok 
mu? Biz böyle bir şeye layık değil miyiz?” 
diyecekler, bu serzeniş Ahzab suresinin 
yukarıda mealini verdiğimiz ayetinde 
mâkes bulacaktır. Aynı zamanda bu 
ayette zikredilenler; Kur’an-ı Kerim’in 
dilinde cinsiyet arayanlara, onun tek 
yönlü bir cinsiyet dili kullandığını iddia 
edenlere verilecek en güzel cevap ol-
muştur.

Aynı şekilde Mücadele Suresi de, 
başka bir kadının hak arayışını konu 
edinmektedir:

“Allah, kocası hakkında seninle tartı-
şan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının 
sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdü-
ğünüz konuşmayı (zaten) işitmekteydi. 
Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hak-
kıyla bilendir.” (Mücadele 58/1)

Beşinci Esas: İnfak ve tasadduk, ilim 
öğrenmek ve öğretmek, cihad etmek, 
emr-i bil maruf, nehy-i ani’l münker, 
kadın-erkek her ikisine de birlikte 
farz kılınmıştır.

Öyle ki Allah yolunda tüm varlığını 
infak etmek Hz. Hatice’nin şahsıyla 
özdeşleşirken, Allah yolunda cihad 
Hz. Ümmü Ümare, diğer adıyla Ne-
sibe hanım ile temayüz bulmuştur. 
Şehadet ise Hz. Sümeyye ile abide-
leşmiştir. Bilgi, fıkıh, eleştirel bakış 
ve değer üretme Hz. Aişe ile zirveye 
ulaşmıştır.

Enes b. Mâlik şunları anlatıyordu: 
“Ben Uhud günü Ebû Bekir’in kızı Âişe 
ile Ümmü Süleym’i gördüm. Eteklerini 
toplamışlardı (koşturuyor). Bileklerin-
deki halhalları görüyordum. Sırtların-

da su kırbaları taşıyorlar ve yaralıların 
ağızlarına su döküyorlardı. Sonra tekrar 
geri dönüp kırbaları dolduruyorlar, ge-
lip yaralıların ağızlarına döküyorlardı.” 
(Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr, 18) 

Resûlallah, Uhud günü elinde kılıç ile 
çarpışırken bedenini ona siper eden 
kahraman bir kadını şöyle taltif edi-
yordu: “Sağıma ya da soluma, nereye 
yönelsem önümde onun (Ümmü Umâ-
re’nin) çarpıştığını görüyordum.” (İbn 
Sa’d, Tabakât, 8, 415)

Altıncı Esas: Hak ve sorumluluklar-
da adalet ve hakkaniyet hem kadın 
hem erkek için vazgeçilmez ilkelerdir.

“Kadınların, yükümlülükleri kadar meş-
ru hakları vardır.” (Bakara 2/228) aye-
tine binaen eş seçme, evlilik ve nikah, 
çalışma ve ticaret yapma, ilim tahsil 
etme, malını istediği gibi kullanma 
gibi hak ve sorumluluklarda adalet 
ve hakkaniyet vazgeçilmez prensip-
lerdir.

“Dikkat edin! Sizin hanımlarınız üzerin-
de hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın 
da sizin üzerinizde hakkı vardır.” (Tir-
mizî, Radâ, 11)

“Allah’ım! Ben iki zayıfın; yetimin ve 
kadının hakkına el uzatılmasını ısrarla 
yasaklıyorum.” (İbn Mâce, Edeb, 6)

Yedinci Esas: Suç ve cezada, ecir ve 
mükâfatta kadın ve erkek eşit kabul 
edilmişlerdir.

Kadınlık ve erkeklik insan olmanın 
farklı ve birbirini tamamlayan tezahür-
leri olup, Yaratıcının nazarında değil, 
birbirine izafeten anlam ve önem ka-
zanır. Diğer bir deyişle; kadın da erkek 
de Allah'a karşı insan, ancak birbirleri-
ne karşı kadın ya da erkektir.

"Adını anarak birbirinizden dilek ve istek-
te bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık 
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haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüp-
hesiz Allah, sizin üzerinizde gözetleyici-
dir."(Ahzab; 73)

“Kim bir kötülük (suç) işlerse, kendi mis-
linden başka ceza görmez. Erkek olsun, 
kadın olsun, kim de mü’min olarak salih 
bir amelde bulunursa işte onlar, içinde 
hesapsız rızıklandırılmak üzere cennete 
girerler” (Mü`min: 40)

“Rableri, onlara şu karşılığı verdi: Ben, 
erkek olsun, kadın olsun, sizden hiç-
bir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. 
Sizler birbirinizdensiniz. Hicret edenler, 
yurtlarından çıkarılanlar, yolumda eziyet 
görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de 
andolsun, günahlarını elbette örteceğim. 
Allah katından bir mükâfat olmak üzere, 
onları içinden ırmaklar akan cennetlere 
koyacağım. Mükâfatın en güzeli Allah ka-
tındadır.” (Âl-i İmrân 3/195)

“Mümin olarak, erkek veya kadın, her kim 
salih ameller işlerse, işte onlar cennete 
girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratıl-
mazlar.” (Nisâ 4/124)

Efendimiz adalet önünde soy, mevki, 
makam, mal-mülk, kadın-erkek gibi 
farklılıkları görmezden gelir, hakkın ye-
rini bulması için doğrulukla hükmeder-
di. Kendisine, hırsızlık yapmış Fatıma 
adlı bir kadın getirildiğinde ona el kes-
me cezası vermiş, aracılık yaparak ce-
zayı hafifletmek isteyenlereyse öfkey-
le; "Hırsızlık yapan kızım Fatıma dahi olsa 
elini keserdim." buyurmuştur. (Buhârî, 
Hudûd 12; Müslim, Hudûd 8,9).

Sekizinci Esas: Toplumsal hayata ve 
iktisadi yaşama katılım hakkı erkek ve 
kadına birlikte tanınmış bir haktır.

Toplumsal hayatın kalbi özellikle Me-
dine’de mescit olmuştur. Mescid-i 
Nebevi, namaz vakitlerine bağlı hutbe 
ve vaazlar dışında sunduğu sohbet or-
tamıyla da kadın ve erkekler için ben-
zersiz bir mekândır. Dolayısıyla kadının 
mescide davet edilmesi sosyal hayatın 
merkezine ve eğitime davet edilme-
si demektir. Denilebilir ki Allah Re-
sul-ü’nün mescitte kadınların olmadığı 
bir tek vakit namazı kıldığı vaki olma-
mıştır.

“Allah’ın kadın kullarının Allah’ın mes-
citlerine gelmelerine engel olmayınız.” 
(Müslim, Salât, 136)

Asr-ı saadette sabah namazı dâhil 
vakit namazları için mescide gelen 
hanımlar, Cuma namazına da sıklıkla 
katılıyor, hatta Ümmü Hişam bint Hâ-
rise gibi “Kâf Suresini her Cuma hutbede 
okurken bizzat Rasûlullah’ın ağzından 
ezberledim.” diyebiliyorlardı. (Nesai, İf-
titah, 43; Ebû Davud, Salat, 221, 223)

Kimsesiz ve fakir bir kadın olan Ümmü 
Mihcen, Mescid-i Nebevi’nin temizli-
ğini üstlenerek kendini oraya adamış, 
Allah Resul-ü’nden son derece ilgi ve 
alaka görmüş, hatırı sayılmıştır.

Hasta olduğunda Hz. Peygamber 
bizzat ziyaret etmiş, nihayet vefatını 
duyduğunda kendisine haber verme-
yenlere sitem ederek ikinci kez cenaze 
namazını kılmıştır.

Dokuzuncu Esas: Kadınların irade-
sine, görüşlerine ve kararlarına saygı 
gösterilmelidir.

Bu hususta en önemli delil Allah Re-
sul-ü’nün ilk vahyi aldığında gidip bunu 
eşiyle paylaşması, onu dinlemesi ve 
birlikte Varaka’yı ziyaret etmeyi kabul 

etmesidir. Bu anlarda Hz. Hatice’nin 
Allah Resul-ü’nün teselli ve destek için 
söylediği sözler insanlık tarihinde bir 
manifesto niteliği taşımaktadır.

Yine, Akabe biatları kadınların iradesi-
ne ve kararlarına saygının en açık delil-
lerindendir.

“Ey Peygamber! Mümin kadınlar, Allah’a 
hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yap-
mamak, zina etmemek, çocuklarını öl-
dürmemek, elleriyle ayakları arasında bir 
iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte 
sana karşı gelmemek konusunda sana 
biat etmek üzere geldikleri zaman, biatle-
rini kabul et ve onlar için Allah’tan bağış-
lama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan-
dır, çok merhamet edendir.” (Mümtehine 
60/12)

Hudeybiye’de Allah Resul-ü’nün eşi-
nin görüşüne itimat etmesi ve onu 
uygulaması bu bağlamda önemi haiz 
başka bir örnektir.

Hudeybiye Barış Antlaşması imza-
landığı zaman umre yapmak için gelen 
Müslümanlar üzülmüşlerdi. Yapılan 
anlaşmaya göre o yıl umre yapmaları 
mümkün görünmüyordu. Hz. Peygam-
ber, yanındakilere “Kalkın tıraş olun, kur-
banlarınızı kesin" talimatını verdi. Ancak 
ashaptan hiçbiri bu emre icabet etme-
di. Onların üç defa tekrar edilmesine 
rağmen emre kayıtsız kalmaları, Hz. 
Peygamber’i son derece üzmüştü. Bu 
tavra çok şaşırdı, çaresiz bir şekilde ha-
nımı Ümmü Seleme’nin çadırına girdi. 
Ümmü onun bu tavrından ve yüzünde-
ki ifadeden olağanüstü bir şeyler oldu-
ğunu fark ederek meseleyi sordu. Hz. 
Peygamber hadiseyi kendisine aktardı. 
Bunun üzerine Ümmü Seleme: “Ey Al-
lah’ın elçisi! Emretmek yerine bizzat yap-
manız, bu sıkıntıdan daha iyidir. Siz çıkın, 
onlarla konuşmadan işinizi yapın, saçınızı 
tıraş edin ve kurbanınızı kesin, onlar size 
uyacaklardır” tavsiyesinde bulundu. Hz. 
Peygamber bunun üzerine kalktı, ça-

İZ BIRAKAN KADINLAR

  Efendimiz adalet 
önünde soy, mevki, 
makam, mal-mülk, 
kadın-erkek gibi 
farklılıkları görmezden 
gelir, hakkın yerini 
bulması için doğrulukla 
hükmederdi

EĞİTİM-AKADEMİ
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dırdan dışarı çıktı. Medine’den getir-
miş olduğu kurbanları kesti. Bunu gö-
ren sahabeler onun bulunduğu tarafa 
doğru yönelerek kurbanlarını kesme-
ye başladılar. Bu şekilde Ümmü Se-
leme tıpkı ilk vahiy geldiğinde sıkıntı 
içerisinde gelen Hz. Peygamber’e sa-
hip çıkıp sakinleştiren, teselli eden ilk 
eşi Hatice gibi onu rahatlatmış, bü-
yük bir sıkıntıdan kurtulmasına vesile 
olmuştur.

Bir başka örnek şöyledir: Hz. Ömer’in 
bir hutbesinde, "Kadınlara mehir verir-
ken ifrata/aşırıya gitmeyin.” diyerek 
kadınların mehir miktarına sınır ge-
tirmek istemesi üzerine, cemaatten 
O’nu dinlemekte olan bir kadın şöyle 
itiraz eder: “Ey Ömer, senin buna hak-
kın yok. Zira Ayet-i Kerimede Cenâb-ı 
Hakk, 'Birisine yüklerle (mehir) vermiş 
olsanız bile, onun içinden bir şey al-
mayın' (Nisa 4/20) buyurmuştur.” Hz. 
Ömer "Ömer yanlış yaptı, kadın doğru 
söyledi." diyerek kadını haklı bulmuş 
ve kararından vazgeçmiştir.

Onuncu Esas: Kur’an’ın ve Hz. Pey-
gamber’in ihsan, meveddet ve rah-
met nazarıyla kadınlar lehine yaptığı 
uygulamalar da bu külli ilkelerdendir.

“Senden kadınlar hakkında fetva is-
tiyorlar. De ki, onlara ait hükmü size 
Allah açıklıyor: Kitap'ta, kendileri için 
yazılmışı (mirası) vermeyip nikâhlamak 
istediğiniz yetim kadınlara, çaresiz ço-
cuklara ve yetimlere karşı âdil davran-
manız hakkında size okunan ayetler 
(Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koy-
maktadır). İyilik adına ne yaparsanız 
şüphesiz Allah onu bilmektedir.” (Nisâ 
4/127)

“Enceşe, aman yavaş ol! Kristallere 
dikkat et!” (Buhârî, Edeb, 111)

“Allah’ım! Ben iki zayıfın; yetimin ve 
kadının hakkına el uzatılmasını ısrarla 
yasaklıyorum.” (İbn Mâce, Edeb, 6)

“Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi olur 
veya iki kızı veya iki kız kardeşi olur da 
onlarla birlikte güzelce yaşar ve onlar 
hakkında Allah’a karşı sorumluluğunun 
bilincinde olursa onun için cennet var-
dır!” (Tirmizî, Birr ve sıla, 13)

Hz. Ömer şöyle demiştir: “Biz Cahili-
ye döneminde kadına zerre kadar değer 
vermezdik. İslâm gelip de Allah onlardan 
bahsedince, üzerimizde hakları olduğunu 
öğrendik.” (Buhârî, Libâs, 31; Müslim, 
Talâk, 34)

İbn Ömer’den şöyle nakledilir: “Biz 
Peygamber zamanında hakkımızda va-
hiy indirilir korkusuyla hanımlarımıza 
karşı söz söylemekten ve istediğimiz gibi 
davranmaktan çekinirdik. Ancak Hz. Pey-
gamber vefat edince istediğimizi söyle-
meye ve rahat davranmaya başladık.” 
(Buhârî, Nikâh, 81)

Elbette yaratılışa dair temel ilke ve 
esaslar bu on maddeden ibaret de-
ğildir. Kur’an-ı Kerim’e baktığımızda; 
kadın konusunda sadece hükümler ve 
belli bir çerçeveyle sınırlı ilkeler koy-
madığını, sürekli geliştirebileceğimiz 
bir alan bıraktığını müşahede etmek 
mümkündür. Kur’an bize bu ilkelerin 
ışığında daha da ilerlememizi emret-
mektedir. Ancak Müslümanların bu 
hedefleri ileriye götürmek yerine o 
hükümlerin ortaya koyduğu sınırlar 
içinde bile kalamadığı bir gerçektir.

Özellikle popüler dini kaynaklarda yer 
alan kadının yaratılışına ilişkin mitoloji 
ve hurafe niteliğindeki tasvirler, kadı-
na yönelik zayıflık ve eksiklik söylemi, 
fitne ve ayartıcılık ithamı, kadının er-
kek üzerinden tanımlanıp konumlan-
dırılması İslam’ın özüyle bağdaşma-
maktadır.

  Kur’an-ı Kerim’e 
baktığımızda; kadın 
konusunda sadece 
hükümler ve belli bir 
çerçeveyle sınırlı ilkeler 
koymadığını, sürekli 
geliştirebileceğimiz 
bir alan bıraktığını 
müşahede etmek 
mümkündür
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ORTAÇAĞIN BİLGİSAYARI: USTURLAP
12 Ocak 2015 tarihinde KAGEM’de gerçekleştirilen "Usturlap Çalıştayı" üzerine.

1978 yılında Hollanda’da doğdu. 
Lisansını Hollanda’da InHolland Üni-
versitesi uçak ve uzay mühendisliği 
bölümünde, yüksek lisansını Hollanda 
Utrecht Üniversitesi bilim tarih ve fel-
sefesi bölümünde tamamladı. Şu anda 
Hollanda’da bulunan Utrecht Üniversi-
tesi Matematik Fakültesi’nde, meşhur 
Osmanlı alimi ve astronomu Takiyüddin 
ibn Ma’ruf konusunda doktora yapmak-
tadır. Genel olarak İslam bilim tarihi ve 
özel olarak usturlap hakkında ulusal ve 
uluslararası platformlarda seminerler 
vermektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Hüseyin ŞEN
Hollanda Utrecht Üniversitesi

Matematik Bölümü

 İslam medeniyeti, yaklaşık 8 asır boyunca ilim ve irfanın iltifat gördüğü, bili-
min yeşerdiği ve dünyada bilimin bayraktarlığını yapmış bir medeniyet olmuştur. 
Astronomiden matematiğe, kimyadan fiziğe, tıptan coğrafyaya, birçok alanda 
önemli âlimler yetiştiren bu medeniyet, on ikinci yüzyıl Avrupa’sında önemli bi-
limsel eserlerin Arapçadan Latince ’ye tercümelerinin yapılmaya başlanmasıyla, 
Avrupa’yı da karanlıktan çıkarmış ve Rönesans için zemin hazırlamıştır.

Dünya’ya ışık tutmuş bu zengin geleneğin izlerini günümüzde, İslam medeniye-
tinin adeta hafızası olan yüzbinlerce eserde ve farklı müzelerin sergi salonlarının 
vitrinlerinde hala görmek mümkün.

Ne yazık ki bu bilimsel geleneğimiz henüz yeterince bilinmiyor ve hakkıyla tanın-
mıyor. Çoğu zaman yüzeysel tarihî bilgilerin sıralanmasından öteye geçemiyor. 
Hâlbuki bu geleneğin kapsamını ve derinliğini hakkıyla idrak edebilmek ve değe-
rini anlayabilmek, ancak ve ancak o eserleri ve aletleri gerçek anlamda anlamakla 
mümkün olabilir. Asırlar önce yaşamış bir matematikçinin yaptığı hesaplamaları 
hesap makinası olmadan tekrar yapmadan, bir astronomun teleskop olmadan 
yaptığı gözlemlerini kendiniz aynı şekilde denemeden veya icat edilen bir bilimsel 
aleti döneminde kullanıldığı gibi kullanıp üretmeden bu bilimsel geleneği hakkıyla 
anlamak mümkün değildir.

İşte bu yüzden uygulamalı çalışma atölyeleri, bilim tarihinin doğru anlatılması 
açısından vazgeçilmez eğitim faaliyetleridir. Katılımcıların kuru tarihsel bilgiler 
dinleyerek, bahsi geçen alet veya eseri önemli bir katkı olarak kabul etmesi ye-
rine, o aleti bizzat kendisi veya çalışan bir maketini eline alarak ve o aleti bizatihi 
kendisi kullanarak astronomik ve matematiksel problemler çözmesi, çok daha 
kalıcı ve güzeldir.

İşte bu düşünceden yola çıkarak KAGEM’de bir usturlap çalışma atölyesi ger-
çekleştirdik. Katılımcılar bu atölyede yaklaşık bin sene boyunca İslam dünyasında 
kullanılan en yaygın bilimsel alet olan usturlabı daha yakından tanıyıp bizzat uy-
gulamalı olarak öğrenme fırsatı elde ettiler. Bu yazımızda çalıştaya katılma fırsatı 
bulamayan okuyucular için usturlabı tanıtmaya çalışacağız.

Usturlabın İcadı ve Usturlap Kelimesinin Kökeni

Analog bir astronomik bilgisayar olan usturlabın ne zaman icat edildiği bilin-
mese de usturlabın üretiminde kullanılan matematiksel iz düşüm tekniğinin 
geç dönem Antik dünyada icat edildiği ve muhtemelen Hipparchus tarafından 
bulunduğu tahmin ediliyor. Astrolabe (usturlap) kelimesi iki Yunanca kelime 
olan Astron ve Lambanein birleşiminden oluşmakla birlikte “yıldız bulucusu” 
anlamına geliyor. İslam dünyasına intikal ettikten sonra “usturlap” adını al-
mıştır.

Hüseyin ŞENEĞİTİM-AKADEMİ
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Antik dönemde usturlap sadece za-
man tayini ile alakalı problemleri çöze-
bilen göreceli olarak basit bir alet iken, 
İslam dünyasına intikal ettikten sonra, 
İslam âlimlerinin yoğun çalışmalarıyla, 
özellikle 9. asırda matematik ve astro-
nominin hızlı gelişimiyle İslam âlimleri, 
usturlaba birçok yeni özellik kazan-
dırmışlar ve birçok yeni çeşidini icat 
etmişlerdir. 11.yüzyıla gelindiğinde o 
kadar çok usturlap çeşidi vardı ki meş-
hur İslam âlimi el-Bîrûnî farklı usturlap 
çeşitlerini tanıtan bir nevi usturlap an-
siklopedisi kaleme almıştı.

Usturlabın Anatomisi ve Kullanım 
Örnekleri

Küresel ve çizgisel usturlaplar gibi 
farklı usturlap türleri olsa da, İslam 
dünyasında en yaygın şekilde kulla-
nılmış olan çeşidi düzlem (planisferik) 
usturlabı olarak bilinen ve düz dairesel 
bir diskten oluşan usturlaptır. Çalışta-
yımızda model olarak kullandığımız us-
turlabın da bir düzlem usturlabı olma-
sından dolayı burada sadece düzlem 
usturlabının anatomisini ele alacağız.

Düzlem usturlabı dairesel düz bir alet-
tir. Ana gövde (Umm) dairesel bir disk 
olup üst kısmında usturlabı asmaya 
yarayan halkanın geçtiği bir kürsi bulu-
nur. Ana diskin içinde bulunan yuvaya

usturlabın cinsi ve konfigürasyonuna 
göre üst üste 3-5 kadar ince dairesel 
“enlem” diski girer. Bu disklerin yu-
valarında dönmemesi için ufak bir dili 
vardır ve bu dilin ana diskin içindeki dil 
yuvasına oturmasıyla diskler yerine 
sabitlenir. Bu diskler genellikle fark-
lı enlemlere göre gökyüzü şebekesini 
tasvir eder. Gökyüzü farklı enlemlerde 
farklı gözüktüğü için usturlabı kullanan 
kişi bulunduğu enleme göre kullanaca-
ğı diski en üste alır. Usturlabın önyü-
zünde en üstte “ankebut” yer alır. Bir 
örümcek ağına benzemesinden dolayı 
ankebut denilen bu dairesel şebekenin 
içinde alttaki enlem diskinin de gö-
rünmesi şartıyla yıldız göstergeleri ve 
güneşin sene boyunca farklı mevsim-
lere göre konumunu gösteren “eklip-
tik dairesi” bulunur. Ekliptik dairesinde 
her biri otuz derecelik on iki taksimat 
bulunur ve her bir bölüm zaman ola-
rak senenin yaklaşık bir ayına tekabül 
eder. Ancak üzerinde isimlendirme ola-
rak şimdi kullandığımız gibi ay isimleri 
değil, burç isimleri yer alır. Böylelikle 
on iki burç 360 dereceyi tamamlar ve 
bir seneye tekabül eder. Yani bu daire-
nin etrafındaki (360 dereceden) her bir 
derece yaklaşık olarak bir güne eşittir. 
Dolayısıyla örneğin, 21 Temmuz tarihi 
için bir işlem yapmak isteyen kişi, bu 
dairesel diskin üzerinde, aslan burcu-
nun ilk derecesini bulur (çünkü Arslan 
burcu yaklaşık olarak 21 Temmuz-21 
Ağustos arasına tekabül eder), orayı 
işaretler ve o nokta ile yapacağı işlemi 
yapar. Bu işlem herhangi bir tarih için 
aynı şekilde gerçekleştirilir. Gece yapı-
lacak işlemler için ekliptik dairesi değil 
yıldız göstergeleri kullanılır.

Usturlabın arka yüzünde ise “alidade” 
olarak adlandırılan bir hedef yer alır. Bu 
hedefin üzerinde yer alan iki delik sa-
yesinde usturlabın kullanıcısı usturlabı 
havada tutarak bir yıldızın veya güneşin 
şafak çizgisinin kaç derece üstünde oldu-
ğunu tespit eder. Bu bilgiyi elde ettikten 
sonra önyüzünde işleme devam eder.

Ayrıca birçok usturlapta bu hedefin 
hemen altında yer alan gölge skalası 
sayesinde bir kuyunun derinliği veya 
bir binanın yüksekliğini tespit edilebilir. 
Ayrıca bazı usturlapların arka yüzünde, 
usturlabın cinsine göre, bir sinus/cosi-
nus kadranı veya seçilmiş bazı önemli 
İslam şehirlerine göre çizilmiş ve sene 
boyunca mevsimlere göre güneşin kıb-
le yüksekliğini gösteren grafikler yer 
alır. Bu grafik sayesinde grafikte yer 
alan şehirlerde senenin herhangi bir 
günü için güneşin hangi yükseklikte  
kıble istikametinde olacağını bularak 
kıbleyi tayın etmek mümkün olur.

Özet olarak, usturlap gündüz boyunca 
güneşin, gece ise seçilmiş bazı parlak 
yıldızların gökyüzündeki her an için ha-
reketini (yüksekliğini ve istikametini) 
gösteren bir analog bilgisayardır. Do-
layısıyla güneşin veya yıldız gösterge-
lerinde yer alan yıldızlardan herhangi 
birisinin yüksekliğini ölçerek zaman 
tayini yapmak, istikamet bulmak ve 
bunun ötesinde, bu bilgiden yola çı-
karak güneşin kaçta doğacağını veya 
batacağını veya kaç derece şafağın al-
tında olacağını bularak örneğin namaz 
vakitlerini bulmak mümkün olur. En 
temel kullanım alanları budur. Bunun 
dışında bir astronomun bir usturlapla 
yapabileceği yüzlerce astronomik veya 
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astrolojik işlem vardır. Klasik dönem İs-
lam dünyasında en kapsamlı usturlap 
eserlerini yazan Abdurrahman el-Sûfi 
(10. yy), usturlabın kullanımına dair ka-
leme aldığı eserinde binden fazla örnek 
işlem verir. 

İlk İslamî Usturlap ve Usturlap Eser-
leri

Tarihî kaynaklara göre İslam dünya-
sında ilk usturlabı yapan kişi 8. yüzyılda 
yaşamış olan el-Fezari adında bir ast-
ronomdur. Ne yazık ki birkaç fragman 
dışında yazdığı eserler ve imal ettiği 
usturlaplar günümüze kadar ulaşma-
mıştır. Günümüze kadar ulaşan en 
eski usturlap eseri ismiyle “algoritma” 
kelimesine ilham olan meşhur İslam 
matematikçisi ve astronomu el-Ha-
rezmî’nin eseridir. Aynı dönemde ya-
şamış olan el-Fergânî ise erken dönem 
İslam dünyasında en kapsamlı usturlap 
eserini kaleme almıştır. El-Kâmil olarak 
bilinen bu eserde, sadece usturlabın 
yapımı değil aynı zamanda usturlabın 
matematiksel altyapısını oluşturan 
“stereografik izdüşüm” tekniğinin bili-

nen en eski matematiksel ispatının yer 
alması hasebiyle de önemli bir eserdir.

Sanat ve Bilimin Buluştuğu Alet: Us-
turlap

Usturlap İslam dünyasına intikal etti-
ğinde basit ve sade bir alet iken, İslam 
medeniyetinde sadece fonksiyon açı-
sından değil, sanatsal açıdan da cid-
di bir değişim geçirmiş ve bir bilimsel 
alet olduğu kadar bir sanat objesine 
de dönüşmüştür. Dünyanın muhtelif 
müzelerinde sergide olan birbirinden 
güzel usturlapları bu gerçeğin en güzel 
şahitleridir.

İlk örneğine 10. yüzyılın sonlarında 
rastladığımız bu “sanatsal” usturlaplar, 
daha sonra özellikle İran ve Hindistan 
bölgesinde ciddi bir gelenek haline gel-
miştir.  Usturlabın ön yüzünde tek dö-
nen parça olan ve yıldız göstergelerinin 
bulunduğu “ankebut”, bu “sanatsal” 
usturlaplarda çiçek ve hayvan figürle-
ri şeklinde tasarlanmış ve usturlabın 
üzerindeki yazılar güzel bir hat yazısıy-
la nakşedilmiştir. Hatta bazı usturlap-

larda “ankebut ”un üzerinde bulunan 
yıldız göstergelerini birbirine bağlayan 
şebeke, çiçek motiflerinden ziyade us-
turlabın merkez dikey ekseni etrafında 
ayna görüntüsü oluşturan bir besmele 
hattından oluşmaktadır.

İslam Edebiyatında Usturlap

İslam dünyasına intikal etmesinden 
sonra, çök yönlü olduğu kadar taşına-
bilir olması sebebiyle en yaygın olarak 
kullanılan astronomik alet olan ustur-
lap, sadece bilimsel literatüre değil, 
edebî ve tasavvufî metinlere de ilham 
olmuştur.

Örneğin İslam edebiyatının en meş-
hur eserlerinden birisi olan  1001 gece 
masallarından, bir berber usturlabı saç 
kesmek için eşref saati bulmak ama-
cıyla kullanır. Aynı şekilde divan ede-
biyatında usturlaba birçok referans 
vardır. Belki de en güzel örnekler birisi 
Mevlana’nın Mesnevî ve Fîhi Mâ-Fîh 
eserlerinde geçmektedir. Bu eserlerin-
de Mevlana usturlabı insana benzetir 
ve  mealen “nasıl ki usturlap gökyüzünün 

ORTAÇAĞIN BİLGİSAYARI: USTURLAPEĞİTİM-AKADEMİ
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Sonuç olarak, usturlaplar her ne ka-
dar günümüzde kullanılmıyor olsa da 
yaklaşık bin senelik zengin bir bilim 
geleneğinin sembolü haline gelmiştir. 
Ayrıca zarif sanatsal örnekleriyle, İslam 
medeniyetinde bilimin olduğu kadar 
sanat anlayışının ne derece gelişmiş 
olduğunun ve bilim ile sanatın nasıl bü-
tünleştiğinin en güzel delilidir.

Usturlaplar her ne kadar yaklaşık  iki 
bin senelik aletler olsalar da, çalışma 
prensibi hala geçerli olmasından dola-
yı gençlere hem bilim tarihimizi,  hem 
gökyüzünde güneşin ve yıldızların 
hareketlerini, hem de matematiği an-
latmak için çok uygun ve eğlenceli bir 
alettir. Bu yüzden daha çok gencimizin 
usturlapla tanışmasını temenni ediyor, 
gençlerimize ilham olmasını diliyorum. 

bir aynası ise ve bir manavın elinde bir 
şey ifade etmezse, insan da kendini bil-
meden Rabbini tanıyamaz” der.

Günümüzde Usturlaplar

Dünya’da iki ülkede usturlapların 
üretimi 19. yüzyıla kadar devam et-
miştir: Fas ve İran. Onun dışında son 
dönem Osmanlı’da pirinç yerine ah-
şaptan üretilen ve bir usturlabın dör-
de katlanmış şekli sayılabilecek olan 
rubu tahtası daha yaygın olarak kul-
lanılmıştır. Hem daha hafif hem daha 
düşük maliyetli olmalarından dolayı 
muvakkitlerin zamanla öncelikle rubu 
tahtasını tercih etmeleri anlaşılabilir 
bir durum.

Usturlapları artık sadece müze vitrin-
lerinde görebiliyoruz. Turistik yerlerde 
veya antika pazarlarında işlevsiz sah-
te usturlaplarla karşılaşmak mümkün. 
Ancak gerçek usturlap yaptığı bilinen 
sadece iki usta var dünyada: Kahire’de 
yaşayan ve Fuat Sezgin için bütün tek-
rar yapımları üreten Aly Ayman ve Al-
manya’nın Brandenburg kentinde ya-
şayan Thorsten Hiller.

      Usturlap gündüz 
boyunca güneşin, 
geceleyin ise seçilmiş 
bazı parlak yıldızların 
gökyüzündeki her 
an için hareketini 
(yüksekliğini 
ve istikametini) 
gösteren bir analog 
bilgisayardır
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BİRLİK VE BERABERLİK SEMBOLÜMÜZ

HOCA AHMET YESEVÎ

1967 yılında Samsun’da doğdu. 1988 
yılında Gazi Eğitim Fakültesi Arap-
ça Öğretmenliği Bölümünden mezun 
oldu. 1992 yılında aynı bölümde yük-
sek lisans ve 1998 yılında doktoramı 
tamamladı. 2002 yılında doçent, 2007 
yılında da profesör oldum. Halen Gazi 
Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği 
Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta, 
aynı zamanda Hoca Ahmet Yesevi Üni-
versitesi Mütevelli Heyeti Başkanıdır.

Prof. Dr. Musa YILDIZ
Ahmet Yesevî Üniversitesi

Mütevelli Heyeti Başkanı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) tarafından dilimizin 
ve kültürümüzün gelişmesine, zenginleşmesine çok önemli katkılarda bulunan 
büyük fikir adamı ve gönül eri Hoca Ahmed Yesevî’nin vuslatının 850. yıldönümü 
vesilesiyle 2016-2017 sezonu Hoca Ahmed Yesevî yılı olarak ilan edildi. Bu bağ-
lamda Ahmet Yesevî Üniversitesi olarak, Hoca Ahmet Yesevî’yi anmak, anlamak 
ve anlatmak için tüm gayretimizle çalışmaktayız.

Üniversitemize ismini veren Ahmet Yesevî, Türk halk sufilik geleneğinin kuru-
cusudur. “Hikmet’leri aracılığıyla İslam dininin prensiplerini, Türkistan coğrafya-
sında yaşayanlara damla damla özümseten; Türk diliyle yazdığı bu hikmetleri 
aracılığıyla Türkçenin gelişmesi ve zenginleşmesine büyük katkısı olan, “Pîr-i 
Türkistan,” Büyük Veli, öncü şairdir.

Eldeki kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla Türkler arasında İslamiyet’in 
yaygınlaşmasında önemli katkıları olan Ahmet Yesevî, Kazakistan’ın Say-
ram kasabasında dünyaya geldi. Anne ve babasını küçük yaşlarda kay-
beden Ahmet Yesevî, bir süre Otrar’da Arslan Baba isimli şeyhin yanında 
dinî ve tasavvufi eğitim gördü. Onun vefatı üzerine önemli ilim merkezle-
rinden olan Buhara’ya gitti ve burada Yusuf Hemedânî’ye intisap ederek 
onun talebesi oldu. Yusuf Hemedânî’nin yanında eğitimini tamamladıktan 
sonra Yesî’ye dönerek orada irfan mektebini kurdu, insanları dinî ve ahlaki 
yönden yetiştirdi. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Velî gibi Anado-
lu’yu, Sarı Saltuk, Demirci Baba ve Gül Baba gibi Balkanları mayalayan 
mutasavvıflar üzerinde tesirleri oldu.

Ahmet Yesevî’nin İbrahim isminde bir oğlu olmuşsa da kendisi hayattay-
ken vefat etti. Yesevî’nin soyu Gevher isimli kızından devam etti.

Yüce Allah’ın Kutlu Nebiye “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğüt-
le çağır” (Nahl Suresi,125) emrine imtisalen Hoca Ahmet Yesevî de hik-
metler söyleyerek insanlara dinlerinin öğretilerini benimsetmeye çalıştı. 
Onun Arapça ve Farsça bilmesine rağmen çok sade bir Türkçeyle söyle-
diği “hikmet” denilen eğitici sözleri, Türkistan coğrafyasında yaşayan in-
sanlar üzerinde büyük izler bıraktı. Bu hikmetli sözlerle insanlara İslam 
ahlakını ve esaslarını öğretti. Yesevî dergâhı, fakirler, yoksullar, yetimler 
ve çaresizler için bir sığınak yeriydi. Bu dergâhlar aynı zamanda, tekke 
edebiyatının ilk temsil edildiği yerler oldu. Ahmet Yesevî Hazretleri, tekke 
edebiyatının ilk temsilcisidir. Bu vesileyle Anadolu'daki Türk edebiyatının 
yeşerip gelişmesine zemin hazırlamış, Yunus Emre gibi büyük şairlerin 
yetişmesine vesile olmuştur.

Prof. Dr. Musa YILDIZEĞİTİM-AKADEMİ
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Onun Mansur Ata, Abdülmelik Ata, 
Süleyman Hâkim Ata (Türkler arasın-
da en meşhur halifesidir) Muhammed 
Danişmend, Muhammed Buhari (Sarı 
Saltuk), Zengi Ata, Tac Ata gibi hali-
felerinin yetiştirdiği Ahi Evran, Hacı 
Bektaş-ı Veli, Mevlana, Taptuk Emre, 
Yunus Emre gibi talebeler Anadolu'da, 
Ahmet Yesevî’nin çizdiği yolda ilerle-
miş, Türk dilini, edebiyatını, kültürünü 
özellikle İslam dinini doğru olarak ge-
lecek nesillere aktarmışlardır. Sade bir 
Türkçe ile halkın anlayacağı, sohbet 
tarzındaki Hikmet adlı şiirleri, Çin'den, 
Balkanlara kadar yayılıp, Türk Milletine 
manevi ışık olmuştur:

Benim hikmetlerim kan-ı hadîstir;
Kişi nasip almasa bil ki habistir.
Benim hikmetlerim fermân-ı Subhân;
Okuyup anlasın mânâ-yı Kur’ân
Benim hikmetlerim âlemde sultan;
Kılar bir lahzada çölü gülistan,

Dîvân-ı Hikmet’in birinci hikmetinde 
yer alan şu dörtlük de günümüzde bir-
çok probleme reçete niteliğindedir:

Nerde görsen gönlü kırık, koş ta ona merhem ol sen.
Şöyle mazlum yolda kalsa, yalnız koma, yoldaş ol sen.
Mahşer günü ol İlahın dergâhına yakın ol sen,
“Ben ben!” deyip, benlik güden kişilerden kaçtım ben işte.

Yahya Kemal, Ahmet Yesevî’nin Türk 
tarihi bakımından önemini Ord. Prof. 

Dr. Fuad Köprülü’ye; “Şu Ahmet Yesevî 
kim, bir araştırın, göreceksiniz, bizim mil-
liyetimizi asıl onda bulacaksınız.” sözle-
riyle ifade eder.

Hz. Peygamber’in sünnetine sımsıkı 
bağlı bir insan olan Hoca Ahmet Yesevî 
Peygamberimizin vefat yaşını düşüne-
rek; rivayetlere göre 63 yaşına gelince, 
dergâhının altında küçük bir oda şek-
linde çilehane/halvethane yaptırmış ve 
ömrünün geri kalanını, yaklaşık on yılını 
burada geçirmiştir.

Altmış üç yaşta sünnet oldu yere girmek,  
Resul için iki âlem berbat edivermek,  
Âşıkların sünnetidir diri ölmek,  
İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed.

Ahmet Yesevî Hazretleri’nin 1166’da 
Yesi şehrinde vefat ettiği kabul edil-
mektedir. Kabri üzerindeki türbe, yak-
laşık 200 yıl sonra, Emir Timur tarafın-
dan inşa ettirilmiştir. Türbesi, Türkistan 
(Yesi) şehrindedir. İki kubbeli dikdört-
gen bir yapıda olan külliyenin merkezî 
bölümünün ortasında büyük bir kazan 
yer alır. Yedi metalin karışımından ya-
pılan bu kazanın etrafında bazı dualar 
ve kazan ustası hakkında bilgiler vardır.  
Rivayetlere göre önceleri bu kazana 
hafif tatlandırılmış su konulur, Cuma 
namazlarından sonra ziyaretçilere ik-
ram edilir, bu suyun da şifalı olduğuna 
inanılırdı. Bugün Ahmet Yesevî Tür-
besi Orta Asya’nın en önemli ziyaret 
mekânlarından birisidir.

Yetmiş üç yaşında bu âlemden ebedi 
âleme göçen Hoca Ahmet Yesevî’den 
geriye dört eser kalmıştır. Bunlar:

1.Dîvân-ı Hikmet: Yesevî’nin Türkçe 
şiirlerini içine alan derlemenin adı-
dır. Bütünhikmetlerin temelinde Ye-
sevî’nin inanç ve düşünceleri ile ta-
rikatının esasları bulunur.Hikmetler, 
Türkler arasında bir düşünce birliğinin 
teşekkül etmesi bakımından çokö-
nemlidir.

2.Fakr-nâme: Yesevî’ye izafe edi-
len ve Çağatay Türkçesi ile yazılmış 
olan Fakr-nâme,Dîvân-ı Hikmet’in 
Taşkent ve bazı Kazan baskılarında 
yer alır. Müstakil bir risâledençok 
Dîvân-ı Hikmet’in mensur bir mu-
kaddimesi olan Fakr-nâme, Kemal 
Eraslantarafından yayımlanmıştır.

3.Risâle der Âdâb-ı Tarîkat: Taş-
kent’te yazma nüshaları bulunan 
bu küçük Farsça eser,tarikat âdâbı 
ve makamları, mürid-mürşid iliş-
kileri, dervişlik, Allah’ı tanımak ve 
ilâhîaşk gibi konular hakkındadır. S. 
Mollakanagatulı tarafından Kazak 
Türkçesinetercüme edilerek yayım-
lanmıştır.

4.Risâle der Makâmât-ı Erba’în: 
Yesevî’ye nisbet edilen Farsça yaz-
ma ve küçük bireser olup, şeriat, 
tarikat, marifet ve hakikatten her 
biri hakkında onar makam olmakü-
zere toplam kırk makam ve kaideyi 
ihtiva etmektedir. Şimdilik bilinen 
tek nüshasıKütahya Tavşanlı Zeyti-
noğlu İlçe Halk Kütüphanesindedir.

Hoca Ahmet Yesevî’den günümüze 
kalan eseri manzum Dîvân-ı Hik-
met’i incelediğimizde onun şu on il-
keye vurgu yaptığını görmek müm-
kündür:

Birinci ilke: “AŞK ”tır. Aşk, Allah’ı 
çok sevmek demektir. Ve din adına 
yapılan her şeyin de Allah’a duyulan 
bu sevginin etkisi altında  yapılması 
demektir.

“Zahit olma, âbit olma, âşık ol sen
Minnet çekip, aşk yolunda sadık ol sen
Nefsi tepip, dergâhına layık ol sen
Aşksızların ne canı var, ne imanı”.

Kul Hoca Ahmed aşktan ağır belâ olmaz;
Merhem sürme, aşk derdine deva olmaz;
Gözyaşından başka bir şey tanık olmaz;
Her ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
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Müslüman olurdu. İyi bir Müslüman; 
İslâm’ı iyilikle yaymak çabası içinde ol-
malıdır. Ancak Müslüman olmayanları 
da incitmekten kaçınmalı ve asla onları 
rahatsız etmemelidir. İnsanları incit-
mek büyük günahtır.

Sünnet imiş, kâfir de olsa, verme zarar
Gönlü katı, gönül inciticiden Allah şikâyetçi;

Allah şahid, öyle kula "Siccîn" hazır
Bilgelerden işitip bu sözü söyledim ben işte.

Dördüncü İlke: Dinde gösterişten 
(riya) şiddetle kaçınmak gerekir. Göste-
rişçinin (riyakârın) yaptığı her şey boş-
tur ve bundan hiçbir yarar sağlayamaz. 
Dahası, gösterişçi son nefesinde ima-
nını da yitirebilir.

Oruç tutup halka riya eyleyenleri
Namaz kılıp tesbih ele alanları,
Şeyhim diye başka bina koyanları
Son anda imanından ayrı eyledim.

Beşinci İlke: Kadına gereken değer 
verilmelidir, onu toplumdan dışlama-
malıdır. Bu ilkeyi onun davranışlarından 
çıkarmaktayız. Geleceğimiz olan nesil-

leri inşa eden, cennetin ayakları altına 
serildiği hanımlara her zaman değer 
verdiğini onunla yaşanmış birçok olay-
dan tespit etmek mümkündür.

Altıncı İlke: Helal ve harama her daim 
dikkat etmelidir.

Gâfil olmaz Hak yâdından geceleri tamam;
Helâl lokma talep eyler, yemez haram;
Derviş gerek iş bu sıfat ile daima
Kul olarak kulluğundan caymaz olur.

Yedinci İlke: Dinin temeli ilimdir. Eş-
yanın gerçeklerini anlamak bir anlam-
da Allah’ı tanımak demektir. Öyleyse 
bir Müslüman, başarabildiği kadar ilim 
yolunda ilerlemelidir.

Erkek ve kadına, oğul-kıza ilim farz dedi,
"Talebü’l-ilmi farîzatun" deyip Rasul söyledi,
"Mâ yecûzu bihi’s-salât"  ilim zarûrî,
Diri varsınız ta ölene dek okuyun dostlar.

Sekizinci İlke: Vaktin kıymeti her za-
man bilinmelidir. Ahmet Yesevî Haz-
retleri, vakitlerini üçe ayırırdı. Bir bölü-
münde ibadet ve zikirle meşgul olurdu. 
İkinci bölümünde talebelerine zâhirî ve 
bâtınî ilimleri öğretirdi. Üçüncü bölü-
münde ise alın teri ile geçimini sağla-
mak üzere tahta kaşık ve kepçe yapa-
rak bunları satardı.

Kul Hoca Ahmed, gaflet ile ömrün geçti;
Vah ne hasret, gözden, dizden kuvvet gitti;
Vah ne yazık, pişmanlığın vakti yetişti;
Amel kılmadan kervan olup göçtüm ben işte.

Dokuzuncu İlke: Namaz, zikir ve bü-
tün ibadetlerin anlayarak yapılması ge-
rekir. Anlamadan tekrarlanan ifadelerin 
ve bilinçsiz olarak yapılan ibadetlerin 
insanın manevî gelişmesine katkısı is-
tenen ölçüde olmaz.

Yâ Rabbenâ, yâdın ile olsam daima,
Bütün ömrüm zikrin ile olsa tamam.
Oruç tutup namaz kılıp her sabah-akşam
Talep kılsam hacet revâ olur mu ki?

Onuncu İlke: Yaşadığımız hayat bun-
dan sonra yaşayacağımız hayatın tar-
lasıdır. Burada yaratıcıya inanan ve 
yakınlaşan insan, diğer insanlara da 
yararlı işler yapıp zararlı işlerden kaçın-
dığı takdirde, öteki dünyada bunların 
karşılığını görecektir.

Kul Hoca Ahmed âşık olsan dünyayı bırak,
Ahiretin azabından kaygı ye,
Erenlerin yaptıklarını hem sen de yap,
Hizmet eyleyen sonunda murad bulur dostlar.

Hoca Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ı Hik-
met’inde yer alan bazı şiirleri, Yunus 
Emre’nin şiirleriyle şekil ve içerik yö-
nünden büyük benzerlikler taşımakta-
dır. Bu durum Yesevî’nin etkisinin kısa 
zamanda Anadolu’ya da ulaştığının 
göstergesidir:

Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni
Ben yanarım dünü günü bana seni gerek seni
Yunus Emre

Aşkın kıldı şeydâ beni, cümle âlem bildi beni
Kaygım sensin dünü günü, bana sen gereksin sen
Hoca Ahmed Yesevî

Cennet Cennet dedikleri bir ev ile bir kaç Hûrî
İsteyene ver onları bana seni gerek seni
Yunus Emre

Âlem tamam cennet olsa, hep hûrîler karşı gelse,
Allah bana nasip kılsa, bana sen gereksin sen
Hoca Ahmed Yesevî

Sonuç olarak, Hoca Ahmet Yesevî’nin 
doktrini, eğitimi ve hikmetleri Türk mil-
letinin edebiyatı, kültürü ve manevî 
hayatını derinden etkilemiştir. Onun 
için bu değerli büyüğümüz, üzerinden 
yüzyıllar geçmesine rağmen günü-
müzde ülkemizde ve dünyada hayırla 
yâd edilmektedir. Kendisini vefatının 
850. yıldönümünde rahmet ve min-
netle anıyoruz.

İkinci İlke: Her şey insan içindir. İnsa-
na yararlı olmak ve yararlı işler yapmak 
esastır. Allah’a yakın olmanın yolu da 
budur.

Her zaman iyilik eyle, gidersin işbu dünyadan;
Kıyamet yüzsuyuna gerek ciğerini kan eylesen.
Sevinme mal ve mülküne, kurutur bu ecel sonunda
Kara yere girersin sonunda, ne kadar kâr ve kazanç 
eylesen.

Üçüncü İlke: Allah dileseydi herkes 
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Sizi KALEM Söyleşilerinde misafir ettiğimizde küçük yaşlardan itibaren cami 
musikisinin içinde yer aldığınızdan bahsetmiştiniz. Hikâyeyi biraz daha aça-

lım. Müzikle, musiki ile tanışıklığınız nasıl başladı?

Çocukluğumda hemen her fırsatta hafta sonlarında, sömestr ve yaz tatil-
lerinde genellikle köyde olur, vaktimin büyük bir kısmını da dedem rahmetli 

Hayrullah Hoca Efendi’nin yanında geçirirdim. İlkokul dönemine kadar günlerimin 
çoğunu köyde dedemin yanında geçirdim, onun sesine hayran olarak büyüdüm. 
Dedem, köyümüzün camisinin imam-hatibiydi. Çocukluk hayatım cami içerisin-
de geçti ve bu benim için büyük bir şanstı diyebilirim. Camide icra edilen muski 
formlarına karşı ilgi ve alakamı ilk fark eden, dolayısıyla beni bu alana yönlendi-
ren ve teşvik eden kişi de o oldu.

Annem ve babamın sesimin güzel oluşunu fark etmesi üzerine hafızlık eğitimine 
yönlendirildim. İlkokuldan hemen sonra bir yıl Bakacak Kur’an Kursunda Kur’an-ı 
Kerim temel eğitimi aldım. Hemen ardından Amasya Büyük Ağa Medresesine 
geçtim. Zamanının Darü’l- Hadis’i diyebileceğimiz, birçok şehzadenin, ağanın, 
paşanın yetiştiği büyük bir ilim merkezi olan Büyük Ağa Medresesinde hafızlığımı 
Seyid Ahmed Fırat ve İsmail Batman hocalarım sayesinde tamamladım.

Seyid Ahmed Fırat hocamla beraber Büyük Ağa Medresesinde küçük ila-
hi grubu olarak teşekkül ettirildik. On bir yıl boyunca çeşitli düğün, sünnet, 
mevlid cemiyetleri gibi merasimlere katılarak musikiye başlamış olduk. Bu-
nun yanında yine hafızlığım biter bitmez, 1983-1984 yıllarında, Osman Yıldız 
Hocamla tanıştım. Neyzen Osman Yıldız’ın ilk talebesi olma şerefine de nail 
oldum. Ondan ney meşk ettim. O zamanlar hem neyzen, hem de okuyucu 
olarak sahneye çıkmaya başlamıştım. Ankara İlahiyat Fakültesine gelince 
Ruhi Hocam beni koroya hem neyzen, hem de solist olarak seçti. Üniversite 
bittikten ve Fakültede öğretim üyesi olarak göreve başladıktan sonra 2011 
yılına kadar koroyu da bizzat ben çalıştırdım. Bunun yanında Ahmed Hati-
boğlu Hocamızla 1998 yılında tanışmamla birlikte farklı bir hayata başlamış 
oldum.

2000 yılının Mart ayından beri Ankara Üniversitesinde Dini Musiki hocalığı yap-
maktayım. Yüksek lisansta Ahmed Hatiboğlu Hocamla çalıştım. Ardında doktora 
tezimi tamamladım. Gerek konserler gerek akademik meşguliyetler vesilesiyle 
çalışmalarıma devam ediyorum.

Hayat hikâyenizden de anlaşılacağı üzere cami, kıraat, imam-hatiplik 
ile musiki arasında bir bağ var. Peki, İslam ile müziğin arasında nasıl 

bir bağlantıdan bahsedebiliriz? Sözgelimi belli bir hüviyeti, ölçüsü, kararı var 
mıdır?

Röp: Fatih Muhammed ÇAKMAK & Asım AKKUŞ

1971’de Amasya’da doğan Fatih 
Koca, 1983 yılında Amasya Büyük Ağa 
Medresesinde hafızlığını tamamladı. 
1999’da Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Aynı üni-
versite bünyesinde Türk Din Mûsikîsi 
ABD Öğretim Görevlisi olarak çalışma-
larına devam eden Koca, 2013 yılında 
''İslam Tarihi ve Medeniyetinde Salâlar 
ve Salâvatlar'' adlı çalışmasıyla Doktora 
tezini tamamladı. Solo albümlerinin yanı 
sıra sanatçı dostlarıyla ortak çalışmalar 
yapmıştır. 

Dr. Fatih KOCA
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Öğretim Görevlisi

34

KÜLTÜR-SANAT



Elbette vardır. Müzik bir araçtır. 
Müziğin ölçüsü, hayatımızın her 

alanında dikkat ettiğimiz haram ve helal 
dairesidir. Bu anlamda müziği helalleşti-
ren veya haramlaştıran, onun içine giydi-
rilmiş sözlerdir.

Bizim için önemli olan şudur: Tevhit 
inancını zedelemeyen her müzik mü-
bahtır. Hiçbir şey yoktur ki, Allah’ı zikret-
mesin. Gitar da ney de Allah’ı zikreder bu 
ayete göre. Söz unsuru giriyorsa ve eğer 
tevhit inancının dışındaysa zaten günah-
tır.

Bu hususla alakalı bir Hadis-i Şerif’i ak-
tarmak isterim: Resûlullah, Medine 
sokaklarında ashabıyla birlikte gezer-
ken kendisinin sokağa girdiğini fark 
eden eski bir muganniye hanım, he-
men evindeki defini alıp tekrar dışarı 
çıkar ve Peygamberimizi görmenin se-
vinciyle şarkı söylemeye başlar. Resû-
lullah kadının okuduğu şarkıyı dinler. 
Fakat kadının okuması esnasında bir 
ara Hz. Peygamber kadını susturur. 
Kadın yanlış bir şey mi yaptığını sor-
duğunda Hz. Peygamber şarkıda ge-
çen ‘‘Bu Peygamber yarın ne olacağını 
bilir’’ şeklinde geçen ifadeden dolayı 
tepki gösterir. “Bir daha böyle sözler 

söyleme çünkü yarın ne olacağını bir 
tek Allah bilir” diyerek ikaz eder. Kadın 
üzülür ve “Ya Resûlullah böyle sözler 
söylemez isem okuduğumda bir beis 
var mıdır?” diye sorunca Hz. Peygam-
ber ‘‘İnşallah bir beis yoktur’’ cevabını 
verir.

Peygamberimizin hem Mekke hem 
de Medine döneminde musiki dinledi-
ğine dair rivayetler var. Özellikle Mek-
ke döneminde Habeşlilerin sesi çok 
güzel ve onların Medine döneminde 
de çok güzel şarkı söylediklerini anlı-
yoruz. Hz. Bilal’in de bunlardan birisi 
olduğunu görüyoruz. Bunun dışında 
Peygamberimizin hücre-i saadetle-
rinin önünde Habeşlilerin bugün çe-
lik-çomak ya da kılıç-kalkan olarak 
bilinen oyunların benzerini oynarken 
birtakım şarkıları terennüm ettiklerini 
ve Hz. Peygamber’in de onları izledik-
lerini görüyoruz. Bunun dışında Resû-
lullah’ın bayram sabahı Hz. Ebube-
kir’in kızının ve cariyelerin eğlenerek 
şarkı söylemelerine ses çıkarmaması 
ve aksine ‘‘Bugün bayramdır eğlen-
sinler’’ demesi net bir şekilde sahih 
hadis kitaplarında yer alıyor. Bunun 
dışında Resûlullah’ın bazı seferlere 
giderken deve üzerinde ashabın yor-

gunluklarını gidermek maksadıyla ne-
şitler okutması ve daha sonra bunların 
ilahileştirilmesi de bu dönemde musi-
kinin olduğunu gösterir.

Buradan anlaşılacağı üzere ister şarkı 
ister ilahi ya da başka bir tür, ne olursa 
olsun Kur’an’ın yani vahyin dışında ise 
haramdır. Fakat vahyin çerçevesi içe-
risinde olan musikiyle ilgili bir kısıtla-
ma yoktur. Sınır burasıdır.

2016 Ramazanı Kadir Ge-
cesi’nde 85 yıl aradan sonra 

Ayasofya’da ilk vakit Sabah ezanını 
okumanız hem Türkiye’de hem de İs-
lam dünyasında büyük ilgi gördü. O 

  Müzik bir araçtır. 
Müziğin ölçüsü, 
hayatımızın her alanında 
dikkat ettiğimiz haram 
ve helal dairesidir. 
Bu anlamda müziği 
helalleştiren veya 
haramlaştıran onun 
içine giydirilmiş 
sözlerdir
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anlara gidersek, ne hissettiniz, neler 
yaşadınız?

Öncelikle çok heyecanlandı-
ğımı ve ezan bitene kadar bu 

heyecanı tüm hücrelerimde hissetti-
ğimi belirtmek isterim. Yıllardır ezan  
okuyan biri olarak hayatımda çok 
nadir bir durumla karşılaştım. Bu he-
yecan hepsinden farklıydı. İçinde çok 
farklı bir sevgi ve saygı vardı. Çünkü 
Ayasofya bize ata yadigârı. İçinde yıl-
ların hasreti vardı. Çünkü İslam âlemi 
bu manzarayı çok özlemişti. Ezana 
kadar heyecanımı yenemedim. Tari-
hi bir sorumluluktu. Bu görevi hangi 
kardeşime verseler şerefle yapa-
caktı ve aynı heyecanı duyacaktı. 
Müezzinlik mahfiline çıkarken ayak-
larımın titrediğini hissettim.

Ezandan beş dakika önce, mahfil-
de ilk işim Rabbime hamd etmek 
oldu. Efendimiz'e ve Hz. Bilal'e ve 
Fatih Sultan Mehmed Han'a birer 
Fatiha okuyup dua ettim. Ezanı 
orta bir sesle ve sade okumaya ça-
lıştım.

2000 yılından beri Ankara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesinde Dini 
Musiki Kürsüsünde Cami Kıraati 
dersleri, son 15 yıldır hem Türki-
ye'de hem de farklı ülkelerde ise 
ezan seminerleri veriyorum. Aka-
demik çalışmalarım da bu minval 
üzere devam ediyor. Ayasofya'da 
okuduğum ezanın, diğer zaman-
larda okuduğum ezanlardan tek 
farkı; tarihi ve manevi bir tarafının 
olmasıydı. Rabbim kabul buyursun. 
Tabi içimde bir burukluk kaldı. O gece 
ezandan sonra camide namaz kıla-
mamak beni gerçekten çok üzdü.

Hocam ezan ve akademi de-
mişken doktora çalışmanızın 

konusu olan ve özellikle 15 Tem-
muz’da semalarda yankılanan, diriliş 
bestesine dönüşen salâyı konuşalım… 
Salânın İslam toplumundaki yeri ne-
dir?

Salâ İslam’ın şiarlarından biri-
sidir. Salâlar sadece cenazeyi, 

düğünü veya askere giden birini ha-
ber vermek için değil; en başta salavat 

1 el-Ahzâb, 33/56: “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! 
Siz de ona salât edin, selâm edin.”

okumak içindir. Salâ biraz daha irticali 
okunan salât’u selamdır. Salavat ise 
besteli okunan salât-u selamdır. Yani 
Ahzab Suresinde Rabbimizin bize em-
rettiği, Hz. Peygamber’e salât getiril-
mesini emrettiği farzdır.1 Hz. Peygam-
ber’in anıldığı bir yerde en az bir kez 
dahi olsa salât getirmek vaciptir. Âlim-
lerimiz böyle içtihat etmişlerdir.

Salâ, “Allahümme Salli alâ Muham-
med” diyerek Hz. Peygamber’le gönül 
bağı kurmaktır. O’nu hatırlamaktır. O’na 
dua etmektir. Kelime kökeni itibariyle 
“kordon bağı” anlamına gelir. Ana kar-
nındaki yavru ile anneyi birbirine bağ-
layan kordon bağını ifade etmek için 
salavatın kök kelimelerinden “sıla” kul-
lanılmaktadır. Buradan hareketle diye-
biliriz ki salavat getirdiğimiz an, Efendi-
mizle bağımızı kuvvetlendiririz. Nasıl ki 
kordon koptuğunda anne ile yavru ara-
sındaki bağ kopar ve bebek hayattan 
koparsa; salavat getirilmediğinde de 
Hz. Peygamber’le olan bağımız kopar.

Minarelerden okunan salât-u selâmlar 
Efendimiz (sas) döneminde başlamış-
tır. Namaz haberi vermek için okun-
muştur. Hz. Bilal, namaz vaktinin gel-
diğini bildirmek için “Esselamu Aleyke Ya 
Resûlallah” diyerek hücre-i saadette Hz. 
Peygamber’i uyandırmıştır. Başka riva-
yetlerde birisinin geldiğini haber vermek 
için de kullanıldığına rastlıyoruz. Dışarı-
dan bir ziyaretçi geldiğinde sahabe “Es-
selamu Aleyke Ya Resûlallah” diyerek 
içeri girmek için müsaade almışlardır.

Yine tarihimizde Fetih salâlarının 
okunduğunu görüyoruz. Müslüman-
lar bir yeri fethettiğinde vakitli vakit-
siz ezan ve sala okunmuştur. Bu da 
bir beldenin egemenliğinin nişanesi 
olmuştur. Türk tarihine baktığımız za-
man; bir yer fethedildiğinde ezandan 
evvel sala okunduğunu görüyoruz. Ma-
lazgirt’e giriliyor sala okunuyor. Dört yıl 
sonra Amasya’yı fethettiklerinde şeh-
rin kalesinde ilk yankılanan ses salâdır. 
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İpsala’ya yani Avrupa’ya geçiliyor; salâ 
okunuyor. İpsala, ibtidâ-salâ demektir; 
yani muhitin adı fetihten sonra okunan 
ilk salâdan geliyor. "Burası bizim, burada 
bizim bayrağımız dalgalanıyor." denmiş 
oluyor. Söylenirken de Efendimizle bağ 
kuruluyor.

Yine Milli Mücadele yıllarında vakit 
namazlarında ezan okunurken, zaten 
fethedilmiş yerler olduğu için namaz 
vakitlerinin dışında moral ve motivas-
yon sağlamak, halkı heyecana getirmek 
için ise salâlar okunmuştur. En son 15 
Temmuz’da yaşadık aynı durumu. Mille-
timiz salâlarla ayağa kalktı, ayakta kaldı. 
Millete darbe yapanları millet salâların 
verdiği ruhla, heyecanla bastırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez Hocamızı yâd etmeden geçe-
meyeceğim. Din görevlilerine verdiği 
talimatla milletimize ruh kattı. Allah razı 
olsun kendilerinden.

Hocam, bestelediğiniz, seslen-
dirdiğiniz, meşk ettiğiniz eserlerin 

her biri birbirinden güzel, birbirinden hoş 
nağmelere sahip. Yakın zamanda çıkan 
“Lâ Mekân” adlı albümünüzdeki eserler 
de muhakkak öyledir. Sanatseverleri al-
bümde neler bekliyor?

“Lâ Mekân”, Türkiye Diyanet 
Vakfının himayesinde titiz bir ça-

lışmanın ardından çıktı. Özellikle usta 

saz sanatçılarının yer aldığı, alt yapısıyla 
ve ses kalitesiyle iyi bir albüm bekliyor 
dinleyicilerimizi. Bu albümün sözler iti-
bariyle bilhassa gençlere hitap ettiğini 
düşünüyorum. Müzikal olarak da genç-
leri çekebilecek bir çalışma. Ayrıca Ah-
met Hatiboğlu hocamın bestelerini de 
seslendirmeye çalıştık. Vefatından üç 
ay önce gidip albümde okumak için izin 
almıştım kendisinden. Bu vesile ile Ha-
tiboğlu hocamızı da anmış olalım. Rab-
bim mekânını cennet eylesin.

Bunlar dışında Cumhur Koca, Mustafa 
Demirci, Hüseyin İpek, Cengiz Numa-
noğlu, Hakan Aykut ve Hasan Bitmez 
gibi bestekâr ve şairlerin eserlerinin de 
seslendirildiği kaliteli bir albüm olduğu-
nu düşünüyorum.

Müziğin kendi doğası içinde bir 
etki alanı olduğunu biliyoruz. 

Özellikle ilahi nağmeleri gönüllere taşı-
yan bir sanatçı olarak bu etkinin somut 
bir yansımasına şahit oldunuz mu? Bu-
nunla bitirelim isterseniz..

2006 yılında Sydney konserin-
de Ahmet Hatiboğlu hocamın 

“Hüzzam Hû Zikri”ni okumuştum. Er-
tesi gün bir hanım, organizatörü aradı 
yanımda. Arkadaşımız telefonda konu-
şurken ağlamaya başladı ve bana sa-
rıldı. Hanımefendi gece sabaha kadar 
Hû dediğini ve bu Hû’un ne olduğunu 
sormuş. Arkadaşımız da “o Hû bizim 
inandığımız Allah'tır” deyince hanıme-
fendi ağlayarak “Artık ben de sizin Al-
lah'ınıza inanıyorum" diyerek telefonu 
kapatmış. O ânı anlatamam! Dönüş-
te Hocama bu olayı anlatınca hüngür 
hüngür ağladı ve bana “Oğlum bizim 
hizmetimiz de bu olsa gerek!" demişti.

Kıymetli vakitlerinizden bizi de hissedar 
ederek KAGEM Bülten’e misafir olduğu-
nuz için teşekkür ediyoruz.

      Ayasofya bize 
ata yâdigarı. İçinde 
yılların hasreti vardı. 
Çünkü İslam âlemi 
bu manzarayı çok 
özlemişti. Ezana kadar 
heyecanımı yenemedim. 
Tarihi bir sorumluluktu. 
Bu görevi hangi 
kardeşime verseler 
şerefle yapacaktı ve 
aynı heyecanı duyacaktı. 
Müezzinlik mahfiline 
çıkarken ayaklarımın 
titrediğini hissettim
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1981 yılında Yozgat Yerköy’de doğ-
du. 18 yıl boyunca devlet korumasında 
büyüdü. Kurum bakımına alınmış çocuk 
ve gençlerin toplum tarafından daha iyi 
anlaşılması için, çocuk yuvası ve yetiş-
tirme yurdu anılarını “Devletin Kızı Lülü” 
adlı kitabında topladı. Toplum faydasına 
konferans, eğitim, gönüllü sohbetleri 
yapmaktadır. Köşe yazılarını, deneme, 
hikâyeleri www.sevdaakyuz.com da 
yayınlamaktadır. Birçok edebiyat, sanat 
ve kültür sayfasında paylaşılmış hikâye 
deneme ve şiirleri mevcut. İşletme me-
zunu olan Akyüz, bir devlet kurumunda 
çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Sevda AKYÜZ
Yazar

Dünden kalma, hatta çocukluğumdan kalma, yüzümde ve gözlerimde hep ay-
rılık izleri…

Gönlümde aile özlemi ile attım her yaşa adımımı. Büyürken dilim lal, kulağım 
sağır oldu. Hiçbir zaman kimsesizliğimi konuşmadım. Konuşamadım ama bağ-
rımda hep bir insan hançeri…

Beni anlatan, beni anlamayan insanlara hep sessiz kaldım. İnsanlar bilmezler 
bakınca insanın neden daldığını, ne düşündüğünü, neden düşündüğünü… Yetim 
ve öksüz kederlerin gölgesinde büyüdüm. Yüzlerce, şimdi binlercesini tanıdım 
dinledim.

Hissettiklerimi kaç kişi hissediyor anlamaya çalıştım. İncinenler, üzülenler, su-
sanlar, büyürken eksik kalanları dinledim. Özledikleri tarafından mağdur edilmek 
bir yere, anlaşılmamanın verdiği vazgeçişlere şahit oldum.

Çevremde birçok insan oldu, her yanları yamalı yarım hayatlar yaşayan… Gülse-
ler dedim, onlar da gülümsese, ne alıkoyuyordu insanı tebessümden?

Bilmek yetmedi, anlamaya çalıştık, anlamak yetmedi, hissetmeye çalıştık, his-
setmek de yetmedi çünkü hissettiklerimizi çabuk unutan hafızalara sahip oldu-
ğumuzu göremedik.

Birlikte yaşayacaksak, birlikte hissetmeliydik. Şikâyet edenlerin yaydığı umut-
suzluk duygusunu yenip, yerine her insanın içindeki boşluğu doldurabilecek his-
ler vermeliydik.

Herkes acısına üzülmeli, o acıyı yaşayan kaç kişi var bir de, bilmeli. Bilmezse tek 
olduğunu sanır, teklik insanı yalnızlaştırır. Kim ne derse desin insanlardan kaç-
mak kimseyi daha mutlu yapmaz. İnsan dokunmalı bir başka ele ve kalbe; ancak 
böyle hayatı paylaşır.

Herkes kendine düşeni yaşarken, bir başkası da onun acısını taşır. Yerine umudu 
koyar. Unutmak nimet evet ama unutturmak için yerine, yeni bir şeyler koymak 
gerek…

Umudun gönüllüsü olmak istedim. İçi iyilikle dolu birçok insana da o iyiliği büyüt-
meleri için harekete geçmeleri gerektiğini söylemek istedim. Ya duracaktım ya da 
arayacaktım; ben kendim gibi düşünenleri aramayı seçtim.

Payıma düşen sadece mutsuzluk olamazdı. Bütün eksikliklerimin yerine bir şey koyma-
lıydım. Devletin şefkatli kollarına emanet edilmişti bedenim. Birileri, annem ya da babam 
olmasa da birileri benim için endişe etmişti. Korunsun, ihtiyaçları giderilsin demişti.

Sevda AKYÜZ
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İlk hüznüm, kimsesizliğim olsa da ilk şük-
rüm sahip çıkılmak olmuştu.

Babam tarafından götürüldüğüm ilk 
yaz tatilinde fark ettim ayrıcalığımı. 
Köydeki birçok çocuktan daha farklıy-
dım. Ayağımda çorap, içimde tertemiz 
çamaşırım. Oradaki çocukların birço-
ğunun hayatında yaşamadıkları bir 
düzenle, benim korunduğum yerde, 
günde üç öğün yemek ve kendime ait 
bir yatağım vardı. Orada oluşumun bir 
diğer nedeni bunları fark edebilmem 
içindi.

Onların ayrıcalığı anne ve babası ile 
her eksiğe rağmen büyütülmekse, be-
nimki de anne ve babamın yokluğuna 
rağmen eksiklerimin devlet tarafından 
karşılanıyor oluşuydu. Tek de değildim. 
Farklı şehirlerden, farklı nedenlerle bir 
araya toplanmış onlarca çocukla büyü-
tülüyordum.

“İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen 
Allah’a şükredemez” demiş, sevgili 
Peygamberim. Bana yokluğumun ya-
nında, yaşıtlarıma sunulmamış bir-
çok imkânı sunmuştu devletim. Önce 
devletin çocuğu, ayrıcalıklısı, koruduğu 
olduğumu fark ettim. Her ne kadar bu 
durumum birçoklarına göre acınmama 
sebep gibi görünse de bakmayı bilene 
görmek sınırsızdı. Bu bir korumaydı. 
Korumasız bırakılmış birçok çocuk için 
bu çok büyük bir ayrıcalıktı.

Eksiklerim; kaderim, kaderim; bazen 
hüznüm, hüznüm; yeni hedefim olabi-
lirdi.

Bu duygularla minnet duygusunu keş-
fettim.

Kime teşekkür edeceğimi, kime kı-
zacağımı öğrenememişsem, şikâyet 
etmeyi de kesecektim. Bunun adına 
“şükür” dedim. Her halime şükür, hali-
mi hayal eden nice ömürler yaşanıyor-
ken…

Annesiz doğan çocuklar vardı, an-
nesinden koparılmış çocuklar, ça-
resiz babalar vardı. Vatanı için bü-
tün her şeyden vazgeçmeye hazır 
askerler… Engeline rağmen başar-
mak özlemi olmuş insanlar… Be-
nim neyim eksikti ve neden hayata 
minnetle gülümseyip bana verilen 
her şey için şükretmeyecektim.

Şükrümün bedensel diliydi gü-
lümsemek…

Gözlerim ayrıcalığımı gördükçe 
yüreğim merhametle büyüdü. Ek-
sikliğimi varlığa çevirmek için at-
tım ilk adımı, aile olamayan aile 
kuramaz değil ya, bir ailem olsun 
istedim, kurdum. Arkasında dur-
dum. Önce dileyip sonra kaçan 
değil, içinde kalıp çıkabilecek her 
türlü problem ile mücadele eden 
olmalıydım.

İnanmak inancı eyleme çevirmek 
değil miydi? Yine şükrettim yine 
olmayanı değil, olanı görebilme-
liydim.

Neler kovaladı beni bu evliliğe 
biliyordum. Bir kez boş vererek 
atarsan adımını, çekerdi adım bir 
sonraki adımı hüzne pişmanlığa…

Benim eksikliğimin yanında, yüz-
lerce eksikliğinden haberdar ol-
mayan insanlarla karşılaştım. 
Durumumdan fayda çıkarmak is-
teyenlerin yanında, durumumdan 
güç aldım. Bazen korku, bazen 
ümitsizlik sarmışken bedenimi, 
attığım adımların getirdiği yere 
şükrettim.

İnsanı uçuruma götüren yine bir 
başka insansa, artık kendi değeri-
nin, kendi kıymetinin, kendi karar-
larının arkasına sığınmanın zama-
nı gelmişti. Herkesi iyi edemezsin 
ama kendini kontrol edebilirsin!

Her uçurumun dönüşü yeniden 
deneyebileceğini görmektir!

Yaşamak öğretiyordu ama öğren-
mek yürekten çok şey götürüyor-
du. Kalbi yeniden büyütmek için 
minnet, minneti büyütmek içinde 
başkalarına iyilik yapmak gereki-
yordu.

Kendi acılarım, yaşadıklarım, his-
settiklerim hep ders olmuşken 
bana, neden onu paylaşmayayım 
ki bir başka insanla?

İnsanı uçuruma götüren yine bir 
başka insansa, artık kendi değeri-
nin, kendi kıymetinin, kendi karar-
larının arkasına sığınmanın zama-
nı gelmişti. Herkesi iyi edemezsin 
ama kendini kontrol edebilirsin!

Her uçurumun dönüşü yeniden 
deneyebileceğini görmektir!

Yaşamak öğretiyordu ama öğren-
mek yürekten çok şey götürüyor-
du. Kalbi yeniden büyütmek için 
minnet, minneti büyütmek için de 
başkalarına iyilik yapmak gereki-
yordu.

Kendi acılarım, yaşadıklarım, his-
settiklerim hep ders olmuşken 
bana, neden onu paylaşmayayım 
ki bir başka insanla?

Acıyı göstermek için bağırmak 
gerekmez; harekete geçmek ge-
rek, yürümek gerek, suskunluğu-
nuz sabrınızdan olsun.

Yüreğini yakanlara inat, hayatı 
tercih etmek gerek.

Koklayarak öptüğün çocuklarının 
gözlerinin içine baktığında, du-
daklarında hep bir âmin… Güneş 
onlara kendi ülkelerinde özgür-
ce doğsun yeter diye… Her sabah 
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kendi yataklarında uyansınlar, ya-
rınlarla ilgili umutları bir kaçışa 
bağlı olmasın diye…

Duanın sebebi her gün televiz-
yonda gördüklerin...

Bir başkasının acısı senin duan olmuş-
sa; geriye sadece sahip olduklarına 
şükretmek ve bu ayrıcalığa sahip çık-
mak kalır.

Acının büyüttüğü insan olmaya gerek 
yok, kederi paylaşmak gerek. Sesi ku-
lağına ulaşmayan insanlar adına niyet 
okumamak gerek. Dünya ateş çembe-
ri, yangının düştüğü yer olmaya gerek 
yok. Yüreğe yangın gerek!

Şükür bulaşmalı, kötülüğe inat tebes-
sümle… Herkes hissettiği kadar engel 
olur kötülüğe; sen bak ve daha çok his-
set!

Her yaşanan bir başka olaya engeldir 
iyi okursan.

Toplum olarak sosyal ilişkilerin ahengi 
ve nezaketin teminini istiyorsak teşek-
kürü dilimizden düşürmemek gerek!

Karşılıksız yapılan iyiliklerin farkına va-
rıp, iyiliği yapan kişiye teşekkür etmek-
ten çekinmemek gerek!

Ben hep “İnsan insana emanettir.” de-
rim. Allah’ın beni ilk emanet ettiklerinin 
yerini doldurmuş insanlar sayesinde 
ben bugün buradayım.

Benim için yapılan her şeyin farkına 
varmayacak olsaydım tebessümüm 
böyle gerçekçi olmazdı.

Sürekli olmayana imrenen, kendisine ya-
pılan güzellikleri görmezden gelip mem-
nuniyetsizlik yaşayan, şikâyet edip isyan 
eden biri olsaydım, sadece kendi etrafım-
da dönen biri olurdum, biliyorum. İnsanla-
rın tebessümünden bile mahrum kalırdım.

Allah beni toplum içinde itibar edilen bir 
insan durumuna getirdi. En azından evlat-
larım için, eşim için, iş arkadaşlarım için ve 
yazdıklarımı okuyan insanlar için bu böy-
le…

İşte bu da benim emanetim. Emanet-
lerinin daim olmasını sağlamak için kal-
bimdeki yerlerini büyütmeli, varlıkları için 
şükretmeliyim.

Sahip olduklarıma karşı minnetim, iyilik 
yapma arzusu uyandırıyor. Çünkü teşek-
kür etmeyi bilen, teşekkür almak için her 
şeyi içtenlikle yapar. İçtenlikle yapılan her 
şey insanın yüzünden gönlüne tebessüm 
olur akar. Bundandır işte “Kalbin Şükrüdür 
Gülümsemek” demem…

KALBİN ŞÜKRÜDÜR GÜLÜMSEMEK

Yaşamak öğretiyordu 
ama öğrenmek 
yürekten çok şey 
götürüyordu. Kalbi 
yeniden büyütmek 
için minnet, minneti 
büyütmek için de 
başkalarına iyilik 
yapmak gerekiyordu
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CİLTÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR
MEHMET KARSLI

Kâğıdın icadından sonra yazılan tüm eserlerin korunmaya alınması isteği ile 
başladı ciltçiliğin hikâyesi. Geriye doğru şöyle bir göz attığımızda Batıdaki kitap 
ciltleri Doğuya nazaran çok daha basit kaldı. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in 
en müstesna şekilde ciltlenmesi isteği, ciltçiliği bir “güzel sanatlar” kolu haline 
getirdi belki de.

Bu sayımızda geleneksel Türk-İslam sanatlarının en köklülerinden biri olan cilt-
çilik sanatını TDV KAGEM’in sanat eğitmeni Mücellit Mehmet Karslı ile biraz daha 
yakından tanımaya çalışacağız.

Ömrünün 50 yıla yakın zamanını ciltçiliğe adamış olan Mehmet Karslı hocamızla 
bu köklü sanata dair konuştuk.

Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

1951 Yozgat Akdağ- Maden doğumluyum. İlk-orta-lise tahsilimi Ankara’da ta-
mamladım. 18 yaşını doldurduğumda Ziraat Fakültesinin matbaasına da çalış-
maya başladım. 1981’de TBMM’de memuriyetime devam ettim. 1996 yılında 
emekli oldum. Bir atölyem var ve o atölyede hala mesleğimi icra ediyorum.

Bilmeyenler için ciltçilik sanatını tam olarak nasıl tanımlarsınız?

Ciltçilik bir kitaba elbise giydirmek aslında. Bir kitabın değerine değer katmak, 
kısacası sanatsal bir çalışma yaparak kitabın ömrünü uzatmaktır.

Örneğin, bir cildin içinde ne var? Kâğıt yapımı, mürekkep yapımı, minyatür, hat, 
ebru, tezhip var. Ondan sonra da cilt vardır. Bunların hepsi bir bütündür. Diyelim 
ki siz bir kitap yazacaksınız. Önce kâğıtçıya gidiyorsunuz, kâğıt yaptırıyorsunuz, 
sonra onu harlatıyorsunuz ve bir yıl bekliyorsunuz. Cetvelciye gidiyorsunuz, cet-
velini çektiriyorsunuz. Daha sonra hattata gidip hattını yazdırıyorsunuz. Tezhibi 
varsa onu, sonra minyatürünü ve ardından ebrusu, son olarak da cildini yaptırı-
yorsunuz. Bunca işin ardından bir kitap çıkıyor ortaya.

Bu sanatla ilk tanışmanız nasıl oldu?

Bu sanata ilkokulu bitirip ortaokula yeni geçtiğim dönemlerde başladım diye-
biliriz. Bizim dönemimizde gece okulları vardı. Fakir bir aileden geliyoruz. Çalış-
mamız gerekiyordu. Ankara'dayız o zaman. Hacettepe yıkılmadan önce orada bir 
cilthane vardı. O zamanlar Gülhane'de çalışıyordum. Ustalarım Genelkurmay'da 
çalışıyordu. Onlar genelde akşamları daireden çıkınca gelirlerdi. Ben ise gündüz-
leri. İşte ilk orada başladım. Daha sonra orası yıkılınca İtfaiye Meydanında bir 
dükkâna ortak oldular ve ustalarımla oraya birlikte gittik. Usta-çırak ilişkisiyle 
öğrendim kısacası bu sanatı.

Mehmet KARSLI

1980 yılında Bursa’da doğdu. Bursa 
Yeşil İmam-Hatip Lisesi’nin ardından 
Atatürk Üniversitesi Basın-Yayın Radyo 
Televizyon Bölümü ve İşletme Fakülte-
sinden mezun oldu. Ulusal televizyon 
ve yapım şirketlerinde, dergi ve gaze-
telerde yönetmen yardımcılığı, muhabir 
ve editör olarak görev yaptı. Evli ve bir 
çocuk annesi olan Şen, halen Türkiye 
Diyanet Vakfı KAGEM'de  Kurumsal İle-
tişim görevlisidir.

Gülyaşar ŞEN
KAGEM Kurumsal İletişim-Görevlisi
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İlkokulu bitirdikten sonra biraz ara 
vererek sanayide çalıştım. Çünkü 
anneannemin ve dedemin yanında 
kalıyordum. Onların beni okutma 
imkânı yoktu. Sonra, o atölyede 
çalışmaya devam ederken aynı za-
manda müşterimiz de olan bir arka-
daşım beni gece okuluna kaydetti. 
Diş doktoruydu kendisi. Okuman la-
zım dedi. Oradan telsizlere; Yıldırım 
Beyazıt Lisesi Akşam Ortaokulunu 
bitirdikten sonra liseye gittim ve 
orada Matbaacılık Bölümünü ta-
mamladım. 18 yaşını doldurduktan 
sonra, devlet memurluğu yaparken 
bir yandan da bu işleri yürüttüm. 
Sanayideki işim çok zordu. Anne-
annem yaşlı. Evlerde çeşme yoktu 
şimdiki gibi. Sokak çeşmeleri var-
dı. Bu sebeple de sanayideki işimi 
bırakmıştım. İlkokuldayken babası 
matbaacı olan bir arkadaşım vardı; 
çok güzel kitaplar ve defterler ge-
tirirdi okula. Pek hoşuma giderdi. 
Sonra bu mesleğin içine girince ger-
çekten çok sevdim.

Cilt sanatının inceliklerinden bize 
biraz bahseder misiniz?

Çalışırken aşağı yukarı bir cildin 70 
kere elden geçtiği oluyor. Başında 
ya da ortalarında yanlış yaptığın 
zaman; yol, su, elektrik olarak sana 
geri döner. Bittiği zaman tabiri ca-
izse gülümser. Yani başta yapılan 
tek bir yanlış ölçüm, sonuna kadar 
zincirleme gider. Bu yüzden bizim 
sanatta çok dikkatli çalışmak lâzım. 
İkinci ya da üçüncü düşünceye yer 
bırakmaz; tamamen o ciltte, kapağa 
ve yazıya odaklanırsın. Çoğu zaman 
yaptığın tek bir hatadır belki ama 
bunun için kapağı kaldırır yeniden 
yaparsın. Kısacası, en küçük bir ha-
tayı bile kabul etmez bu sanat.

Evet, usta önemli ama bu sanatta 
malzeme de önemli sanıyorum. Her 
malzemeden cilt yapılmıyor değil mi?

Evet. Osmanlı’da özellikle derler 
ki, “kitap ceylan derisinden olur.” 
Ceylan derisinin en önemli özelli-
ği sağlam olmasıdır.

Ceylan derisine en yakın deri, 
oğlak ve keçi derisidir. Sağlam-
lık açısından da öyle; çünkü yaşlı 
deri yaşamaz ve gözenekleri de 
açık olur ve işleyemezsiniz. Oğlak 
derisi ise uzun ömürlü ve göze-
nekleri sık olur, işlemesi bu yüz-
den kolay olur. Ben şimdiye kadar 
ceylan derisi i le karşılaşmadım 
ama biz de oğlak ve keçi derisi 
yapıyoruz, çok da memnununuz. 
Bir de sahtiyan deri vardır. O da 
koyun derisinden yapılır. Bu daha 
ziyade klasik ciltçil ikte kullanılır. 
Biz şu an modern ciltçil ikle klasik 
ciltçil iği birlikte yapmaya çalışı-
yoruz. Ancak klasik cilt yapmak 
için her zaman imkânlarımız el 
vermiyor. Makine aksamımız ek-
sik. Tamamen yapmıyoruz diye-
meyiz, tabii ki yapıyoruz. Onunla 
ilgil i  de bilgileri olsun diye öğren-
cilerimize en ince detayına kadar 
gösteriyoruz.

Klasik cilt sanatı ile modern ciltçilik 
arasındaki en önemli farklar neler-
dir?

Her ikisinde de aynı malzemeyi 
kullanıyorsunuz. Modern ile Klasik 
ciltçilik arasındaki bariz fark; kla-
sikte el örmesi şirazesi vardır. On-
ların bazıları mıklebli olur. Mıklep, 
cildin ağız tarafından gelen ve içe-
ri giren bir parçadır. Kapağında ki-
tabı kutu şeklinde görürsünüz. Bu 
özelliği ile kitabın içine tozun ve 
haşeratın girmesini önler. Mıkle-
bin bir diğer özelliği de kitaba yön 
vermesidir. Böylece kitabı doğru 
yönde tutarız. Ayrıca klasik ciltte 
şemse olur, modernde bu olmaz. 
Şemse, Kur’an-ı Kerim üzerinde 
bulunan baskı ve desenlerdir. Onu 
da günümüzde temin etmek çok 
zor. Çünkü onlar kalıptır ve üç-beş 
yüz yıl önceki insanların elindeki 
kalıplardır. Şu an bunlar maalesef 
yok.

Ciltçiliğin bizim tarihimiz ve kültürü-
müz açısından nasıl bir önemi var, bi-
raz da bundan bahsedebilir misiniz?
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Ciltçilik ilk defa Türkistan’da Uygur 
Türkleri tarafından uygulanmış. Emevi-
ler, Abbasiler ve Memlüklerden sonra, 
Selçuklularla Anadolu’ya intikal etmiş 
ve Osmanlı döneminde de, özellikle 
Fatih Sultan Mehmet devrinde zirve-
ye ulaşmıştır. İlk ciltçilik teşkilatı da bu 
yükselme ile birlikte II. Beyazıt zama-
nında kurulmuş. Dolayısıyla ciltçiliğin 
bizim tarihimizde çok önemli bir yeri 
vardır. Klasik ciltçilik sanatının serüveni 
böyledir, dünyaya hitap etmiştir ve kla-
sik cildi dünya bizden öğrenmiştir.

Türk ciltçiliğini diğer ülkelerin ciltçiliğin-
den ayıran özellikler nelerdir?

Bir kere süslemeleri çok farklı. Zaten 
süsleme sanatı Osmanlı zamanında 
çıkmış. Cildin asıl amacı; kâğıtları bir 
arada tutmaktır. İlk zamanlar bunu 
tahtadan bile yapmışlar. Daha son-
raları, Osmanlı zamanında ekonomik 
durum iyileştikçe işin içine süsleme sa-
natını da katmışlar. Devletin ekonomik 
durumu iyi olunca, kişinin yapmış oldu-
ğu kitap başına aldığı ücret de o dönem 
neredeyse iki yıllık iaşeyi karşılıyormuş.

Ciltçilik aynı zamanda nesilden nesile 
geçen bir sanat. Siz bu sanatı kimden 
devraldınız?

Hacettepe’de bir atölyede başladım 
ben bu işe. O atölyedeki çıraklık dö-
nemlerimden sonra Ziraat Fakültesi 
Yüksek Ziraat Enstitüsünde devam 
ettim. Enstitü, 1933’de kurulmuş. II. 
Dünya Savaşından sonra Ziraat Fa-
kültesine siyasilerin de önderliği ile 
o dönem Almanya’dan kaçan su tesi-
satı ustasından tutun, duvar ustası-
na, matbaacısına kadar pek çok usta 
getirilmiş. Onların şöyle bir geleneği 
vardı: 18 yaşının altındaki çocukları 
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alıp, eğitip, dışarıya göndermek. Ben 
onların en son nesil çırağıyım. Orada 
Fuat Başer Hocanın elinde yetiştim. 
Ustam, Alman ustalarının elinde ye-
tişmiş ve el sanatlarını birincilikle ka-
zanmış bir şahsiyetti. 

Devlet Demiryollarının Çıraklık Oku-
lu vardı. Orada da ilkokuldan sonra, 
liseyi bitirene kadar çırak yetiştirir-
lerdi. Tabi şimdi orası da kapatıldı. 
Ben orada modern ciltçiliği öğrendim. 
2010 yılında İstanbul’da bir sergimiz 
oldu. O sergiye yaklaşık 20 eserim-
le katılmıştım. İslam Seçen Hoca, o 
eserleri görmüş ve "Bu eserleri yapan 
kişi ile tanışmak istiyorum." demiş. 
"İslam Seçen hoca kim?" derseniz, 
bana göre Türkiye’de, hatta dünyada 
klasik cilt ustalarının piri. Allah uzun 
ömür versin. Kendisi hem modern 
hem klasik dönem ustası hem de 
üniversitede hoca. Yanına gittiğimde 
dedim ki: “Hocam ben klasik dönemi 
bilmiyorum bana öğretir misiniz?” Al-
lah razı olsun kabul etti. Böylece ben 
her hafta sonu cuma gününden İs-
tanbul’a gitmeye başladım. Hocamın 
dersine katılır cumartesi akşam tek-
rar Ankara’ya dönerdim. Klasik cildi 
de bu şekilde hocamdan öğrendim.

Hat sanatında eserin üzerinde genel-
likle yapanın imzası bulunur. Fakat 
ciltlerin üzerinde mücellidin ismi yaz-
maz. Peki, siz yaptığınız eserlere hiç 
imzanızı attınız mı?

Evet yazılmaz. Ben de yazmam. Bir 
öğrencimin okulununun kütüphane-
sinde eski kitapları bir kenara ayır-
mışlar. O kitaplardan birini alıp getir-
di. Ben orada ustamın eserini tanıdım 
hemen. Bu benim ustamın işi dedim. 
Bizim meslekte böyledir. İmza atma-
dan yapanın kim olduğunu eserinden 
tanırsınız. Size bir anımı anlatayım: 
Sabri hoca diye bir hocamız var bizim; 
hat ve ebru hocası. Güzel Sanatlar’da 
ismi duyulmuş birisi. Antika pazarın-

    Ciltçilik ilk defa 
Türkistan’da Uygur 
Türkleri tarafından 
uygulanmış. 
Emeviler, Abbasiler 
ve Memlüklerden 
sonra, Selçuklularla 
Anadolu’ya intikal 
etmiş ve Osmanlı 
döneminde de, 
özellikle Fatih Sultan 
Mehmet devrinde 
zirveye ulaşmıştır
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lerde de yapılıyor. Fakat ciltçilik denince 
ilk olarak akla, eski eserleri kurtarmak 
ve onlara daha büyük bir değer katmak 
geliyor. Elinize eminiz ki çok fazla eski 
eser geçmiştir. Onların içinde elinize al-
dığınızda bir mücellit olarak sizi heye-
canlandıran bir eser oldu mu?

Evet, çok geldi. Şu an hala atölyemde 
kapağını sakladığım 500 yıllık bir ese-
rin kitap kapağı mevcut. Bir arkadaşım 
getirmişti. Ben o eser için, bir gün gelip 
de geri istemez inşallah diye dua edi-
yorum. Çünkü hala atölyemde duruyor. 
Dediğiniz gibi gerçek bir tarih neredey-
se. Beş asır geçmesine rağmen mıkle-
bindeki ebruların boyaları hala pırıl pırıl 
duruyor. Onun kapağını söktük, yenile-
dik ve restore ettik. İnanılmaz bir duy-
gu. Son zamanlarda bende bir hastalık 
başladı. Kitapların sırtında sırt kartonu 
dediğimiz bir bölüm var. Her kitabın bir 
ölçüsü var, ölçüsünü alıp onun içine bir 
yazı yazıyoruz. Düşünün, cilt yaptığınız 
bir kitabın 100 yıl sonra kapağını değiş-
tirmek icap etti ve orada bir not ortaya 
çıkacak; yapılış tarihi görülecek. Son 
zamanlarda böyle bir not düşüyoruz.

Ciltçilik deyince bizlerin ilk aklına gelen 
kitap oluyor. Fakat görüyoruz ki ciltçilik 
farklı alanlarda da uygulanıyor. Bunlar 
nelerdir?

da karşılaştık. “Hocam gel sana bir 
şey göstereceğim” dedi. Kitap satan 
birinin yanına götürdü. Fakat bir kitap 
40 lira ise bu adam 80 lira istiyor. Ar-
kadaş niye bu kadar pahalı dediğinde, 
“çünkü bunlar Mehmet Karslı hoca-
nın ciltleri” dedi. Çok utandım. Allah 
affetsin gururlandım da bir taraftan. 
Dediğim gibi esere imza atmanıza 
gerek yok. O meslekle ilgiliysen kimin 
hangi işi yaptığını bilirsin. Mesela ben 
piyasada bu işi yapan 10 kişinin ismini 
eserlerine bakarak "Şu falan hocanın 
eseridiye çok rahat söyleyebilirim.

“Kitabın kurtlanması, kurt düşmesi” diye 
bir deyim var. Gerçekten kitap kurtlanır 
mı? Aslında tabiri caizse yapmış olduğu-
nuz bu meslek ile eski kitaplara yeniden 
hayat veriyorsunuz diyebilir miyiz?

Bir bakıma evet. Kitaptaki kurt ola-
yı neden oluşuyor önce ona gelelim. 
Daha önceleri cilt kapakları buğday 
nişastası ve pirinç nişastasından ya-
pılıyordu. O da kurdun en çok sevdiği 
şey. Bir de kapalı alanda kendi ken-
dine kurt oluşuyor. Örneğin meyve-
ler, uygun ortamı dışında nasıl kendi 
içinde kurt oluşturuyorsa kitaplar da 
aynı şekilde. Bunun en basit çözümü 
tütündür. Kitap seven dostlarımız, 
eserlerinin arasına birkaç tütün yap-
rağı yerleştirdiklerinde görecekler ki, 
o kurtlar kesinlikle bir daha o kitapla-
ra gelmeyecektir. Zamanla arşivlerde 
kalmış kurt yemiş eski kitapları da işte 
bu sanatla iştigal eden kişiler olarak 
bizler restore ediyoruz. O delikleri ka-
patarak temizliyoruz. Dediğiniz gibi, 
tabiri caizse yeniden hayat veriyoruz.

Yani sadece kapak değil yaptığınız?

Yok hayır. O kapak olayı sadece bitirme 
aşaması. Bir diğer deyişle sadece mak-
yaj olayı.

Sizin de dediğiniz gibi ciltçilik sadece 
eski eserlerde uygulanmıyor, yeni eser-

Tabii ki. Mesela kubur var. Kubur de-
diğimiz şey de kabirden gelen bir söz-
cük. Osmanlı döneminde ulakların yani 
şimdiki deyimi ile habercilerin götür-
düğü evrakların muhafazası için kulla-
nılırmış. Günümüzde de kişiler diplo-
maları dâhil, değerli gördüğü ve içine 
sığdırabildiği her şey için kullanabiliyor 
aslında. Kimisi de, en sevdiği köşesinde 
sadece görsel bir obje olarak kul-
lanıyor. Ciltçilikte kutu yapımı da 
vardır. Mesela KAGEM’de, öğren-
cilerime ilk olarak kitap ciltlemeyi 
öğretiyorum. Sonrasında kubur ve 
daha sonrada kutu yapmayı öğre-
tiyorum.

KAGEM, kurum olarak bu anlam-
da ciddi bir ihtiyaca hizmet ediyor. 
Çünkü Ankara’da şu an bu sanatı 
meslek olarak öğreten ikinci bir ku-
rum yok. Elimden geldiğince ben de 
bu alanda ilgili devlet dairelerinde 
konferanslar ve söyleşiler vermeye 
çalışıyorum. Bakın günümüzde ya-
pılan kitaplardaki hazır baskı tekniği 
ile eski kitapların sağlamlığı bir de-
ğil. Biri bir yılda dağılıyor, diğeri elli 
yıl geçiyor sapasağlam. Böyle gi-
derse belki de yarın, bugünkü sağ-
lamlığı bile bulamayacağız. Nasıl ki 
bugün, 70’li ve 80’li yıllarda dinle-
diğimiz o eski taş plaklardaki şarkı-
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ları arıyoruz, belki de otuz yıl sonra 
bugün basılan kitapları arayacağız.

Cilt sanatına merak duyan kişiler için, 
bu sanatı öğrenmek zor mudur, o kişi-
lere neler söylemek istersiniz?

Mehmet Görmez hocam burayı ziya-
ret ettiğinde bana, "Kaç günde ciltçi-
liği öğretebilirsiniz?" diye sormuştu. 
Ben de ona dedim ki; "Hocam ben 
Kur’an-ı Kerim okumayı bilmiyorum, 
bana kaç günde okumayı öğretebilir-
sin?" Tabi bu işin esprisi, fakat bu iş 
sabır işidir. Biz devlet dairesine ele-
man almak için sınav yaparken iki 
şeye dikkat ederdik: Birincisi kişinin 
eli terlemeyecek, ikincisi sabırlı ola-
cak. Sınavda kişinin sabrını o kadar 
zorlardık ki. Bu yüzden bu ikisi olduk-
tan sonra başaramam diye bir şey 
yok. Çocuklarımızda da görüyoruz. 
Birisi tek anlatışta öğreniyor diğeri 
birkaç defada ancak. Anlayacağınız 
bu kişiye göre değişir.

Pek çoğumuz bir sanat dalına hobi 
olarak başlıyoruz ve bir süre sonra da 
devam ettiremeyip ya başka bir sanat 
dalına geçiyor ya da tamamen yarıda 
bırakıyoruz. Fakat siz bu işi sadece 
hobi olarak yapmakla kalmamış ay-

rıca ikinci bir mesleğe çevirmişsiniz. 
Başka İslam sanatlarını da merak edip 
ilgilendiniz mi?

Ebru ile ilgilendim. Bir ara tezhibe 
merak saldım. Ama zaman meselesi. 
Ben hep tek bir dalda yoğunlaşmak 
gerektiğini savunmuşumdur. Ciltse 
cilt, ebruysa ebru, tezhipse tezhip. 
Mesela ebru benim mesleğimle iç içe. 
O nedenle onunla bir dönem biraz ilgi-
lendim, fakat sonra zaman açısından 
bırakmak mecburiyetinde kaldım.

Bu işe hobi olarak başlayıp sonra 
vazgeçen öğrencileriniz oluyor mu?

Bizim sanat insanın ruhunu dahi 
besler. Çok incedir. Başka şey dü-
şünemezsin. Zaman açısından 
vazgeçen oldu. Yoksa ben yapamı-
yorum ya da sevmedim diye vaz-
geçen olmadı şimdiye kadar. Şim-
di KAGEM’de ders alıp da, Devlet 
Arşivlerinde çalışıp bu işi hakkı ile 
yapan çok sayıda öğrencim var.

Peki, sizce ciltçilik her yaşta öğrenilebi-
lir mi?

Hem de çok iyi öğrenilir. Gazi Üniversi-
tesinde dekan bir dostum var. Her an-
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tika pazarına gittiğimde “hocam bana 
bu işi öğretmiyorsun” diye kızar bana. 
Bugün gel desem gelecek. Aynı şekilde 
ders verdiğimiz öğrencilerimizden dal-
gıç, emekli hâkim, komiser gibi birbirin-
den farklı mesleklerden ve yaş grup-
larından öğrencilerim var. Yani, bunun 
yaşı yok. Zaten sanatın yaşı olmaz. 
Öğrenmenin hiç olmaz. Samimiyetle 
söylüyorum ben yaptığım her yeni işte 
bile bir şey öğreniyorum.

Bu sanata kadınlar mı, yoksa erkekler 
mi daha çok ilgi gösteriyor?

Gerçekten güzel sanatlarda bayanla-
rın çok büyük rolü var. Görüşüyle, dü-
şüncesiyle, ruhuyla ciddi katkı sağlıyor. 
Örneğin, benim Deniz isminde bir öğ-
rencim var. Bu sanatta fevkalade yetiş-
ti. Yani yapıyor bu işi. Erkek öğrenciler-
den de var. Ankara Üniversitesinde çok 
yetenekli bir öğrencim var. O da kendi 
kitaplarını yapıyor ve meraklı.

Günümüzde bu sanatı meslek olarak 
edinen kişi yaptığı işle evini geçindirebi-
lir mi?

Ben şükrediyorum. Üç evladım var ve 
onları bu mesleği icra ederek okuttum 
ve evlendirdim. Benim arabam olmadı. 
Hiç de önemli değil. Öyle çok para da 
kazanmadım. Devlet memurluğundan 
aldığım maaşla bu işi yaptım.

Benim bir prensibim var: Kitabın sa-
hibi kim olursa olsun fark etmez, beni 
kitabın kendisi ilgilendirir. Mesleğimle 
ilgili ne biliyorsam ayrım yapmaksızın 
tüm eserlere aynı özen ve hassasiye-
ti gösteririm. Fakat piyasada dükkân 
çalıştırmaya kalksaydım para kaza-
namazdım. Nedenine gelirsek; bir cilt 
yetmiş kere elden geçiyor. Sen bir cil-
de 40-50 lira para istediğinde, kitap 
zaten 1 lira diyor.

Ben gittim 1 liraya bir roman aldım, 
sen benden 40 lira cilt parası istiyor-

46

KÜLTÜR-SANAT



sun diyor. Onun için diyorum Osmanlı 
döneminde, bir kitap meydana geldi-
ğinde her tarafı sanat kokuyor. Daha 
nitelikli eserler yazılıyordu. Bir kere 
okunup bırakılacak kitaplarda ister 
istemez koruma ve ciltleme gereği 
duyulmuyor. Bir mücellit tek başına 
sadece bu işle bu şartlarda piyasa-
da karnını maalesef doyuramaz. Bu 
sebeple bu işin tek başına yapılarak 
meslek edinilebilmesi için devletin bu  
sanatlara sahip çıkması gerekir.

Peki devletimizin bu tür sanatlara ba-
kışı ve sahip çıkışı bugün ne durumda?

Kim ne derse desin, özellikle son on 
yılda İslam Sanatları Türkiye’de çok 
gelişti. Gerçekten bu meslekler unu-
tulmaya yüz tutmuştu. Tamamen ticari 
olarak bakılıyordu. Fakat bu tamamen 
bir kültürdür. Örneğin, bir ebrucu bir 
sergide yüz eser asıyor fakat üç tane-
sini satamıyor, ama o sergiyi açabilmek 
için yüz tane çerçeve parası vermiştir. 
Bu, alandaki kültür zayıflığından kay-
naklanıyor. Mesela bir dostumuzun 
düğününe ya da herhangi bir davetine 
çeşitli hediyelerle gidiyoruz. Hâlbuki o 
sergiden bir eser alıp gitsek. İşte kültür 
derken bunu kastediyorum. Hem sa-
natçıya da bir destek olur.

Kendi mesleğimle alakalı toplasanız 
50 kişi çıkmaz. Devlet bunun sade-
ce 10 tanesine bile sahip çıksa yeter. 
Bugün Devlet Arşivlerinde henüz ka-
pağı açılmamış çürümeye yüz tutmuş 
kitaplar var. Bu yüzden devlet sadece 
kendi eserlerini bile korumaya almak 
için ciltçilik ustalarına alan açsa bu 
meslekler hem kültürümüzün içinde 
daha fazla yer alır hem de unutulmak-
tan kurtularak tekrar değer kazanmış 
olur. Böylelikle gelecek nesillere de 
kültürümüzün bir parçası olarak akta-
rılmış olur. Dediğim gibi eskiye göre şu 
an bu sanatlar çok daha iyi durumda. 
On yıl önce terk edilmeye neredeyse 
yüz tutmuştu.

Elbette bunun gelişmesi, daha ileriye 
taşınması lazım. Bugün okullarda bu 
tip sanatlarımız görsel sanatlar dersin-
de ya da meslek liselerinde özel ders 
olarak okutulabilse ne kadar güzel olur..

Hiç başladığınız bir iş gece aklınıza dü-
şüp de kalkıp ben bu işi bitirmeliyim de-
diğiniz oluyor mu?

Bana gelen iş önce beni heyecanlan-
dıracak. Mesela bir el yazması önüme 
geldiyse o en az, üç dört gün kafamda 
olgunlaşır. Bazen oluyor ki bir ay ol-
gunlaşmaz. Yapacağım işin bütün mili-
metrik ölçülerine, derinin rengine kadar  
tasavvur ederim. Kafamda ne zaman 
"Tamam." dersem o zaman başlarım.

Güzel sanatlarla uğraşan kişilerin ede-
biyata, musikiye merakı olduğu doğru 
mudur? Sanatçı dünyaya hangi gözle 
bakar?

Bu soruya yaşadığım bir olayla cevap 
vereyim. Bir arkadaşım ceviz ağacın-
dan bir masa yapmış ve atölyeme ge-
tirmiş. Bir baktım, üzerinde işlemeli bir 
bayan aynasının resmi var. Bu arada 
pek kimse bilmez ama ceviz ağacının 
resim çekme özelliği vardır. Mesela, bir 
objeyi ceviz ağacının karşısına bir süre 
koyun. Ağacı kestiğinizde göreceksiniz 
ki o objenin resmini almış. Arkadaş, 
masayı kendi yaptığı halde bunu fark 
etmemiş. İşte sanatla uğraşan insanın 
farkı budur. Yani çevresindeki olup bi-
ten en ince ayrıntıya bile o gözle bakar 
ve fark eder. İki kişiyi bir caddede 100 
metre ileri geri yürütün. Döndüğünde 
göreceksiniz ki sanatla uğraşan kişinin 
etrafında gördüğü objelerin renklerine 
dair bile anlatacağı şey daha çoktur.

Son olarak okuyucularımıza vermek is-
tediğiniz mesajınız var mı?

Ben ömrüm boyunca çalıştım. Ja-
ponlarda bir kültür vardır. Birine ceza 
verecekleri zaman onu bir odaya ko-

yup sen burada hiçbir şey yapmadan 
oturacaksın derlermiş. Çünkü Japonlar 
için en büyük ceza odur. Benim için 
de öyle. Bazen, pazar günleri atölyeye 
inerim. Kahvemi yaparım. Gözlerimle 
atölyeyi bir dolaşıp oranın havasını te-
neffüs eder öyle çıkarım. Yani çalışmak, 
çalışmak, çalışmak.. Gençlere gelince, 
mutlaka güzel sanatların bir dalı ile ilgi-
lensinler. İnsanın bakış açısını değiştirir. 
Kaybetmezler, kazanırlar. Toplumda 
konuşmalarını bırakın, inanın sokakta 
yürüyüşleri bile bir başka olur. O yüz-
den diyorum ki, hayatınızın mutlaka bir 
yanında sanat olsun.

Bu keyifli sohbet için okuyucularımız 
adına teşekkür ederiz.
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BABA OLMAK
“BABA OLMAK MI, BABALIK YAPMAK MI?”

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psiko-
lojik Danışmanlık Programından mezun 
oldu. Klinik Psikoloji alanında yüksek 
lisans yaptı. Özel sektörde dershane, 
ilköğretim okulları ve anaokulunda psi-
kolojik danışmanlık, yöneticilik yaptı.  
European & Middle Eastern Institute 
of Hypnosis (EMEIH)’den uygulamalı 
Hipnoz Practicioner (Hipnotist) eğitimi 
aldı. Anne baba çocuk eğitimi, özgüven 
gelişimi, dikkat, meslekler, etkili öğren-
me ve çalışma alışkanlıkları üzerine ya-
yınları olan Mürşid Ekmel Aybek, aynı 
zamanda çeşitli çocuk eğitimi kitapları-
na pedagojik danışmanlık yapmaktadır. 
Çocuğun karakter, fıtrat ve zeka gelişi-
mi üzerine çalışmaları bulunmaktadır. 
Dünyada karakter eğitimi uygulama-
ları, Osmanlı ve Selçuklu’da, Cumhuri-
yet’in ilk yıllarında çocuk eğitimi üzerine 
araştırmalarını sürdürmektedir. Eğitim 
Politikaları ve Araştırmaları Derneğinin 
başkanlığını yürüten Aybek, Milad Ka-
rakter Gelişim Akademisinde Psikolojik 
Danışman olarak çalışmaktadır.

Mürşid Ekmel AYBEK
Uzman Psikolojik Danışman

“Baba olmak mı, babalık yapmak mı?” dediğimizde neler söyleriz? Babanın gö-
revlerini sayalım desek, neler çıkar genel anlamda? Kavramsal olarak baktığı-
mızda baba ne iş yapar, ne yapar baba? Niye “baba olmak” dedik? Neler beklenir 
babadan, neler söyleriz? Eş diyebilir miyiz aynı zamanda? Soruların sayısını ço-
ğaltabiliriz…

Babalık yapmak ve baba olmak aslında bir bütündür. Çocuklar açısından olduğu 
kadar, eşler açısından da önemli bir olgu “baba” kavramı. Çünkü aynı zamanda 
baba olmak, babasının evinden gelen bir hanımefendiyle de aynı evde yaşamak 
demek. O hanımefendi baba evi dediği evden başka bir eve geldiğinde babasının 
ilgisini, şefkatini, merhametini, güvenini de aynı şekilde eşinde arayan bir fert. 
Dolayısıyla, babanın çocuklara bakmak, evi geçindirmekle beraber aynı zamanda 
eşinin de babasından alışageldiği ve ihtiyaç duyduğu sevgi ve güveni tam anla-
mıyla tesis edecek, karşılayacak bir yapıya sahip olması gerekiyor.

Tam da bu noktada yukarıda sorduğumuz soruları, pek de bize ait olmayan bir 
başlık altında incelemek durumundayız: Pedagoji. Pedagoji kelimesi, ‘pedagog’ 
kelimesinden geliyor. Pedagog da Romalı asillerin çocuklarını okullarına götüren 
kölelere verilen isim, çocuk bakıcısı demek tam manasıyla. Her bir medeniyetin, 
her bir toplumun, her bir inancın kendine ait bir insan tanımı ve insana bakış 
açısı olduğunu unutarak, Batılılaşmayla birlikte kendi medeniyet algımız ve bakış 
açımızdan çıkarak, başka bir medeniyetin kavramlarıyla çözüm bulmaya çabala-
mışız.

Buradan hareketle İslam inancıyla baktığımızda çocuğa yaklaşımımız ne olma-
lı, nasıl olmalı sorusuyla başlamak istedik. Endülüs’te, Selçuklu’da, Osmanlı’da 
çocuğa nasıl bir nazar ile bakılıyordu, nasıl bir değer veriliyordu veya değer veri-
liyor muydu? Saydığım medeniyetler geçmişte kaldılar diyebilirsiniz. Elbette gü-
nümüzün ihtiyaçlarını da dikkate alarak, ama en önemlisi insanı gülen, ağlayan, 
sevinen, üzülen bir varlık olarak değerlendirmeliyiz. İnsanın neye güldüğü, neye 
ağladığı değişebilir tabi ki ama duyguları olan ve en önemlisi de Allah’ın yeryü-
zündeki halifesi olarak tanımlanan bir varlıktan bahsettiğimizi unutmayalım.

Meslekî yaşamımda “Hocam, keşke ben bunları çocuğumu kucağıma aldığım andan 
itibaren bilseydim veya önceden bilseydim.” gibi cümlelerle çok sık karşılaşıyorum. 
Aslında biliyoruz ama bize verilen bilgi ne kadar bize ait, bunun çok fazla muha-
sebesini yapma imkânı bulamıyoruz.

Daha ortada “değerler eğitimi” kavramı gibi bir kavram yokken, bir okulda veli-
lerle bir anket yapmış ve onlara “Çocuklarınızı bu okula gönderme nedeniniz nedir?” 
diye bir soru sormuştuk. Şıkların içerisinde “Karakterli, ahlaklı olmasını istiyorum,” 

Mürşid Ekmel AYBEK

Bu yazı KAGEM bünyesinde sürdürülen Baba Olmak seminerlerinden derlenmiştir.
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“Sportif bir genç olmasını istiyorum,” “Ba-
şarılı olmasını istiyorum” gibi seçenekler 
sunduk ve sadece tek bir şıkkı işaretle-
yebileceklerini söyledik. Velilerin yüzde 
81’i “Karakterli, ahlaklı olmasını istiyo-
rum.” dedi. Biz de onun üzerine okulda 
bir kimlik inşa edelim düşüncesiyle bir 
süreç başlattık. Yurt dışından karak-
ter eğitimi üzerine yapılan çalışmaları 
getirdiğimizde çok enteresan şeylerle 
karşılaştık. Mesela, öğretmenlerin ka-
rakter eğitimi temalı kılavuz kitabında 
karşımıza Kur’an-ı Kerim’den ayetler 
ve Peygamber Efendimiz’in bazı hadis-
leriyle İslam medeniyetinin öncü isim-
lerinden Mevlâna ve Yunus Emre’nin 
sözleri çıktı. Bunun sebebini incelediği-
mizde, kitapları hazırlayan ekibin bütün 
dinlerin kaynaklarından yararlandıkla-
rına ve bunları kendilerince rafine bir 
süzgeçten geçirdiklerine şahit olduk.

Hiç unutmadığım başka bir anım ise, 
yurtdışında bir rastlantı olarak “Zekâ 
Geliştiren Müzik” adıyla satışa sunulan 
bir CD’yle ilgili. Bu başlık ilgimi çekmiş-
ti, ben de hemen aldım. CD’yi dinledi-
ğimde heyecanım şaşkınlığa dönüştü. 
Çünkü dinlediğim şey sufi müzikti. Bu 
taraftan baktığımızda da aslında adı-
nı bilmediğimiz, ne işe yaradığını fark 
edemediğimiz değerlerimizin olduğu-
nu anladım. Yurtdışından getirdiğimiz 
bazı eğitim materyallerinin içeriklerini 
incelediğimizde bizim ne kadar büyük 
bir zenginliğin içerisinde olduğumuzu 
anladık.

Fıtrat ya da Karakter Eğitimi Nedir, 
Ne değildir?

Bu yazıda karakter eğitimi konusuna 
yoğunlaşacağız. Günümüzde sıkça kul-
lanılan “karakter eğitimi” ve “değerler 
eğitimi” konularını irdelerken “fıtrat” 
kavramı çıkıyor karşımıza. Fakat “fıt-
rat” kelimesini de çok fazla kullanmak 
istemiyoruz. Yıpranmasını ve içinin bo-
şaltılmasını istemiyoruz, zira önemli 
ve özel bir kelime. “Karakter” üzerine 

daha çok duruyoruz ama “karakter 
eğitimi” demiyoruz da “karakter geli-
şimi” diyoruz onun için. Çünkü fıtrat, 
eğitilmez; varlıktır, bir yapıdır. Aksine 
fıtrat, geliştirilmesi gereken bir atmos-
fere ihtiyaç duyar. Başta anne babaya, 
daha sonra da eğitimciye düşen görev 
de onun ortaya çıkmasını sağlamaktır. 
O açıdan buna, “medeniyet perspektifi” 
de diyebiliriz.

Bu konuda güzel bir örnek, “Ağaç yaş 
iken eğilir” sözüdür. Osmanlı Türkçesiy-
le yazılmış olan kaynaklara baktığımız-
da bu sözün aslında “Nihal tazeyken 
doğrulur” olduğunu görürsünüz. Ancak 
burada çok önemli bir ayrıntı var: “Ağaç 
yaşken eğiktir doğası gereği, geliştikçe 
doğrulur.” denilmek isteniyor. Doğa-
sı gereği, yapısı gereği önce yaştır. Bu 
çerçevede çocuklara olan yaklaşımı-
mızda farkında olmadan doğrultacağız 
derken, eğriltiyoruz aslında onları.

Bu bağlamda doğru bildiğimiz pek çok 
yanlış var. Mesela “ödül” bunlardan bir 
tanesi. Cezadan kaçınalım ama ödül 
verelim mi? Ödül müdür çocuğun ihti-
yacı olan şey? Disiplin dediğimiz kav-
ram nedir? Baba, bizim toplumumuzda 
eve baktığımızda otoriterdir aslında 
değil mi? “Çocuk biraz çekinmeli baba-
sından.” deriz. Oysa bugünkü çocukla-
ra / gençlere baktığımızda “çekinilen 
baba” aynı zamanda çok rahatlıkla ka-
çan bir nesli de karşımıza çıkarabiliyor. 
Çekinme ne kadar olmalı, nasıl olmalı? 
Dünkü çekinmek ile bugünkü çekin-
mek aynı şeyler mi? Dünün çocukları / 
gençleri ile bugünün çocukları / genç-
leri aynı mı?

Bizim gençliğimize baktığımızda, ço-
cukluğumuza baktığımızda en fazla ne 
biliyorduk? Yan mahalleyi bilirdik, belki 
yan köyü bilirdik, yan şehri bilirdik en 
fazla, bir de televizyonda tek bir yayın 
kanalından ne izleyebilmişsek, duyabil-
mişsek onları bilirdik. Bugünün gençleri 
bir tuşa dokunuyor ve Amerika’daki 

arkadaşıyla konuşuyorlar. Çok farklı 
ve çeşitli uyarıcılara muhatap oluyor-
lar. Bu yüzden dünün yaklaşımlarıyla 
bugünkü çocuklara/gençlere yaklaşım 
sergilemeye başladığımızda çok ciddi 
problemlerle karşı karşıya kalabiliyo-
ruz.

Bir arkadaşımın çocuğuna olan yak-
laşımını bu bağlamda eleştirdiğimi ve 
kendisini uyardığımı hatırlıyorum. Ona 
demiştim ki, “Çocuğun senden çok 
çekiniyor, bu kadar da yapma. Mesafe 
koyuyorsun.” Geçtiğimiz günlerde beni 
aradı. Sabah saat 7.30.

-“Hocam, çok kötü durumdayım, yar-
dım etmen lazım, onun için aradım bu 
saatte. Bizim çocuk bavulu topladı, şu 
anda gidiyor. Üniversite sınavına gire-
cek bu sene. Ne yapacağım ben, şaşır-
dım. Bir daha sizin yüzünüzü görmek 
istemiyorum.” diye çekti kapıyı, çıktı 
gitti.

 -“Bir dakika, sınavı boş ver, oğlun gi-
diyor.” dedim.
-“Ne yapayım?” dedi.
-“Git özür dile.” dedim.
-“Niye?” dedi.
-“Ona göre sen suçlusun değil mi?” 

dedim.
-“Öyle söylüyor. Onu anlamadığımı 

söylüyor.” dedi.
-“Tamam, anlamıyorsun, onun dilin-

den konuşmak zorundasın. Git özür 
dile.” dedim.
-“Niye özür dileyeyim?”
-“Oğlum, seni anlayamadım, haklısın, 

özür dilerim, yanlış yaptım. Eve bir ge-
tir, sonra da getirebilirsen bana getir 
bir konuşalım, gençle tanışalım.”
-“Gelmez ki.” dedi.
-“Şöyle dersen gelir: -“Oğlum, prob-

lem bende. Benim yardıma ihtiyacım 
var, bana yardım etmek için gelir mi-
sin?” dersen gelir.” dedim.
Söylemiş, çocuk geldi, tanıştık. Far-

kındalığı çok yüksek, hakikaten be-
yefendi de bir çocuk. -“Bana bir anlat 
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kendini.” dediğimde;
-“Hocam, her şey ben okula başladı-

ğımda oldu.” dedi.
-“Hangi okul?” dedim,
-“İlkokul” dedi.
-“Ben ilkokula başladım ve benim ço-

cukluğumu çaldılar benden. Ben hep 
emirleri ve talimatları yerine getiren 
bir çocuk olmaya başladım, hiç ken-
dim olamadım, artık buraya kadar gel-
di. Babamdır kırmak istemiyorum, an-
nemdir kırmak istemiyorum. Yeri geldi 
çok öfkelendim, çok bağırdım çağırdım 
ama yeter artık. Üniversitesi, geleceği 
umurumda değil, ben onların yanında 
bir daha kalamam.” dedi.

-“Şu anda ne düşünüyorsun?” dedim.
-“Valla, şans verdim işte.” dedi.
-“Yani?” dedim.
-“Bakacağım.” dedi.
-“Yani gündemde var hâlâ.” dedim.
-“Var tabii. Her an çekip gidebilirim.” 

dedi.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün 
ama çocuğu, ne bu noktaya getirdi? 
Problemleri, çocuklukta fark etmi-
yoruz. Yavaş yavaş, tuğla tuğla örü-
yoruz, damlayan göl misali büyüyor 
bazı şeyler, patladığında anlıyoruz. Bu 
yüzden çocuğu küçük olan babalar ve 
baba adaylarımız daha şanslı diyorum. 
Gençler için de mutlaka çözümler ve 
hatalarımızı düzelteceğimiz şeyler var. 
Onlar için de geç değil tabi ki.

“Babacığım ben buradayım!”: Ço-
cukların Fark edilme İhtiyacını Tanı-
mak

XX. yüzyıl ve XXI. yüzyıl arasındaki te-
mel farka baktığımızda; XX. yüzyılda 
çocuğu hayata hazırlamak önemliy-
ken, XXI. yüzyılda “Hayat anne kar-
nından başlayan bir süreç." cümlesiy-
le karşılaşıyoruz. Buradan hareketle 
ama yanlış bir hareketle; çocuğuma 
ben söylemezsem, göstermezsem, 
anlatmazsam, izah etmezsem, takip 

etmezsem; öğrenemez, anlayamaz, 
yapamaz düşüncesi var ebeveynlerde. 
Babalarda bu algı daha fazla.

Anne çocuğa yaptıramadığı birçok 
şeyi babaya yüklüyor. Bir de “Akşam 
gelince baban gösterir sana.”, “Sana 
soracak.” cümleleriyle babaya kötü bir 
rol veriliyor aslında. Belki baba, ak-
şam eve geldiğinde neşeli bir şekilde 
“Eve gideyim de çocuklara şöyle bir 
sarılayım.” düşüncesi içerisindeyken, 
“Babası, dersini yapmadı, ödevini yap-
madı.” vb. cümleleriyle, kötü polis olu-
veriyor. Bunun sonucunda baba, iste-
nilmeyen kötü adam, anlaşılamayan, 
anlamayan bir fert hâline dönüşüyor 
çocuğunun gözünde. Oysa babanın 
anne kadar çocuğa sevgisini, güvenini, 
şefkatini vermesi gerekiyor. Aksi tak-
dirde, hakikaten ergenlik döneminde 
çok ciddi çatışmalar karşımıza çıkabi-
liyor.

Geçen ay iki kız çocuğu geldi. Baktım, 
çok da konuşmaya niyetleri yok. Aslın-
da bir çocukla ilgili gelmişlerdi.

-“Gelin oturun.” dedim, oturdular, ko-
nuşmaya başladılar.
-“Siz konuşun, sohbet edin, ben ça-

lışma yapacağım.” dedim. Kızlar iyice 
konuşmaya daldılar.
Birisi -“Falanca diziyi seyrediyor mu-

sun?” diye sorunca diğeri,
-“Evet, seyrediyorum. Benim babam 

da falanca dizideki gibi olsa keşke. O 
dizideki baba bak şunu aldı, bunu aldı 
kızına. Benimki keşke ölse diyorum 
zaten.” dedi.

Bir: Babayı değiştirmenin hesabını 
yapıyor. İki: “Ölse keşke.” diyor. Yani bi-
zim çocukluğumuza baktığımızda; yeri 
geldi dayak da yedik, yeri geldi sıkıntı-
lar da yaşadık ama hiçbirimizin aklına 
gelecek şeyler değildi bunlar. Bugünkü 
neslin kafasına o kadar çok bilgi bom-
bardımanı yükleniyor ki, zaten kafa-
sında birçok şık var onun, birçok cevap 

var aynı zamanda. O cevaplardan biri-
ni seçiyor yaşadığı şeylere göre.

Çocuklarımızı eğer günümüzün o 
bombardımanından kurtarmak istiyor-
sak, babaya düşen en önemli görev; 
“şemsiye rolü” üstlenmesidir. Yani şef-
katiyle, kollarıyla, bakış açısıyla, pozitif 
duruşuyla; çocuğuna, ailesine, eşine 
hissettirmesi lazım ki, çocuk da kendini 
güvende hissetsin, ve kendi fıtratında 
var olan yeteneklerini, özelliklerini or-
taya çıkarabilsin. Aksi takdirde her tür-
lü müdahale, “şunu yap, bunu yap” gibi 
sözlerle evinizi karakol gibi bir pozisyo-
na düşürmek, babayı sadece çocuğun-
dan uzaklaştırır ve kontrolü kaybettirir. 
Baba ne yapacağını bilmez, kontrolünü 
kaybederse gerçekten anne de çocuk-
lar da kontrolünü kaybeder.

Bazı durumlarda çaresizliğimiz mut-
laka olacaktır ama bunu kesinlikle ço-
cuklarımıza hissettirmememiz gereki-
yor. Kıyamet de kopsa, yanardağlar da 
patlasa çocuğa asla yansıtmamamız 
ve güçlü bir duruş sergilememiz lazım. 
Çaresizliğimizi aslında öfkemizle yan-
sıtıyoruz. Bir baba çok öfkeli oluyorsa, 
öfkesini kontrol edemiyorsa ve bunu 
çok sık yapıyorsa çocuğu nezdinde 
güçsüz ve çaresiz bir babadır.

Anne de bunu yapıyorsa, anne için de 
tabii ki geçerli bu. Çocuk kendini gü-
vende hissetmez ve kendisiyle nasıl 
baş edilebileceğini bilmeyen bir anne 

BABA OLMAK

    Çaresizliğimizi 
aslında öfkemizle 
yansıtıyoruz. Bir baba 
çok öfkeli oluyorsa, 
öfkesini kontrol 
edemiyorsa ve bunu çok 
sık yapıyorsa çocuğu 
nezdinde güçsüz ve 
çaresiz bir babadır
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babayı görürse, bir de çok zeki ve atak 
bir çocuksa anne babayı kullanmaya 
ve yönetmeye başlar. Bir bakmışsınız 
çift kişilikli bir insan oluvermiş. Evde 
ve okulda farklı davranışlar sergileyen 
çocuklar. O rolü artık anlamış, çözmüş, 
lambaları patlatan, camları kıran bir 
çocuk oluyor. Artık böyle bakıyor kendi-
sine; “Ben yaramaz bir çocuğum.” Yani 
işe yaramaz boyutundan bakıyor. Kul-
landığımız kelimeler bile ciddi önem arz 
ediyor. 

Batı anlayışına baktığımızda: Batı, in-
sanı standart hâle getirmeye çalışır, 
normalleştirmeye çalışır; çünkü nesne 
olarak bakar insana ve dönüştürülmesi 
gerektiğini söyler. Bizim yaklaşımımızın 
tam tersi bir yaklaşımdır bu. Biz fıtrata 
inanırız. Bu açıdan, bizim yaklaşımımız; 
okulun verdiği yüklemeler, beklentiler, 
hepsi normalleştirme çabası içerisin-
dedir fakat buna da hiçbir çocuk uy-
maz. Mesela, okullarda öğretmenler, 
1’inci sınıfta hemen çocuklarla beraber 
“Hadi çocuklar, beraber kuralları ko-
yuyoruz.” derler; parmak kaldırmaktan 
tutun “Sınıflarda, koridorlarda koşma-
malıyız.” şeklinde birçok kural konulur. 
“Koridorlarda koşmayınız.” yazar, çocuk 
da koşmaya devam eder. Çünkü çocu-
ğun yapamayacağı bir şey istiyoruz biz 
ondan. Sonra da diyoruz ki: “Trafik ku-
rallarına niye uymuyor insanlar?” Çün-
kü kuralların ezilebileceğini daha 1’inci 
sınıfta çocuğun fıtratına aykırı kurallarla 
biz öğretiyoruz. Çocuğun yapamayacağı 
bir şeyi öğretmeye çalışıyoruz biz çocu-
ğa: “Koridorlarda koşmamalıyız!” Oysa 
enerjisi var onun ve dürtüsü var. “Sakın 
acıkma,” “Sakın susama” demek gibi bir 
şeydir bu.

 En temelde, çocukluk döneminde 
çocuklarımızla ilgili beklentilerimizde 
yapamayacağı şeyleri çocuğa yükler-
sek, baskılarsak, çocuk sadece zamanı 
gelince onu nasıl aşacağını beklemeye 
başlar. Hatta bazıları aşar, çaktırmadan 
bunu yapmaya kalkar. Çocuğun yapama-

yacağı bir şeyi çocuktan istediğimiz za-
man çocuk, kendi yolunu çizmeye başlar. 
Ödev için de bu geçerlidir. Eğer öğretmen, 
çocuğun gücünün üzerinde bir ödev veri-
yorsa, “Tamam, öğretmen ödevi vermiştir, 
sorumluluk sahibi olmalıdır” diye bakıyo-
ruz. Baba akşam geliyor orada yaptırımını 
uyguluyor ama çocuğun yapamayacağı 
nitelikte ve nicelikte bir ödev. Bir kaçar, iki 
kaçar, üçüncüsünde yalana başvurur. Ya-
lana başvurmaya başlayınca da, baktı işe 
yarıyor, zaman içerisinde profesyonelleş-
meye başlar.

Hep çocuk tacizlerinden konuşuyoruz da 
bu tacizciyi görmüyoruz maalesef. Ço-
cuğun hayatına biz müdahale ediyoruz, 
çocuğun hayatını elinden alıyoruz, çocuk-
luğunu elinden alıyoruz, çocuğun helalini 
haram yapıyoruz aslında. Dinî açıdan da 
böyle, akademik boyutta da böyle. Yapa-
mayacağı şeyleri çocuğa yüklemek, sade-
ce ve sadece güvenin yok olmasına neden 
olur. Bir de biz, baba olarak baskı kurmuş-
sak o güven kaynağı, o şemsiye sopaya 
dönüşmüşse çocuk sadece çaresizleşir ya 
da çok sönük ve tamamen öfkeli bir var-
lık hâline geliyor, o da ergenlik dönemin-
de karşımıza çıkıyor. O açıdan, günümüz 
dünyasının bize dayattığı babalık figürünü 
gözden geçirmemiz gerekiyor.

Çocukları neye göre yetiştiririz, neyi 
referans alırız, neyi esas alırız? Anne-

lerle bir sohbet ortamında konuşurken 
-“Çocukları neye göre yetiştiriyorsunuz, 
hangi metodu kullanıyorsunuz?” dedi-
ğimde bir tanesi -“Hocam, terlik me-
toduyla.” demişti, şaka yapıyordu tabii. 
Peki, öğrenmeye baktığımızda çocuğa 
biz mi öğretiriz, çocuk mu öğrenir?

Yine, toplumda kabul gören baba 
rolünde çok sık karşılaştığım bir şey, 
-“Hocam, anlatıyorum ben.” diyor. 
–“Peki, anlıyor mu?” diyorum. -“Din-
lemiyor.” diyor. Hiç unutmam, kızımı-
zın bir tanesi: -“Hocam, babam saye-
sinde gözüm açık uyumayı öğrendim. 
Geliyor saatlerce anlatıyor, anlatıyor, 
anlatıyor, gece yarısı oluyor, uykum 
geliyor, uyuyamıyorum, gözüm ka-
panmaya başlayınca da azarlıyor, 
‘Beni dinlemiyor musun, saygısız.’ di-
yor bana. Ben de zaman içerisinde 
kendimi geliştirdim, gözüm açık uyu-
mayı öğrendim.” dedi. Baktığınızda bu 
zulmü çocuğa baba öğretiyor.

İşin asıl tehlikeli tarafı, eğer bunu bir 
de din adına yapıyorsak, dinin sadece 
baskıcı ve dayatmacı bir şey olduğunu 
düşünmeye başlıyor, böyle olduğunu 
zannediyor çocuk ve -“Hepsi dinden 
kaynaklanıyor.” diyor. O kadar fark-
lı gençler geldi ki -“Bu hep Allah’ın 
yüzünden.” diyor mesela bir tanesi. 
-“Niye?” dedim. “Hep onun emirlerini 
yapacağız diye diye beni bu hâle ge-
tirdiler.” dedi. O öfke, o kızgınlık, o ma-
sum varlığı aslında başka bir şeye sü-
rüklemiş. Çocuğun temel ihtiyaçlarını, 
isteklerini görmezlikten gelirsek eğer, 
maalesef ileride çok ciddi fırtınalara 
sahne olan filmler izleriz.

Bu açıdan da, tabii önemli olan şey 
–bu yüzden Batı düşüncesinden baş-
ladım- bizim tek ve ana problemimiz, 
bize ait olmayan bir modeli uygulu-
yor oluşumuzdur. Bizim inancımıza, 
medeniyetimize, kültürümüze ait ol-
mayan bir sistemi uyguladığımız için 
bunları yaşıyoruz.

Yapamayacağı 
şeyleri çocuğa 
yüklemek, sadece ve 
sadece güvenin yok 
olmasına neden olur. Bir 
de biz, baba olarak baskı 
kurmuşsak o güven 
kaynağı, o şemsiye 
sopaya dönüşmüşse 
çocuk sadece 
çaresizleşir
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Peki ne yapmalıyız? İki temel prob-
lem var. Problemlerden bir tanesi: pa-
radigmal dönüşüm. Başlangıç olarak 
1857 Maarifi Umumiye Nezareti yani 
Milli Eğitim Bakanlığının Tanzimat 
Döneminde kurulduğu tarihi alalım. O 
dönemde, Osmanlı’nın son dönemin-
de, altı asırlık düzenin artık bozulmaya 
başlamasıyla birlikte sistem, kendini 
yenileme ve değiştirme çabası içerisi-
ne giriyor. Bunun en kolay yolu olarak 
da var olan, gelişmiş olan modeli ken-
dimize adapte etmek olarak görüyor. 
Bu çerçevede de bütün sistemini o 
modele göre, orayı taklit ederek yeni-
lemeye/ yenilenmeye çalışıyor.

Var olan ve kabul gören temel mantık 
“insanı yaşat ki devlet yaşasın” anla-
yışından “devleti yaşat ki insan yaşa-
sın” anlayışına dönüşmeye başlıyor. 
Çünkü sistemin ayakta kalma ihtiyacı 
var; çöküyor. O yüzden, insanları artık 
devleti, sistemi ayakta tutabilmek için 
çalıştırmaya başlıyor. Böylece in-
sana yüklenme ve müdahale baş-
lıyor.

Mesela sıbyan mekteplerindeki 
ders programına, müfredata bak-
tığımda yazı yazmak yok Tanzimat’a 
kadar, Tanzimat’tan sonra yazı yaz-
mak giriyor. Bugünkü deyimle; ilkokul 
döneminde çocuğun yapısına aykırı, 
zararlı diye yazı yok. Çocuğu daha ser-
best, rahat bırakma var, “hanımefen-
di-beyefendi” hitap şartı var. Çocuğun 
okula gitme saati çocuk uyandığında 
başlıyor. “En temel ihtiyacını önce kar-
şılasın, öyle gelsin.” diyor ama sonra-
sında o Batı’dan aldığımız referanslar-
la birlikte “Çocuğun neye ihtiyacı olup 
olmadığı önemli değil, benim sistemi 
ayakta tutmam lazım” diyerek, o mo-
deli kopyalamaya başlıyor.

Mesela; okul sırası sistemini biz Fran-
sa’dan aldık, Osmanlı modern eğitimi-
nin doğuşunda önemli bir rol oynayan 
Selim Sabit Efendi1 bir ekip ile Fran-

sa’ya gidiyor, orada eğitim alıyor. Eği-
timde sarı kart, kırmızı kart, yeşil kart 
gibi uygulamalar var Fransa’da. Bugün 
uyguladığımız takdirname, teşekkür-
name oradan gelen bir yapıdır ve hâlen 
uyguluyoruz. Fakat öncesine baktı-
ğımızda çok enteresan bir nüans var: 
Öncesinde bir ödül verilecekse, bütün 
çocuklara veriliyor, hepsine. Günümüz 
çocuklarına baktığımızda, ya egosu 
yüksek çocuklar problem hâline geli-
yor veyahut da “en” olamamış çocuklar 
öfke patlamasıyla karşı karşıya bırakı-
yor bizi. Biz de bunu belki kardeşle kı-
yaslıyoruz, belki komşuyla kıyaslıyoruz 
ve çocuğumuzu bir anlamda ötekileş-
tiriyoruz. Kıyas, çocuğu reddetmektir: 
“Ben seni bu hâlinle kabul etmiyorum.” 
demektir. Çok ciddi bir yıkımdır bu. As-
lında teşvik etmek için bunu yapıyoruz 
ama çocuğun hissettiği şey: “Babam, 
annem beni böyle sevmiyorlar. Beni bu 
hâlimle reddediyorlar. Ben ne kadar za-
vallı ve kötü bir insanım.” Hırs ve öfke ile 
yıkım başlıyor. Bu ne kadar fazla olursa 
çocuğun yıkımı da o kadar hızlı oluyor.

Eğitim bir bilim dalı değildir. Eğitim, 
bir metodolojidir. Topluma ait bulgular, 
sosyal yapı, kültürel yapı, inanç yapı-
sından, genetik yapıdan faydalanıla-
rak geliştirilen bir metottur. Batı’nın 
sosyal yapısı ile bizim sosyal yapımız 
kesinlikle çok farklıdır. Biz dinamik bir 
toplumuz, onlar daha durağandır. Av-
rupa’da birçok insan, hafta sonu Pazar 
günü sanki sokağa çıkma yasağı var-
mış gibi evinde oturur. Bizde de Pazar 
günü millet nereye gideceğini şaşırıyor. 
Kültürel yapı farklı, inanç yapımız farklı, 
genetik yapımız da farklı.

Mesela, kullanılan ve tavsiye edilen 
metotlardan bir tanesi “ben dili-sen 
dili” konusudur. “Çocuklarınıza faz-
la müdahale etmeyin, kendilerini bu 
konuda suçlu hissetmesinler, sen dili 
kullanmayın, ben dili kullanın.” Nedir 

o? “Sen rahatsız ediyorsun değil, ben 
rahatsız oluyorum.” denmeliymiş. “Ben 
otoriteyim, sen haddini bilmezsin, sen 
ne yaptığını da bilmezsin, ben yönete-
ceğim seni. Sen bana bakarak hayatını 
devam ettireceksin.” demektir bunun 
karşılığı çocukta. Daha büyük sıkıntıya 
yol açar. 

Batı yaklaşımından baktığımızda; kula 
kul olan bir sistemin kolayca kullana-
bildiği bir argümandır bu. Eğer biz Al-
lah’a kul olmak için yola çıkmışsak bu 
argüman bizim çocuklarımıza, bizim 
sistemimize uymaz. O sadece otorite-
ye itaati öğretir. Çünkü Batı inancının, 
insanı tanımlama biçimi ve yaklaşımı 
bizden farklıdır. O yüzden kontrol edil-
mesi, zapt edilmesi, yönetilmesi, kural-
larla inşa edilmesi gerekir.

 “İnsan nedir?” dediğimizde nasıl cevap 
veririz?
“İnsan, düşünen bir hayvandır” desem 
ne dersiniz?
“Günahtan gelen bir varlıktır” dediği-
mizde ne dersiniz?
“Eşref-i mahlûkattır” dediğimizde ne 
dersiniz?

Burada meseleyi üç farklı açıdan ele 
almak istiyorum: “İnsan, düşünen 
bir hayvandır.” diyen anlayışın temel 
mantığı; çocuğu dönüştürme üzerine 
kuruludur. “Çünkü özü maymundur, il-
keldir. O ilkel varlığın dönüştürülmesi, 
modernize edilmesi, sosyalleştirilme-
si, ahlaklılaştırılması, süper egosunun 
geliştirilmesi lazım.” diye bakar. Diğe-

1 http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/milli_egitim_dergisi/158/sanal.htm

    Kıyas, çocuğu 
reddetmektir: “Ben 
seni bu hâlinle kabul 
etmiyorum.” demektir. 
Çok ciddi bir 
yıkımdır bu
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rine baktığımızda; “Günahtan gelen bir 
varlıktır” dolayısıyla, doğruyu bilmez. 
Onun için, değerler eğitimi uygulan-
ması gerekir. Bugün uyguladığımız 
değerler eğitimi aslında Hristiyan pe-
dagojisidir, oradan aldık ve onu uy-
guluyoruz şu anda. Aslında ikisinin de 
özeti: Hristiyan-Batı zihniyeti dine, ço-
cukların zihnine giydirilecek kıyafet gibi 
bakar. “İlkel bir varlıktır veya günahtan 
gelmiştir, benim bunu dönüştürmem 
veya temizlemem lazım.” diye bakar ve 
doldurur. İslam ise çok başka bir boyut-
ta bakar insana. Bırakın dönüştürmeyi, 
değiştirmeyi; açmayı esas alır. Tıpkı bir 
tomurcuktan çıkan fidan gibi, yumur-
tadan çıkan civciv gibi her şey gizlidir 
onun içinde. Şartlar ve ortam müsa-
it olduğunda fıtratında, genetiğinde, 
mekanizmasında, yazılımında var olan 
şeyler ortaya çıkmaya başlar. Esas olan 
yaratılışa müdahale etmemektir. Bu 
ikisi de müdahaleyi esas görür. Çocuk 
açısından baktığımızda anne babanın 
görevi, sadece iklim oluşturmaktır. İk-
limi oluşturmak; örnek olmak, model 
olmak ve hayatımızı devam ettirmektir. 
İbni Haldun: “Çocuğun aklı gözündedir.” 
der. Baba nasılsa çocuk ona bakar ve 
gördüğünü alır; anne nasılsa çocuk ona 
bakar ve onu alır. Başta babanın olmak 
şartıyla, anne-babanın görevi, bu iklimi 
oluşturmaktır. Bu iklim oluşursa çocuk 
kendi yaşantısıyla beraber zamanı gel-
diğinde ortaya çıkar. Bu bizim inancı-
mızda; “ergenlik” dönemiyle başlıyor. 

Ergenlik dönemine kadar mesul olma-
yan bir varlık var ortada çünkü. Eğer biz 
çocuklarımızın Allah’tan geldiğine iman 
edersek hiçbir sorun kalmaz.

Bizim inancımızdaki temel yaklaşım-
da, çocuğun rahat bırakılması, özgür 
bırakılması, serbest bırakılması esastır. 
Aynı zamanda, bizim sevgi ve güveni-
mizle çocuğu beslememiz gerekiyor ki, 
o iklim oluşsun. Bir erkek çocuğun en 
yakın model kişisi babasıdır, kız çocuk 
için ise annesidir. Oradaki şart, sevgi ve 
güvendir. Otorite olmaya, disipline et-
meye, elinde sopayla dolaşmaya kalk-
tığında sorun başlıyor.

İbn-i Sina, çocuğun özgür olmasını çok 
önemsiyor ve diyor ki: “Çocuğun özgür 
olabilmesi, çocuğun yaratılışından ge-
len kıvılcımlarla ilgilidir. Yaratılışından 
gelen birtakım kıvılcımlar vardır, onun 
ateşlenmesi ve kişinin hayatında var-
lığını tesis edecek unsurlardan biri hâ-
line gelmesi gerekir. Eğer anne-baba 
çocuğuna çok fazla müdahale eder-
se, çok fazla etrafında olursa; çocuk o 
ateşlemeyi sağlayamaz, o kıvılcım sö-
nerse artık bir daha ateşlenemez olur 
ve var olan birtakım özelliklerini de yok 
ederiz.”

Günümüzde davranışçı model esas 
alınıyor. Bu davranışçı modelin temel 
tezi şudur: Tek tip insan. Belki ressa-
mımız vardı, belki şairimiz vardı, belki 
müzisyenimiz vardı veya daha farklı 
cevherlerimiz vardı. Allah insanı çok 
yönlü yaratmıştır çünkü. Bir söz vardır: 
“Bir işin ustası, dokuz işin kalfası ola-
caksın.” Bizde, çok iyi mühendis olsun 
yeter, çok iyi doktor olsun yeter. Neden 
başka işlerden anlamasın. O çok yön-
lülüğü yine babanın beslemesi lazım 
kendinden yola çıkarak. Biz ne kadar 
çok yönlüysek zaten bizi modellediği 
için alır.

Bir gün bir baba geldi. Çocuk 6’ncı sı-
nıftaydı. Adamcağız öfkeli bir şekilde 

başladı konuşmaya: -“Hocam çocuğum 
yalancı, sahtekâr, düzenbaz, tembel, 
ders çalışmıyor, bana yalan söylüyor, 
annesine yalan söylüyor, terbiyesiz, 
ahlaksız, düzenbaz...” devam ediyor. 
Durdurmaya çalıştım, yok durmuyor. 
-“Ya, bir dakika, bir de şöyle düşünün.” 
dedim. Dindar da bir kişiydi. -“Bu ço-
cuk, Allah vermesin, Allah hayırlı, uzun 
ömürler versin ama vefat etse, huzura 
çıksa, Allah bu çocuğu cehenneme mi 
koyar, cennete mi koyar, ne dersiniz?” 
dedim. Şöyle bir durdu, -“Cennete ko-
yar.” dedi. -“Niye?” dedim. -“Çocuk.” 
dedi. -“Peki, o çocuğun hesabını Allah 
sizden sormaz mı? Allah’ın sualsiz ola-
rak cennetlik olarak gördüğü bir varlığa 
siz ne hakla bunları söylüyorsunuz? Bu 
çocuk bunun hesabını sormaz mı siz-
den?” dedim. -“Valla hocam, hiç böyle 
düşünmemiştim.” dedi.

Bizim çocuklarımızla ilgili beklentileri-
mizde yanıldığımız noktalardan bir ta-
nesi de bu; o beklentiler, o yüklemeler 
çocuğu sadece bizim elimizden alıyor. 
Çünkü bu topraklara ait değil hiçbi-
ri. Aldık oradaki bir bitkiyi, şimdi bizim 
topraklarda tutmuyor bir türlü; ne iklim 
uyuyor ne toprak uyuyor. O yüzden bi-
zim çocuklar ya isyankâr oluyor ya da 
tamamen özgüveni dibe vurmuş ço-
cuklar oluyorlar.

En temel şey, çocuğu bir tomurcuk 
nasıl açıyorsa öyle açmak. Çocuğu 
açarken de yine en temel şey; çocu-
ğun helalini haram yapmamak. Çünkü 
çocukluk dönemi harcama dönemidir. 
Çocuğun harcaması gerekir. Çocuk tü-
ketirse alışmaz. Tüketmezse sadece 
biriktirtiriz. Hazzı artar çocuğun, isteği 
artar, arzusu artar. O yüzden ergenlik 
dönemine kadar çocuk mesul değildir. 
Yaratılış fıtratındaki mantık farklıdır. 
Çocuk önce dağınık olacak, önce rahat 
olacak ki sonra toparlansın ve düzenli 
olsun.

O yüzden Allah’tan geldiğine iman 

    Bizim inancımızdaki 
temel yaklaşımda, 
çocuğun rahat 
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bırakılması, serbest 
bırakılması esastır. Aynı 
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etme boyutunu hep söylüyorum. Allah 
bütün kodları vermiştir. Allah, bizden 
istediği her şeyi bizim genetiğimize 
yerleştirmiştir. Nasıl ki bir canlıya bir 
amaç yüklemişse, kodunu da yükle-
miştir. Şeytan zaten onun mücadele-
sini veriyor ve mükemmel yaratılmış 
fıtratı bozmak istiyor. O yüzden İmam 
Gazali; çocuğun çevresini ve çocu-
ğun güven içinde olmasını önemser. 
O güven alanı çocuğun kendisini tesis 
etmesine fırsat verir. Yine İmam Ga-
zali: “Çocuk, yer altında kaynayan suya 
benzer. Yetişkinin görevi, onun dışarı 
çıkmasına yardımcı olmaktır” der. “Ço-
cuk yetiştirmek çok zor” diyoruz, çünkü 
çocuğun akışının tersine gidiyoruz biz, 
çocuğun akışını problem olarak gö-
rüyoruz da ondan zor geliyor. Hâlbuki 
fıtratta düzenli olmak vardır. Sadece 
zamanı vardır bunun. Çocukla ilgili bek-
lediğimiz her davranışın vakti vardır. 
Kimisi bir sene sonradır, kimisi üç sene 
sonradır, kimisi beş sene sonradır. 
Onun üzerine zaten kendini tekâmül 
ettirir varlık. Onun içindir kişinin önce 
kendini bilmesi gerekir. Buna yetenek 
diyelim, özellik diyelim, karakter diye-
lim, ne dersek diyelim ama önce kişi-
nin kendini bulması gerekiyor. Kendini 
bulması için de akışına izin vermemiz 
gerekiyor. Biz Rabbini önce anlatmaya 
çalışıyoruz, sonra kendini buldurmaya 
çalışıyoruz. Önce kendini bulsun. Rab, 
daha şu anda çocuğun melekesinde or-
taya çıkmadı. Zamanı geldiğinde büyü-
yor varlık, ergenlik dönemiyle birlikte, 
akıl melekesinin gelişmesiyle birlikte 
algı değişiyor, tıpkı mevsimin değiş-
mesi gibi. Aynı yaramaz çocuk, zamanı 
gelince kesinlikle sorumluluk sahibi bir 
çocuk olacak. Aynı söz dinlemez çocuk, 
zamanı geldiğinde kesinlikle dürüst bir 
çocuk olacak ki, çocuk dürüsttür zaten, 
o da ayrı bir boyut.

“Çocuktan al haberi” diye boşuna de-
miyoruz. Çocuk dürüsttür. “Çok ödev 
vermezsen yalanı öğrenmez, çok bas-
kı kurmazsan, ‘Gel bakayım, sen niye 

bunu böyle yaptın?’ demezsen yalan 
söylemez.” Kötü polis rolündeki baba 
figürü, farkında olmadan çocuğu terbi-
ye edeceğim derken, aslında gerçek ki-
şiliğini bastırmasına ve gerçek kişiliğini 
de bulamamasına neden oluyor, kendi 
kimliğini kaybetmesine neden oluyor.

Genetik olarak baktığımızda, yine fıt-
ratın gereği, anne rahmine giren mil-
yonlarca spermden en olanları dünya-
dayız şu anda. Zaten en başarılı olmayı 
isteyen, en iyiyi yapmayı isteyen, en 
güzeli yapmayı isteyen, en olanlar bu 
dünyada. Bizim çocuklarımız da o en 
olanlardan bir tanesi. Sadece ihtiyaçları 
olan şey; bizim onlara gölge etmeme-
miz, kendi yollarını açmalarına fırsat 
vermemizdir.

Anne mutfakta bir şey yaparken; 
“Anne, ben de yapayım” der, yardımcı 
olmaya çalışır, biz bir iş yaparken ka-
rıştırmaya, kurcalamaya çalışır. Biz de 
orada o işin önemi adına uzaklaştırırız, 
orada kaybederiz aslında çocuklarımı-
zı. Hayata bağlanma aracını aslında 
kendisi sunuyor bize. “Seninle beraber 
ben de hayata tutunmak istiyorum” di-
yor. “Anne, ben de mutfak işinde sana 
yardımcı olmak istiyorum” diyor. Fakat 
anne, ortalık dökülür saçılır, mutfağı 
bozulur endişesiyle uzaklaştırıyor, beş 
sene sonra veya on sene sonra anne 
geliyor, “Hocam, çocuk hiçbir şeyin 
ucundan tutmuyor, yatağında yatıyor” 
diyor. Buna koltukları boyamak da dâ-
hil, yerleri, duvarları boyamak da dâhil.

Anne babanın düzenli olması gerek. 
“Aklı gözündedir.” dedik ya, bizi görecek. 
Ama ısrarla bizim yaptığımızı da bekle-
meyeceğiz ondan.

Devam edecek...

    Çocuk, yer altında 
kaynayan suya benzer. 
Yetişkinin görevi, 
onun dışarı çıkmasına 
yardımcı olmaktır

54

SOSYAL PROJELER





SURiYELİ ÇOCUKLARIN KAYBOLAN
EĞİTİM YILLARI

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi ve Gazi Eğitim Enstitüsü Ma-
tematik Bölümünü bitirdi. Gazi Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu 
Yönetimi alanında yüksek lisans ve dok-
tora yaptı. Hindistan hükümet bursu ile 
Yeni Delhi’de araştırmalar yapan Topçu, 
Dünya Bankasından kazandığı burs ile 
Cincinnati Üniversitesinde (ABD) yüksek 
lisans yaptı. Almanya merkezli olmak 
üzere Avrupa’da, insan hakları ve kül-
türlerarası öğrenme projelerinde çalış-
tı. Osmanlı İmparatorluğu Fatih Dönemi 
Kamu Yönetimi Yapısı ve Modernizmden 
Postmodernizme Dönüşümcü Liderlik adlı 
yayınlanmış iki kitabı olan Topçu’nun 
yerli ve yabancı kaynaklarda yayınlan-
mış birçok makalesi bulunmaktadır.

Doç. Dr. Emel Topçu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Suriyeli Çocukların Kaybolan Eğitim Yılları

Muhammed ailesi ile beraber Türkiye’ye geldiklerinde on üç yaşındadır. Her 
ikisi de doktorasını yapmış birer eczacı olan anne ve babasının durumu Ha-
lep’te iken ortalamanın çok üzerindedir. Halep’teki evlerinde kendi özel odası 
olan Muhammed, savaştan kaçıp Gaziantep’e sığındıklarında, değil bir odası 
olmak, orada annesinin kendisine getirdiği yiyecekleri binbir nazla kabul etmek, 
rahatsız edilmek istememek; aksine, aileye bakma yükünü omuzlamak zorun-
da kalan biri konumuna geçmiştir. Aslında babası Sanayi’deki bütün işletmeleri 
gezmiş ama onların istedeği kalifiye bir eleman olmadığı gibi, çırak olmak için 
de çok yaşlı olması sebebiyle ailesini hayatta tutabilecek kazanç sağlayabile-
ceği bir iş bulamamıştır. Sanayiciler çıraklık için yaşı uygun gençleri aramakta-
dırlar. Böylece Muhammed yedi kişilik ailenin sorumluluğunu üstlenmek zo-
runda kalır. Bu yük iki sene sürer. Daha sonra anne ve baba Suriyeli çocukların 
eğitim ihtiyacını karşılamak için kurulan GEM’de (Geçici Eğitim Merkezi) öğret-
men olarak iş bulunca Muhammed de kaldığı yerden eğitimine tekrar devam 
etmeye başlar.

Yaşı büyümüş, o iki yılın yükü omuzlarını ağırlaştırmıştır Muhammed’in ama, 
ailesinin de desteği ile büyük bir azimle okul işini başarmaya çalışır. Muham-
med yine de emsalleri arasında şanslı olanlardan birisidir. Onunla aynı durum-
da olup da daha sonra eğitimine geri dönemeyen bir çok Suriyeli genç bulun-
maktadır.

Suriyeliler ve Eğitime Verdikleri Önem

Eğitim öğretim Suriye’de önemsenen bir konudur. UNICEF’in 2013 verilerine 
göre1 2008-2012 arası erkek çocuklardaki okur yazarlık oranı %96.4 iken kız-
larda bu oran % 94.1’dir. Aynı yıllarda kızların okula kaydedilme oranı %99.7 iken 
erkeklerin kayıt oranı % 99.5 oranındadır. Bu kayıt oranları ortaokul, lise sevi-
yelerinde % 63’e düşmektedir ama verilerden de anlaşıldığı gibi eğitim seviyesi 
dünya ortalamasına göre gayet iyi bir durumdadır.

Suriyeliler çocuklarının eğitimine önem verdikleri için savaşa rağmen eğitim 
işini hemen hiç aksatmadan devam ettirmişlerdir. Gittikleri şehirlerde biraz 
varlıklı olan kişiler okul görevi görecek mekanları kiralayıp, masraflarını kar-
şılayarak, çevredeki Suriyeli çocukların eğitimlerinin aksamaması için okullar 
açmışlardır. Öğretmen olanlar kendi evlerini belirli saatlerde okula çevirip çev-
relerindeki Suriyeli çocuklara gönüllü dersler verirken, aynı yıllarda, Suriyede 
iken sınıf öğretmeni olan Cumana, Halep’te, bombaların altında, okula her gün 
gittiğini ve eğitim-öğretimi devam ettirdiklerini anlatmaktadır.

Doç. Dr. Emel TOPÇU
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Suriyeli doktorların dünya çapın-
da kurdukları organizasyon olan 
UOSSM’u2 Nisan 2016 yılında 
Gaziantep’te yaptığı uluslarara-
sı değerlendirme toplantısında, 
Halep’te yerin altındaki sığınak-
ta ders yapan, çoğu kadın olan tıp 
öğrencileri ile yaptığımız görüntülü 
görüşmede, Suriyeli öğrenciler ve 
hocaları eğitimin önemini vurgula-
maktaydılar.

Muhammed Ebukeşşe de Suri-
yeli çocukların eğitim işine gönlü-
nü adamışlardan birisidir. Kendi-
si, Türkiye sınırındaki bir yerleşim 
yerinde, İmam Hatip Lisesi eş de-
ğerinde bir lisenin müdür muavini 
olarak çalışmış, 2012 yılında Tür-
kiye’ye sığınmak zorunda kalınca 
da Nizip’te kaldığı kampta Suriyeli 
çocuklara eğitim vermeye başla-
mıştır. Kamp şartlarında mekan ve 
malzeme sorunu çekmelerine rağ-
men, bu işi elinden geldiğince de-
vam ettirmiştir. Ne zaman ki aynı 
yıl Diyanet İşleri Başkanı Mehmet 
Görmez kampa gelmiş, fırsatı de-
ğerlendirmek isteyen Ebukeşşe 
açmış derdini Görmez’e. Yanında 
bulunan Nizip Müftüsü Mustafa 
Genç’e Suriyeli çocukların eğitimi 
için gereken işlerin yapılması tali-
matını vermiş Görmez. Böylece ilk 
olarak Nizip’te il müftüsü Mustafa 
Genç’in girişimleriyle 2 Kur’an Kur-
su okul olarak tahsis edilmiş..3

KAGEM ve GEM (Geçici Eğitim Mer-
kezleri) Okulları

Bir süre sonra da Türkiye Diyanet Vakfı 
Suriyelilerin eğitim sorununu farkedip 
insani yardım, eğitim, ve sosyal des-
tek çalışmalarına başlamıştır.4 Bu çer-
çevede Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM 
yetkilileri Suriyelilerin eğitim sorununa 
katkıda bulunmak üzere önce “Far-
kındayım, Yanıbaşındayım” sloganıyla 
örgün eğitim, yaygın eğitim ve sosyal 
destek alanlarını kapsayan bir proje 
geliştirmişler.5

Böylece Nizip’te 2012 yılında ilk olarak 
Kur’an Kursu binalarında başlayan bu 
eğitim faaliyeti, Türkiye Diyanet Vakfı 
öncülüğünde kendine has, hatta Türki-
ye’ye özgü bir buluşla, Suriyeli çocuk-
lara yönelik devasa bir eğitim hizmeti 
çarkına dönüşmüştür. Bu yeni buluşun 
adı Geçici Eğitim Merkezi (GEM) olup 
sadece Türkiye’de uygulanan bir sis-
temdir. Bu sistem, şimdi Türkiye’nin 
her yerinde, sivil toplum kuruluşlarının 
MEB ile yaptığı anlaşmalar çerçevesin-
de, STK’lar tarafından yürütülmektedir. 
Halen Ankara, Gaziantep merkez, Ga-
ziantep Nizip ve Şanlıurfa’da toplam 
17 okulda, 12978 Suriyeli öğrenciye 
eğitim öğretim hizmeti verilmektedir.

Geçici Eğitim Merkezi (GEM)

Geçici Eğitim Merkezleri MEB deneti-
minde faaliyet gösteren, STK’lar tara-
fından yürütülen, Suriye müfredatı ile 
arapça eğitim yapan, çocukların ayrıca 
haftada en az beş saat Türkçe öğren-
dikleri, her şehirde MEB tarafından 
atanmış, MEB mensubu bir koordina-
törü, bir Türk, bir Suriyeli müdürü olan, 
Suriyeli öğretmenlerin ders verdiği 
okullardır. Bu merkezlerdeki eğitim fa-
aliyetleri MEB okullarında genelde Türk 
öğrencilerin sabah derslerinin bitimin-
den sonra ya da yürütücü STK’nın ken-
di imkanları ile finanse ettiği binalarda, 
Suriyeli çocuklara, ana okulu seviyesin-

den lise sonuna kadar sürdürülmek-
tedir. GEM’ler Valilik oluru ve MEB ve 
çeşitli STK’lar ile yapılan sözleşmelerle 
faaliyete geçmektedirler.

Bu okullar resmi olarak Milli Eğitim 
Bakanlığının 23 Eylül 2014 tarih ve 
2014/21 sayılı genelgesiyle6 kurul-
muştur. İlk GEM eğitim öğretim faali-
yetlerine Ankara’da 19 Ekim 2014 tari-
hinde Fatih Sultan Mehmet İlköğretim 
Okulunda başlanmıştır.

Ankara’da kurulan bu ilk GEM okulla-
rının öğrencileri 2012 yılından beri sa-
hada çalışan Türkiye Diyanet Vakfı KA-
GEM ve diğer STK’lar tarafından tespit 
edilmeye başlanmıştır.

Geçici Eğitim Merkezleri (GEM) Ku-
rulma Süreci

Bir süre sonra gerek Suriyeli, gerekse 
yerel STK ve bireysel girişimcilerin el 
attıkları bir konu olan Suriyeli çocukla-
rın eğitim ihtiyaçları AFAD’ın kamplarda 
yürüttüğü eğitim faaliyetleri haricinde 
kamp dışında resmi kurumlar tarafın-
dan da ilgi görmeye başlamıştır. Giri-
şimler sivil olduğu ve aralarında hiç bir 
koordinasyon bulunmadığı için belirli 
bir sistematiği de olmamıştır. Ayrıca bu 
eğitim kurumlarının ne tür bir eğitim 
verdiklerinin denetlenememesinden 
dolayı radikalleşme risklerini de içinde 
barındırmaktadırlar. Bu durumun kont-
rol altına alınması ve eğitimde kalitenin 
korunması için Türkiye Diyanet Vakfı 
daha sistematik adımlar atmaya baş-
lamıştır.

İlk olarak, TDV tarafından Suriye asıllı 
bir eğitimci olan Hacı Ahmed Meho, Su-
riyelilerin yoğun olarak yaşadığı bölgeye 
koordinatör olarak atanmış ve eğitim 
çağındaki Suriyeli çocukların tespiti ya-
pılarak. Gaziantep, Şanlıurfa, Nizip ve 
Kilis illerinde, valiliklerle işbirliği içinde ve 
MEB’e bağlı okul binalarında, örgün eği-
tim faaliyetlerine başlanmıştır.

Geçici Eğitim 
Merkezi (GEM) sistemi 
ile Ankara, Gaziantep 
merkez, Gaziantep Nizip 
ve Şanlıurfa'da toplam 
17 okulda 12.978 
Suriyeli öğrenciye 
eğitim - öğretim hizmeti 
verilmektedir
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Bundan sonraki süreçte sağlıklı bir 
şekilde okullaşmaya geçebilmek adı-
na Türkiye Diyanet Vakfı, Milli Eğitim 
Müdürlüklerinden, Bakanlık okulla-
rının tahsisi için destek isteme işini 
yoğunlaştırmış, böylece daha fazla 
okul, Suriyeli öğrencilerin eğitim işi 
için tahsis edilmeye başlanmıştır. Bu 
okullarda öğretim genel olarak öğ-
leden sonra yapılmakla birlikte, bazı 
okulların çıkış saatleri daha geç oldu-
ğu için Suriyeli öğrencilerin eğitimine 
yeterli zaman ayırabilmek için okul-
larda çeşitli saat düzenlemelerine 
gidilmiştir.7

UNICEF’in devreye girmesi ile GEM 
okullarında çalışan bütün Suriyeli 
öğretmenlere ve müdür muavinleri-
ne yapılan bu aylık yardımlar 1 Ocak 
2016 tarihinden itibaren MEB aracılı-
ğıyla UNICEF tarafından üstlenilmiş-
tir.8

Bakanlık bir yandan gerekli gördüğü 
yerlere kendi eliyle GEM’ler açmaya 
devam ederken, diğer yandan planlı 
ve kademeli bir şekilde 2016-2017 
öğretim yılından itibaren 1. sınıfa öğ-
renci almayarak, GEM’leri kademeli 
olarak kapatıp, bundan sonra Suriyeli 
çocukların MEB okullarında eğitim 
görmesini sağlamayı planlamaktadır. 
Suriyeli öğrencilerin devlet okullarına 

kaydırılmasıyla birlikte yeni bir eğitim 
anlayışı ile sisteme Arapça ve Suriye 
Kültürü de entegre edilmeye çalışıla-
caktır. 9

Geçici Eğitim Merkezlerinde Okutu-
lan Müfredat

Savaşın bir kaç yıl sürüp biteceği dü-
şünüldüğü için Suriyelilerin eğitimle-
rinin aksamamasını isteyen kişi ya da 
kurumlar daha önce de bahsettiğimiz 
gibi hemen faaliyete geçmiş ve bu ço-
cuklar için eğitim ve öğretim faaliyetleri 
düzenlemişlerdir. Bu kurumların hepsi-
nin başvurduğu öğretim materyali tabii 
olarak Suriye hükümetinin kullandığı 
kitapları kullanmak suretiyle Suriye 
müfredatı olmuştur. Ama yine hemen 
bütün kurumlar ve kişiler tarafından bu 
müfredatta rejim yanlısı, Türkiye düş-
manı bir çok bilginin bulunduğu fark 
edilerek kitaplar üzerinde çalışmalar 
başlatılmıştır.

Başlangıçta birçok bireysel eğitimci 
ya da STK birbirinden bağımsız ola-
rak kitaplardaki bu kısımları çıkararak 
eğitim yapmışlardır. Kitaplardaki sis-
tematik taramayı ise yine birbirinden 
bağımsız olarak TDV KAGEM, Heyeti 
Şam-i İslamiye ve daha sonra onun 
yerine kurulan Suriye Eğitim Derneği 
yapmıştır.10

Bir süre sonra Suriyeli öğretmenler, 
veliler, Türkiye ve Suriye STK’ları, Ge-
çici Suriye Hükümeti Eğitim Bakanlı-
ğı, Suriye Eğitim Derneği hep beraber 
bu sorunu çözmek üzere, arka arkaya 
çeşitli toplantılar yaparak, daha kap-
samlı adımların atılması için harekete 
geçmişlerdir. Böylece Suriye Eğitim 
Derneği koordinatörlüğünde akade-
misyenlerden oluşan bir grup 24 Mart 
2013 tarihinde Reyhanlı’da işe koyu-
larak, tüm kitapları kapsayacak şekilde 
toplam 203 kitabı revize etmiştir.11

Suriyeli Öğrencilerin Karne, Diploma 
ve Denklik Durumları

Suriyeli öğrencilerin eğitimlerinin 
belgelendirilmesi ve uluslararası ge-
çerlilik kazanması konusu da okul-
ların mezun vermeye başlamasıyla 
birlikte önem kazanmıştır.

Suriye Eğitim Derneği tarafından 
hazırlanan müfredat birliği, karne ve 
mühür standardı çalışması ile Türki-
ye’nin çeşitli yerlerinde açılan okul-
ların karne problemi çözülmüştür.12

Karne problemi bu şekilde çözül-
müş olmasına rağmen, alınan bel-
gelerin Türkiye’de geçerliliği meselesi 
söz konusudur. Özellikle öğrenciler 
eğitimlerini bitirdiklerinde aldıkları 
diplomaları kim verecek ve bunların 
geçerliliği nasıl sağlanacaktır? KA-
GEM Suriye’den bir diploma alma 
imkanı bulunmayan ve Türkiye’de 
Suriye müfredatına göre eğitim alan 
Suriyeli öğrencilerin diploma proble-
mini çözmek üzere, ilk olarak Anka-
ra’daki Libya okuluyla anlaşmıştır. 
Libya Okulu kendisinin düzenleye-
ceği bir sınavla öğrencilere diploma 
vermeyi kabul etmiştir.13 Müfredat 
olarak Suriye ve Libya müfredatları 
çok benzeştiğinden bu konuda fazla 
bir problem olmamıştır. Aklın yolu bir 
hesabı ile KAGEM’le aynı doğrultuda 
düşünen Suriye Eğitim Derneği de 
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harekete geçerek, Libya eğitim Ba-
kanlığı ile görüşüp bir anlaşma sağ-
lamıştır. Bu anlaşmaya göre Libya, 
Türkiye’deki Suriyeli öğrencilere, yap-
tığı sınav sonucu diploma verecek, 
Türkiye ise bu diplomaların denkliğini 
sağlayacaktır.14 Böylece Libya Eğitim 
Bakanlığından gelen uzmanlar 9. ve 
12. sınıf seviyelerinde, yani orta okul 
ve lise diploması vermek üzere 2015 
yılında bir sınav uygulamışlardır. 

Ancak diploma ve denklik konuları 
savaşın başından beri Türkiye’deki 
Suriyeliler için önemli bir problem 
kaynağı olarak devam etmektedir. 
Suriyelilere savaşın ilk yıllarında ge-
tirdikleri diplomalara hemen denklik 
verilirken, daha sonra çok sayıda 
sahte evrak ile karşılaşılması, Türk 
yetkilileri daha dikkatli davranmaya, 
bu konuda çözümler üretmeye sevk 
etmiştir. İşte GEM’lerde eğitim gören 
Suriyeli öğrencilerin diploma proble-
mi de, bir defaya mahsus olmak üze-
re Libya Hükümetinin uyguladığı bu 
sınav vasıtası ile çözülürken, 2015 
yılının sonuna doğru bu sistem ye-
niden gözden geçirilmiş ve diploma 
sorunu, MEB’in kendisi tarafından 
yapılan bir sınavla çözülmeye baş-
lanmıştır.15 Böylece GEM’lere giden, 
hiç okula gitmeyen, ya da Suriye’de-
ki bir okuldan diplomasını getiren 
öğrenciler, MEB’in düzenlediği, Su-
riye müfredatına göre hazırlanmış 
160 soruluk bir sınava girmek ve bu 
sınavdan aldıkları başarıya göre dip-
lomalarını hak etmek durumunda-
dırlar. Bu sınav sistemi günümüzde 
de devam etmektedir.16

Suriyeli Çocukların Kaybolan Yılları

Bilindiği gibi Suriyeliler savaş dolayı-
sı ile Türkiye’ye ilk defa 2011 yılı Mart 
ayında giriş yapmışlardır. Bu girişler 
zamanlat artmıştır. 2012 yılından iti-
baren de toplu girişler başlamıştır. Ani-
den gelişen bu olay karşısında Türkiye 
de Suriye’den göç alan diğer ülkeler gibi 
bu toplu göçe hazır değildir.

Aslında bu girşilerin hukuki olarak bir 
geçerliliği yoktur. Ancak Türkiye insani 
sebeplerle kapıyı açmıştır. Hiç bir hu-
kuki statusü olmayan Suriyelileri bir 
şekilde tanımlaması gereken Türkiye, 
Suriyelileri ilk zamanlarda misafir ola-
rak adlandırmıştır.

Savaşın sanılandan daha uzun sürme-
si üzerine, Suriyelileri daha fazla misa-
fir olarak tutmak mümkün olmamıştır. 
Misafir olarak bulundukları sürece, hem 
hiç bir hakka sahip olmamaları, hem de 
kayıt altına alınamamaları sebebiyle 
Türkiye için tehlike doğurabilecek bir 
durum oluşmuş ve duruma hukuki bir 
çözüm getirmek gerekliliği ortaya çık-
mıştır. Böylece 11.04.2013 tarihinde 
6458 sayılı kanun resmi gazetede ya-
yımlanarak, Suriyelilere, Geçici Koruma 
statüsü verilmiştir.17 2014 yılında ise 
6458 Sayılı Kanun çerçevesinde Geçi-
ci Koruma Yönetmeliği çıkarılmış ve bu 
yönetmeliğe göre Suriyelilere “ücretsiz 
acil sağlık hizmeti alma, ülkede yasal 
olarak ikamet ettiklerini gösterir kim-
lik kartı edinme, barınma, gıda ve diğer 
hizmetlerin verildiği barınma merkez-
lerine erişim, aile birleşimine erişim, 
hukuki danışma ve ücretsiz çevirmen 
hizmetlerine erişim, ülkeye düzensiz 
yollarla girdikleri gerekçesiyle gözaltı-
na alınmama hakkı, geldikleri ülkelere 
zorla geri gönderilmekten korunma 
hakları” gibi haklar verilmiştir.18

Bu genelgeden sonra, MEB de 
2014/21 sayılı genelge ile Suriyeli ço-
cuklar için korunma ve eğitim hakkını 

tanıyarak, kimlik verilen Suriyelilerin 
eğitim ve okula gitme hakkını düzen-
lemiştir.19 Buna göre Suriyeli çocuklar 
MEB okullarına kabul edilecek ya da 
GEM adlı okullara devam edebilecek-
lerdir.

Suriyeli Çocukların Eğitim Problem-
leri

Suriyeli çocukların okula gidememesi-
nin en tehlikeli sonuçları, kızların erken 
evlendirilme, erkeklerin ise, ya aileyi 
geçindirmek için çalışmak zorunda bı-
rakılmaları, ya da radikalleşerek silahlı 
gruplara katılma tehlikesi şeklinde or-
taya çıkmaktadır. Ülkemizde yaşayan 
Suriyeli sayısı 2012 yılında ondört bin 
civarında iken, 2017 yılında üç milyon 
olmuştur. Bunun bir milyonu okul ça-
ğındaki çocuklardan oluşmaktadır.

Beş yıl içinde, plansız programsız, üs-
telik başka bir dil ve kültürden gelen 
Suriyeli misafirleri eğitim sistemine 
entegre etmek elbette kolay bir iş de-
ğildir. Bu kadar öğrencinin eğitim göre-
ceği bina, araç gereç, öğretmen bulmak 
gibi işler uzun zaman çalışma gerekti-
ren işlerdir. Özellikle normal okullara 
giden öğrenciler için uyum problem-
leri ortaya çıkmaktadır. Ders verecek 
öğretmenlerin, öğrencilerin uyumu 
konusunda ayrıca özel olarak eğitilmiş 
olmaları gerekmektedir. İşte bütün 
bunlara hazırlıksız yakalanan Türkiye, 
Suriyeli öğrencilerin eğitimi konusunda 
çok boyyutlu sorunlar yaşamıştır.

Bir milyon civarındaki eğitim çağındaki 
çocuğun ancak %30’una eğitim olarak 
ulaşılmaktadır. Eğitim alamayan, ileri-
ki yıllarda, büyük bir problem yumağı 
ile bize geri dönecektir. Özellikle ilk iki 
senede okula gitmeyen çocuklar oku-
la başlamak istediklerinde, sınıf olarak 
bıraktıkları seviyeden başlatılmakta, 
bu da özellikle kızlar için büyük sıkıntı 
oluşturmaktadır. Kayıp yılları telafi et-
mek adına hemen bir çözüm bulup, yaz 

     2015 yılının 
sonuna doğru diploma 
sorunu, MEB’in kendisi 
tarafından yapılan bir 
sınavla çözülmeye 
başlanmıştır
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okulları, ya da bu tür çocukların bir ara-
da eğitim gördükleri telafi okulları, ya 
da yaygın eğitim metodları gibi eğitim-
lerle bu yıllar kapatılmaya çalışılmalıdır. 
Kosova’da, öğrencilerin kayıp yılları, 
savaş sonrasında, aynı çocuklara gün-
de üç değişik sınıf seviyesinde eğitim 
verilerek çözülmeye çalışılmıştır.

Suriye’de ilkokuldan sonra kız erkek 
okulları ayrıldığı için bu alışkanlık için-
deki Suriyeliler özellikle kızlarını karma 
okullara göndermek istememektedir-
ler. Bu problem bazı STK’lar tarafından 
kız erkek ayrı okullar açarak ya da ayrı 
sınıflarda ders verilerek çözülmeye ça-
lışılmaktadır.

Suriye’de çok önem verilen din eğiti-
mi genelde özel girişimciler tarafından 
açılan ve adına "Mahad" denilen okul-
larda verilmektedir. Mahad’larda sa-
dece din eğitimi değil, meslek eğitimi 
de bulunmaktadır. Devlet bu okulları 
tanımakla birlikte, bu okulu bitirenleri 
istihdam etmek gibi bir yükümlülüğü 
yoktur. İmam-Hatip benzeri okullar 
ise, devlet okulları sistemi içinde 10.-
11.-12. sınıflar seviyesinde ders ve-
rilen Senevi okullarından Seneviye-i 
Şer’iye olarak adlandırılan okullardır. 
Suriye’de normal devlet okullarından, 
ilkokul seviyesindeki okullara İptidai, 
ortaokul seviyesindeki okullara da 
İdadi denmektedir. Bu durumda dini 
bir eğitimi önceleyen ve özel bir ke-
sim tarafından açılan Mahad okulları 
da eğitim sisteminin içinde önemli bir 
yer tutmaktadır. O yüzden Suriyeliler 
Türkiye’de çocuklarını Kur’an Kurslarına 
gönderince onların normal okula gitti-
ğini düşünmektedirler. Kur’an Kursu-
na paralel olarak ayrıca okula gitmesi 
gerektiğini anlayamamaktadırlar. Ço-
cuklarını özellikle manevi olarak kay-
betme korkusu ile dini eğitimli okullara 
göndermek istedikleri için, eğer devlet 
okuluna gönderiyorlarsa bile genelde 
İmam- Hatip Liselerini tercih etmekte-
dirler. Bu sebeple GEM türü okullardan 

da İmam-Hatip benzeri okullar açılma-
ya çalışılarak bu problem halledilmeye 
çalışılmaktadır.20

Okula gitme konusunda en büyük en-
gellerden birisi de ulaşım problemi ola-
rak ortaya çıkmaktadır. Eğer okul uzak 
ise çocuğun okula gitmesi aileye mad-
di olarak yük getirdiği için aile çocuğu 
okula göndermemeyi tercih etmekte-
dir.21

Çocukların okula gönderilmesinde 
güven konusu önemli bir unsur olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bir çok şehirde 
STK’lar Suriyeliler ile birlikte faaliyet 
göstererek GEM’ler açmış ve bu yol-
la Suriyelileri, çocuklarını okula gön-
dermeleri konusunda daha rahat ikna 
etmişlerdir. Ya da daha önce yardım 
faaliyetleri ile Suriyelilierin gönlünü ka-
zanmış olan STK’lar daha sonra okul 
açarak çocukların eğitim ihtiyaçlarını 
karşılamışlardır.22

Suriyeli çocukların eğitimi konusun-
daki en büyük problemlerden bir diğeri 
alfabe problemidir. GEM’lerde Suriye 
müfredatına göre eğitim gören çocuk-
lar, birinci sınıftan itibaren latin alfabesi 
ile yazılan Türkçe, ikinci sınıftan itibaren 
de, yine latin alfabesi ile yazılan ingiliz-
ce öğrenmek durumundadırlar. İki ayrı 
alfabe, üç ayrı dil, çocukların zihinsel 
olarak öğrendiklerini yerli yerine oturt-
malarında zorlanmalarına yol açmak-
tadır.

Devlet okullarına giden çocuklar ise 
sadece Türkçe ders gördüklerinden 
Arapça’yı öğrenememe tehlikesi ile 
karşı karşıya kalmaktadırlar. Arapça, 
öğrenilmesi biraz daha zor bir dil ol-
duğu için, ancak örgün eğitimle, siste-
matik bir şekilde öğretilirse gerçek ma-
nada öğrenilebilecek bir dildir. Suriyeli 
veliler çocuklarını biraz da bu yüzden 
devlet okullarına göndermek isteme-
mektedirler. Ama yine de Suriyelilerden 
Türkiye’de kalmayı düşünenleri çocuk-

larını devlet okuluna göndermekte, di-
ğerleri de GEM okullarını tercih etmek-
tedirler. 23

Sonuç ve Değerlendirme

Suriyelilerin savaş bitip gidecekleri 
varsayıldığı için, eğitim konusu o doğ-
rultuda çözümlenmeye çalışılmış ve 
daha önce dağınık bir şekilde kurulan 
okullar GEM adı altında toplanarak ve 
STK’larla yapılan sözleşmeler çerçe-
vesinde devam ettirilmiştir. Makalenin 
başında da belirttiğimiz gibi bu eğitim 
faaliyetleri Türkiye Diyanet Vakfı öncü-
lüğünde başlamıştır. Diyanet Vakfının 
yoğun olarak bu okullarla ilgilendiği dö-
nemde, çevredeki yerleşim yerlerindeki 
okul çağındaki öğrenci sayısı tespit edi-
lip ona göre okul açma ihtiyaçları belir-
lenmiştir. Açılan okulların teftişleri de 
yine Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
yapılmıştır. Bu teftişler öğretmenden, 
okulda öğretilen bilgilere ve okulun 
günlük işleyişine kadar değişik konuları 
içine almaktadır.

İlk zamanlarda öğretmen seçimi en 
önemli konulardan biri olarak ortaya 
çıkmıştır. Çünkü sahte diploma mese-
lesi ve radikal grup üyesi olup olmama 
konuları çok hassas bir şekilde değer-
lendirilmesi gereken konulardır. Türki-
ye Diyanet Vakfı bu iş için çok hassas 
bir seçim metodu geliştirmiş, dört ayrı 
masada öğretmenler, evrak doğruluğu, 
pedagojik yeterlik, bilimsel yeterlik ve 
Suriye’deki köken ve radikal eğitim açı-
sından değerlendirilmiştir. Daha sonra 
ise okullar Arapça bilen Türkiye Diya-
net Vakfı görevlileri tarafından sürekli 
teftiş edilmiştir. Bu okulların 2014 yı-
lında GEM olarak MEB tarafından dev-
ralınması ile birlikte, sözleşme yapılan 
STK’lar bu konudan sorumlu olmuş, 
daha önce eğitim hizmeti vermeyen 
bir çok STK, hiç bilmedikleri bir alanda 
faaliyet gösterir duruma gelmişlerdir. 
Özellikle MEB okul binaları dışında ka-
lan, STK’ların kendi buldukları binalarda 
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eğitim veren GEM okulları MEB deneti-
mi bakımından daha zayıf kalmışlardır.

GEM okulları duruma geçici çare bul-
mak için, zaten adı da geçici olan okul-
lardır. Ama Suriye müfredatına göre, 
Arapça eğitim yapan bu okullar 3Mart 
1924 yılında çıkarılan ve bütün eği-
tim kurumlarının MEB çatısı altında 
ve onun öngördüğü müfredat altında 
eğitim görmesini gerektiren Tevhid-i 
Tedrisat Kanununa aykırıdır. Bu yüzden 
MEB Suriyeli çocukların eğitimi me-
selesine yeni çözümler aramaktadır. 
Bu doğrultuda 2017 yılından itibaren 
GEM okullarının birinci sınıflarına öğ-
renci alınmamış ve bu çağdaki çocuklar 
devlet okullarına kaydedilmiştir. MEB 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlü-
ğü bu okulları kademeli olarak kapatma 
niyetindedir. Özellikle MEB okul binala-
rı dışında öğretim yapan GEM okulları 
öncelikli olarak kapatılmak istenmek-
tedir.

Suriyeli çocukların, zaten kendisinin 
de üzerinde çalışılması gereken eğitim 
sistemimiz içine entegre edilmesi ne 
kadar doğrudur? Bu soru üzerinde dü-
şünülmesi gereken en önemli sorudur. 
Bu kriz, eğitim sistemimiz için bir fırsa-
ta dönüştürülmeli ve bütün öğrenciler 
için daha katılımcı, çoğulcu, öğrenci 
merkezli bir eğitim sistemi geliştirmek 
üzere yeni bir bakış açısı oluşturmalıdır.
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Marmara Üniversitesi Atatürk Eği-
tim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık 
ve Rehberlik Bölümünden mezun oldu. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstan-
bul Darülaceze Tesisleri ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi İstanbul Özür-
lüler Merkezinde psikolojik danışman 
olarak çalıştı. Reiki Master Eğitimi, 
Psikodrama Eğitimi Konuşma Terapisi 
Eğitimi, San’atla Terapi Eğitimi, Otistik 
Eğitimcisi Eğitimi, Katatimik Görüntü 
Yaşantısı eğitimleri aldı. Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı ile Sürdürülen “Özürlü 
ve Diğerlerinin Eğitim Sürecinde Enteg-
rasyonu” amaçlı projede ve Türkiye Kas 
Hastalıkları Derneği’nde gerçekleştirilen 
“Kas Hastalarına Psiko-Sosyal Destek” 
projesinde çalıştı. Halen Meteorolojinin 
Sesi Radyosunda Kripto adlı programı 
yürütmektedir. TDV KAGEM gönüllü-
sü olarak “Mahkûm Anne-Çocuk Psi-
ko-sosyal Destek Projesi” ne destek 
olmaktadır.

Melike METİN
Psikolojik Danışman

Psikodrama Ko-Terapisti- KAGEM Gönüllüsü

CEZAEVİNDE ÇOCUK OLMAK
CEZAEVİNDE ÇOCUK OLMAK

Sabahları uyanınca, gökyüzünün engin maviliği içindeki sonsuzluk hissi veren 
derinliğe yöneltirim gözlerimi. İnsanı bulunduğu düzlemden alıp, yaşamın bam-
başka bir boyutuna doğru götürür gökyüzü. İnsanın fizik ve yer bağlamı bir anda, 
coşkulu bir gök kavramı ile yer değiştiriverir. İnsanın asansöre benzeyen bilinci, 
gökyüzünün üst katmanlarıyla buluşarak, yeryüzünün anlamsız nüanslarını terk 
etme eğilimine girer.

Ardından, tekrar günlük yaşama dönersiniz. Ancak gökyüzünün size kattığı bir-
lik, bütünlük, enginlik ve sonsuzluk hisleri içinde, her şeyin anlamını daha derin 
algılayarak, naif bir incelikle devam edersiniz yolunuza.

Çocukken yer ve gök arasındaki varlığınızla sizi sarmalayan annenizin sıcaklığını 
duyumsayarak, güvenle yaşamak istersiniz. Şefkat, sıcaklık, güven, anne ve ço-
cuğun en çok ihtiyaç duyduğu hislerdir.

Normal şartlar altında sağlıkla büyümesi beklenen çocuklar için, zihnimizdeki 
resimler güven vericidir. Zengin bir çevre, sevecen bir aile, kabul görmüş çocuklar, 
neşe içinde yetişen bir nesil. Zihnimizde gelişen bu tasarımlar, gerçekten toplu-
mun gerçekliği içindeki her kesimi yansıtıyor mu?

Sosyal sistem düzen içinde akıp giderken, düzeni bozmakta olan kişilerle de kar-
şılaşabiliyoruz. Pek çok kez beğenmeyip yargıladığımız, suç işlemelerine bir türlü 
anlam veremediğimiz, sisteme aykırı, ıslahı gereken kişiler, bizim için pek yabancı 
değil. Peki, ne oluyor da suç ortaya çıkıyor? Suç bir tercih mi? Sistem ve sosyal 
yapı, her insana hak ettiği insanî yaşama şartlarını tercih etmesinde destek su-
nabiliyor mu? Toplum, bireyin hatalarını telafi etmesi için ona alternatifler sunup 
destek olabiliyor mu? Eğitim sistemi, bireyin insanî vasıflar kazanması ve kendini 
tanıması için imkânlar sunuyor mu? Eğitim içerik ve konuları, insanın kendini er-
dem ve değerler açısından görüp değerlendirmesine fırsat yaratıyor mu?

“Benim adım Gazel, üç yaşındayım. Dokuz aydır ayrıyım annemden. Bana annean-
nem, yengem ve babam bakıyor. Annemi çok ama çok seviyorum. O da benim gibi 
kibar, sevgi dolu ve çok neşelidir. Çok özlüyorum onu. Neredesin anneciğim! Sana sarıl-
mak, seni öpmek, istiyorum. Minik kardeşim de yok. O seninle gitti. Nereye gittiyseniz, 
beni de alsaydınız. Siz olmadan olmuyor. Eğleniyorum, oynuyorum, seviliyorum ama 
sen olmadan tam hissedemiyorum kendimi anneciğim. Rüyamda seni görünce, anlı-
yorum ki hep yanımdasın. Uyandığımda ise, her yere bakıp arıyorum ama yoksun. O 
zaman yine yalnızım, üzgünüm. Ağlıyorum, huysuz oluyorum, bir gelsen, neredeysen 
ben de olsam yanında. Ah anneciğim! Üç yaşındayım ama sanki çok uzun yıllardır ya-
şıyorum. Hele sen yokken yanımda, bir an fark ettiğimde yokluğunu, işte o an, içimde 
bir acı hissediyorum.”

Melike METİN
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Gazel, annesinin işlediği suç sebebiyle 
dokuz ay annesinden ayrı kalmış, minik 
bir yavru. Gazel, şimdi annesinin yanın-
da: Cezaevinde…

Suç işleyen bir ebeveynin yavrusu 
da tüm diğer yavrular gibi insan-
lık için vaat edilen güzelliklere katkı 
sağlayacak potansiyele sahiptir. Kü-
çük çocuğu olan suç işlemiş insan-
ların durumları, toplumun geleceği 
açısından ele alınıp irdelenmediğin-
de, karşımıza yeni problemlerin çık-
ması kaçınılmazdır. Annesiz kalmış 
bir çocuğun emniyeti, eğitimi, ruh 
ve beden sağlığı risk altına girdiğin-
de daha büyük bedeller ödenmesi 
gerekebilir. Araştırmalar, eğitim için 
yapılan bir liralık harcamanın, yedi li-
ralık bir katkı olarak geri döneceğini 
ifade ediyor.

Fakat cezaevinde yaşayan çocuk-
lar, dış ortamın zenginliklerinden 
yoksun kalmış, annenin zengin var-
lığı dışında ihtiyaç duyduğu pek çok 
uyarıcıdan mahrumdur.

Çocuk, kendisi için düzenlenmiş bir 
ortamdan mahrumdur.

Oyuncaklar, kalem, kâğıt, boyalar, 
dış mekânda karşılaşacağı ağaç, 
toprak, kedi, köpek gibi gerçek nes-
nelerden mahrumdur.

Fiziki gelişimi için ihtiyaç duyduğu 
temel besin maddelerine, hemen 
ulaşabilme fırsatından mahrumdur.

Gelişimde kritik evreler dediğimiz; 
çocuğun dil gelişimini destekleyici, 
sosyal gelişimini hızlandırıcı, sağlıklı 
ev ortamından, kardeş ve aile birey-
lerinden mahrumdur.

Koşup oynayıp, kas ve motor fonk-
siyonlarını gelişimine uygun çalıştı-
rıp, işlev kazanacağı, serbest alan-
lardan mahrumdur.

Annenin anlayışı ve yaklaşımı dışında, 
sağlıklı bir ilişki ağı içinde olup, nöro-
lojik fonksiyonlarını geliştireceği, ye-
terli uyaran sağlayabileceği ortamdan 
mahrumdur.

Altı yaşa kadar anne ile küçük bir 
mekânda çok sıkı ve yakın bir bağ geliş-
tirerek, anneden ayrılma ve bireyleşme 
ile karakterize edilen, gelişim prosesini 
geliştirememiş çocuğun; altı yaşında 
anneden ayrılıp, sevgi evlerine ya da 
varsa aileden birine verilmesi de, anne 
çocuk ilişkisinde, yeni travmatik bir de-
neyim haline dönüşebilir.

Çocuğun yararının en yüksek düzey-
de gözetilmesi, her adımda çocuğun 
hak ve gelişim ödevlerinin göz önün-
de bulundurularak hareket edilmesi; 
sosyo-politik, hukuki ve ekonomik 
bir gerekliliktir. Gerekli tedbirlerin her 
adımda planlanması, meslek eleman-
larının aile, anne ve çocuğu takip edip, 
gerekli yönlendirmeleri sistemli olarak 
gerçekleştirmeleri önemli bir ihtiyaçtır.

Cezaevi şartlarında doğup-büyümek 
zorunluluğu içinde olan çocuk, toplum 
içinde yaşayıp büyüyen bir çocuğun 
ulaşabildiği fırsatlara ulaşabilmelidir ki, 
sosyal adaletin getireceği sağlıklı hak-
lara sahip olabilsin.

Adalet, bireylerin bilinç yapılanmasını, 
manevi, ahlaki dinamiklerle beslen-
mesi ve toplumun kolektif bir anlayış 
geliştirmesi ile sağlandığında; sistem, 
kendindeki hataları telafi edebile-
cek düzeye gelebilir. Böylelikle, sis-

tem-toplum-birey döngüsü içinde, 
birbirini besleyen karşılıklı bir dinamiğe 
dönüşecektir.

KAGEM desteğiyle, Nisan 2017 tari-
hi itibariyle Sincan Kapalı Cezaevinde 
uygulamaya başlanan; çocukları ile 
birlikte kalan annelerle gerçekleştirilen 
“Mahkûm Anne ve Çocuk Psiko- Sosyal 
Destek” projesinde; 0-6 yaş çocukları-
nın fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal 
ve dil gelişimlerini, uygun yöntem ve 
tekniklerle eğitim ve öğretimini gerçek-
leştirip, sağlıklı bir gelişim göstermesi-
ne olanak sağlanması hedeflenmiştir. 
Aynı zamanda mahkûm annelerin, 
çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği 
konusunda bilinç düzeylerine katkıda 
bulunulması amaçlanmıştır.

Aramızda kurulan insani diyalog, za-
manla sıcak ve güvenli bir ilişkiye dö-
nüşmektedir. Bu sağlıklı ilişki içinde, 
kişisel sınır kavramı, duygu, düşünce 
ve davranışlarda denge, insanın sağ-
lıklı seçimler yapma gücünün destek-
lenmesi, hayatlarını erdemli güçleriyle 
biçimlendirme potansiyellerini kendi-
lerine hatırlatma disiplini ile çalışmak-
tayız. Gönüllü arkadaşların desteğiyle 
gerçekleşen projemizin, yüksek fre-
kanslı bir eylem olduğu ve toplumsal 
bir dönüşüme katkı sağlayacağı inan-
cındayız.

  Suç işleyen bir 
ebeveynin yavrusu 
da tüm diğer yavrular 
gibi insanlık için vaat 
edilen güzelliklere 
katkı sağlayacak 
potansiyele sahiptir
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Nisa 58

Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar 
arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. 

Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki 
Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.


