
  

DiN EĞiTiMiNiN SORUNLARI
TEBLiĞ ,  SiYASi OTORiTE VE LiBERALiZM

Ayda Bir Merhaba

Türkiye’de siyasi otorite, din eğitimi ile ilgili birçok detayları sıkı sıkıya belirlediğinden, 

bu konuda devletin açtığı yollar dışındaki yönelim, söylem ve tartışmalar sürekli yasadışı 

olarak görülmüştür. Bu da yıllar içerisinde “Resmi İslâm” şeklindeki bir İslâm anlayışı ve algı-

layışını kurumsallaştırmıştır. İktidarların farklı dozlarda bu anlayışa ekleme ve çıkarmaları, 

süreç içerisinde sadece “Resmi İslâm”ın uygulamalarında kısmi değişimlere sebep olmuştur. 

Modernleşme ve/veya batılılaşma tarihimiz, temelde toplumun sivil referans kodu olan İslâm 

üzerinde sorunsallaştığından; ayrıca yukarıdan aşağıya doğru bir modernleşme yöntemi uygu-

landığından, tüm değişim ve dönüşümlerde etkilenen birinci unsur Müslüman pratikleri ve 

zihniyeti olmuştur. 

Eğitim sisteminde yapılan düzenlemeler din eğitimi tartışmalarını yeniden gündeme 

getirmiştir. Bu konudaki son tartışma  28 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 

“Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik”te 

başörtüsünün  bütün okullarda serbest bırakılmamış olması İslâmi emirlerin iktidar/devlet 

tarafından nasıl algılandığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Milli Eğitim Bakanı 

Dinçer’in söylediği, “Kur’ân-ı Kerim dinlemenin adap ve usulü vardır. Biz de o derste Kur’ân-ı 

Kerim’in adap ve usulüne uyacağız. Onun dışında türban serbest değil. Diz üstü etek ve 

yırtmaçlı etek de yasak.” cümlesine sinmiş iki çarpıklık  aslında Türkiye’de yaşanan zihni bölün-

menin ne kadar trajik olduğunu göstermektedir. Öncelikle şu hayati/ciddi sorunun sorulması 

gerekir: Kur’ân-ı Kerim’i dinleme adap ve usulü var da Kur’ân-ı Kerim’in emir ve yasaklarına 

(başörtüsü gibi) riayet etme sorumluluğu yok mu? Neden öğrencilerin önüne bir barikat olarak 

yönetmeliği çıkarıyorsunuz da kısıtlı bir alanda üstelik de onları ikiyüzlülüğe mecbur kılacak 

bir düzenlemeye girişiyorsunuz? Düzenleme sadece tutarsızlık değil  aynı zamanda tesettürü diz 

üstü etek ve yırtmaçlı etekle kıyaslama alanında kendini gösteren bir başka çarpıklığı taşıyor.

Kur’ân-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler seçmeli dersleri ile Din 

Kültürü ve Ahlâk Bilgisi zorunlu derslerinde İslâm’ın ibadet esaslarını öğrenen ve bu ibadetleri 

yapmakla yükümlü olduğu yaşa gelen öğrencilerin, ibadetlerini  serbestiyet içerisinde  yerine 

getirememeleri ise, bu ülkenin en yaman çelişkisi olarak varlığını sürdürmektedir. Ortaöğretim 

kurumlarında okuyan öğrenciler, bir Müslümanın imandan sonra ilk yerine getirmesi gereken 

farz ibadet olan namazı, özellikle de öğle ve ikindi namazlarını, hem mescidleri olmadığı için 

ve hem de ders saatleri, en temel hak olan ibadet ihtiyacı dikkate alınmadan düzenlendiği için 

kılamamaktadırlar. Bu resmen, ‘namaz kılmayı öğren ama namaz kılmana ve camiye gitmene 

izin vermeyiz, namazsız müslüman ol!’ demektir. Bu yaman çelişkinin can yakıcı biçimde 

sürmesine daha fazla müsaade edilemez. (İmam Hatipler dışında) Başörtüsü yasağını devam 

ettiren yeni yönetmelik başta olmak üzere diğer konuları gündeme taşımalı ve öğrencilerin 

ibadet hürriyetleri acilen sağlanmalı, bu amaçla gerekli kanuni düzenlemeler hiç vakit kaybet-

meden yapılmalıdır.

Din eğitimine dair yoğun tartışmanın sürdüğü bu vasatta ilahiyatlar başta olmak üzere varo-

lan kurumsal yapıları gözden geçiren, konunun uzmanlarından yazıların ve bu alanda yetkin 

Hayrettin Karaman’la röportajın yer aldığı bir sayı ile karşınızdayız. Eğitimin daha nitelikli 

hale getirilmesine katkı yapacak sayımızın din eğitimi alanındaki tartışmalara önemli bir katkı 

olacağını ümid ediyoruz.

Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle.

Not:  219. Sayımızda yayımlanan Hikmet Zeyveli’nin “‘Dört Halifeyi Farklı Okumak mı, İtibarsızlaştırmak 

mı?” başlıklı yazısı  daha önce Nida dergisinin 155. sayısında (Eylül-Ekim 2012) yayınlanmıştır.

                Umran 
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Y aklaşık bir yıldır sonucu 

merakla beklenen Amerika 

Birleşik Devletleri Başkanlık 

seçimleri Kasım ayı içerisinde 

sonuçlandı ve Barack Obama 

ikinci dönem için Beyaz Saray’a 

çıktı. Arap coğrafyasında yaşanan 

kitlesel mobilizasyon hareketleri-

nin uluslararası gündemi değiştir-

diği; tüm dikkatlerin Suriye Krizi 

üzerine yoğunlaştığı bir dönemde 

gerçekleştirilen seçimlerde ABD 

dış politikası neredeyse hiç tartış-

ma konusu edilmedi. Tamamen 

iç politik tartışmalar üzerinden 

yürüyen seçim kampanyalarında 

kürtaj ve göçmenler gibi konular 

üzerinde de durulmasına rağmen 

adayların ABD’nin yönetilmesi 

konusundaki görüş farklılığının 

odak noktası ekonomik meseleler 

olarak belirdi. 

Yaklaşık 40 Milyon ABD’linin 

sağlık sigortası kapsamına alın-

mış olması ABD Başkanı Barack 

Obama’nın en temel seçim 

argümanlarından birisi oldu. 

Zenginlerden alınan vergi oranla-

rının arttırılması ve ülkenin pet-

rol konusunda dışa bağımlılığının 

azaltılması ile ABD bütçesindeki 

açığı 10 yılda 4 trilyon dolar azal-

tacağını vaad ederek Amerikan 

orta sınıfına yaslanan ve Başkanlık 

seçimlerini kazanan Obama’yı 

ikinci döneminde birinci döne-

mine nazaran içeride ve dışarı-

da daha karmaşıklaşmış sorunlar 

bekliyor. 

15 trilyon dolarlık gayri safi 

milli hasılası ile dünya gayri safi 

hasılasının yaklaşık ¼’ini üreten 

ABD ekonomisi1 en büyük eko-

nomi olma özelliğini sürdürüyor 

ve “Amerikan ekonomisi hapşır-

dığında tüm ulusal ekonomilerin 

hafif veya ağır gribal enfeksiyo-

na yakalanma” durumu devam 

ediyor. Bununla birlikte küresel 

kapitalist sistemin devamı için 

de gerekli olan ABD ekonomisi 

ciddi zorluklarla karşı karşıya ve 

2007-2009 resesyonunun etkile-

ri tam olarak atlatılabilmiş değil. 

Ekonomik olarak yeniden yapı-

landırılma ihtiyacıyla karşı karşıya 

olan ABD ekonomisinin yaşadığı 

zorluklar 1990’larda oluşturulma-

ya çalışılan “the New American 

Century” ve “the New World 

Order” kavramsallaştırmalarından 

da geri dönüşle neticelendi. Diğer 

bir ifadeyle 2008’deki başkanlık 

seçimlerinde de ekonomik ve sos-

yal koşullarda iyileştirme vaadle-

riyle iktidara gelen Barack Obama 

yönetimi ABD dış politikasının 

üslubunda yeniden yapılandır-

maya gitti. Filistin-İsrail sorunu-

Öner BUÇUKCU

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ VE
ORTADOĞU

Mitt Romney, Barack Obama
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■ ABD Başkanlık Seçimleri

nun çözümüne yönelik Ortadoğu 

Barış Görüşmeleri’nin yeniden 

başlaması, Türkiye-Ermenistan 

ilişkilerinin normalleştirilmesine 

yönelik protokollerin imzalanma-

sı gibi diplomatik süreçlerin can-

landırılması stratejisine yönelen 

ABD’nin Arap coğrafyasında yaşa-

nan kitlesel mobilizasyon, İran’ın 

sistemin tamamen dışına çıkması 

tehdidi gibi güncel sorunlar 

karşısında dış politika strate-

jisini yeniden yapılandırması 

gerekiyor. 

Beyaz Saray’daki ikinci 

dönemine başlayan Barack 

Obama’nın Hillary R. Clinton 

sonrasında dış politika stra-

tejilerindeki yönelimlerinin 

neler olabileceğini analiz 

edebilmek için ABD Dış poli-

tikasının temel parametrele-

rine ve ABD dış politikasında 

Obama etkisine kısaca değin-

mek gerekiyor.

Obama Dönemi ABD’nin 
Ortadoğu Politikası

1929 Büyük Buhranı 

aslında sadece kapitalizmin 

en büyük krizlerinden biri-

sini değil İngiltere’nin 1815 

Viyana Kongresi ile başlayan 

dünya hegemonyası süreci-

nin sona ermesini de sem-

bolize ediyordu. İngiltere 

Merkez Bankası artık 1 

sterlinin 1 ons altına denk 

olmadığını açıklaması sonrasında 

uluslar arası sistemde hegemon-

ya krizi mütecessim hale geldi. 

Birinci Büyük Savaş sonrasında 

imzalanan Versailles Antlaşması 

ile kısıt altına alınan Almanya’nın 

revizyonist politikalarına gereken 

tepkiyi veremeyen İngiltere aslın-

da “Üzerine Güneş Doğmayan 

İmparatorluk” efsanesinin siyasal 

kapasitesinin sona erdiğini göste-

riyordu. Bununla birlikte dünya 

hegemonyasını devralacak siyasal 

güç henüz tam anlamıyla belirgin-

leşmemişti. Hegemon güç olmaya 

iktisaden ve siyaseten en uygun 

ülke ABD ise Birinci Büyük Savaş 

sonrasında Monroe Doktrini’ne 

geri dönmüş, uluslararası sistemle 

ilişkisini en alt seviyeye indirmiş-

ti. İkinci Büyük Savaş aslında bir 

bakıma İngiltere’nin hegemonyayı 

devretme süreciydi. 

 ABD’nin Ortadoğu politika-

sına girmesi İngiltere’nin tedrici 

olarak Ortadoğu’dan çekilmesi ve 

yerine ABD’yi ikame etmesi ile ger-

çekleşti. ABD’nin Ortadoğu politi-

kasına ciddi biçimde angajmanı 

ise 1957 Eisenhower Doktrini ile 

gerçekleşti. Eisenhower Doktrini 

ile Ortadoğu’yu yaşamsal çıkar 

alanı olarak ilân eden ABD bu 

tarihten itibaren bölge politika-

sının hem bizatihi hem de çeşit-

li aktörler eliyle en önemli ve 

devamlı aktörü haline geldi. 

ABD’nin Ortadoğu politikası-

nın temelini ise İsrail’in bölge-

deki güvenliğinin sağlanması 

ve enerji arz ve sevkiyatının 

güvenliği oluşturdu. ABD, 

yaşanan krizlerde bölge poli-

tikasını, bu politikanın uygu-

lanması sürecindeki stratejiyi 

hep İsrail’in güvenliğinin sağ-

lanması ve enerji politikala-

rı çerçevesinde inşa etti. Bu 

bağlamda ABD dış politika-

sında ifade edilmesi gereken 

en temel özellik Demokratlar 

ve Cumhuriyetçiler arasında 

ABD’nin ulusal çıkarlarına 

yönelik değil, bu ulusal çıkar-

ların sağlanmasında uygulana-

cak stratejiye yönelik bir tartış-

manın yaşandığıdır. Diğer bir 

ifadeyle ABD dış politikasının 

hedefleri değil bu hedeflere 

ulaşma biçimi tartışılmaktadır.

Barack Obama 2008’de ilk 

kez başkanlığa seçildiğinde 

hem ABD kamuoyunda hem 

de tüm İslâm dünyasında kar-

şılıklı olarak algılarda ciddi bir 

kırılma yaşanıyordu. 2008 yılı 

Aralık ayında İsrail kuvvetleri 

Gazze’ye operasyon düzenledikle-

rinde durum hakkında fikri soru-

lan Obama henüz resmen görevi 

devralmadığı için bu konuda fikir 

beyan etmesinin doğru olmadı-

Yeni dönemde Obama 
Ortadoğu politikasını yeni-
den şekillendirmek ve bunu 
da Suriye üzerinden yapmak 
zorunda gibi görünüyor. 
Ancak Suriye krizi artık sadece 
ülkedeki rejimden hoşnutsuz 
olanlarla ülkedeki rejim ara-
sındaki bir mücadele olmaktan 
ziyade uluslararası politika-
da bir karşılaşma alanı haline 
geldiği için Obama yönetimi 
Suriye’ye yönelik bir dış poli-
tika oluştururken çok önem-
li üç noktada kritik kararlar 
almak zorunda... Öncelikle 
Suriye’deki olası rejim deği-
şikliğinin İsrail’in güvenliği 
üzerinde olumsuz yansımaları-
nın oluşmasının engellenmesi 
gerekiyor. 



GÜNDEM

6 Umran ARALIK 2012

ğını söyleyerek saldırı hakkında 

açıklama yapmaktan kaçınmıştı. 

Çok çeşitli ortamlarda Başkan 

Bush döneminde İslâm dünyası 

ile geliştirilen ilişkinin biçimin-

den rahatsız olduğunu dile geti-

ren Obama’nın Dökme Kurşun 

Operasyonu ile imtihanı başarısız-

lıkla sonuçlandı. 

2008 seçimlerinde dış politi-

kayı da önemli bir seçim argüma-

nı olarak kullanan Obama müm-

kün olan en kısa sürede ABD 

askerlerinin Irak’tan çekileceğini, 

tüm dikkatin Afganistan’a yönel-

tileceği ve burada da en kısa süre-

de istikrarın sağlanacağını vaad 

etmişti. Obama’nın bu bağlam-

da Cumhuriyetçilerden farklıla-

şan üslubu ise bölgesel krizlerde 

sorunun bütün taraflarıyla görü-

şülebileceği yönündeki açıklama-

ları oldu. Sorunun bütün tarafla-

rı muğlâk ifadesiyle işaret edilen 

Taliban’dan başkası değildi. Bu 

strateji İslâm ile kavga halinde 

ABD imajının da tadil edilmesini 

sağlayacaktı.

Barack Obama bu yönde ilk 

mesajları İstanbul ve Kahire’de 

verdi. İslâm dünyasında sıkça kul-

lanılan “Kur’ân Mekke’de indi, 

İstanbul’da yazıldı, Kahire’de 

okundu” cümlesi Obama’nın 

konuşma yapmak için tercih etti-

ği mekanların öneminin daha iyi 

anlaşılmasını sağlayabilir. Başkan 

seçildikten sonra ilk yurtdışı ziya-

retini İstanbul’a gerçekleştiren 

Obama, Ortaköy Camii ve Boğaziçi 

Köprüsü manzaralı konuşmasında 

daha çok Medeniyetlerin bir arada 

yaşama tecrübesinin önemi üze-

rinde durmuştu. 

Kahire konuşması ise ABD’nin 

George W. Bush döneminde 

İslâmla ve İslâm toplumlarıy-

la geliştirdiği sorunlu ilişkinin 

düzeltilmesine yönelik oldu. 

Kendisinin bir Hıristiyan oldu-

ğunu belirten ancak kökleri iti-

bariyle Kenyalı Müslüman bir 

nesle sahip olduğunun altını çizen 

Obama, İslâm’ın ABD’nin dışında 

değil ABD’nin ve Amerikan tarihi-

nin parçalarından birisi olduğunu 

iddia etmişti. 11 Eylül saldırıla-

rında yaklaşık 3000 ABD vatan-

daşının el-Kaide tarafından öldü-

rüldüğünü de hatırlatan Obama 

el-Kaide ile mücadele ettiklerini, 

İslâm’la savaş halinde olmadık-

larını vurgulamış, Afganistan’da 

askerlerinin kalmasını isteme-

diklerini bu yönde oluşan algı-

nın hata olduğunu söylemişti. 

Konuşmasında Irak’a da değinen 

Obama ABD’nin Iraklılara iyi bir 

gelecek sağlanması ve Irak’tan 

ABD askerlerinin çekilmesi gibi 

ikili bir sorumluluğu bulundu-

ğunu, Irak hükümetinin patronu 

değil ortağı olacaklarını ve 2012 

yılına kadar Irak’tan ABD asker-

lerinin çekilmesini sağlayacakla-

rını vaad etmişti. Obama’nın hem 

İstanbul hem de Kahire konuşma-

ları ABD’nin “the New American 

Century” söyleminden keskin 

bir dönüşü gösteriyordu. Zira 

Obama hem Ortadoğu’da hem de 

Afganistan’da tek taraflı eylem-

lerden ziyade istişare ve birlikte 

hareket etmekten bahsediyordu. 

Ancak ABD çıkarlarından taviz 

söz konusu değildi. Obama’nın 

bu tavrı özellikle Libya müda-

halesi sürecinde mücessem hale 

gelecektir.

2010 yılında yayınlanan Ulusal 

Güvenlik Strateji Belgesi’nde dün-

yanın 21. yüzyıla 20. yüzyılda 

tasarlanmış bir uluslararası sis-

temle girdiğinin, dolayısıyla bir-

takım yeni tehlikelere uluslararası 

sistemin cevap vermekte başarı-

sız olduğunun ve bu sebepten 

ABD’nin 2001 sonrasında dün-

yanın her tarafında el-Kaide ve 

onunla bağlantılı örgütlerle müca-

dele ettiğinin altı çizildikten sonra 

ABD’nin temel yaklaşımının içe-

riyi yapılandırarak ve ABD dışı 

dünyayı şekillendirerek Amerikan 

liderliğinin yeniden inşa edilmesi 

olduğu ifade ediliyordu. Belgede 

ABD’nin Ortadoğu politikasının 

ana hatları da çizilmiştir. Buna 

göre ABD’nin “genişletilmiş” 

Ortadoğu’daki (orjinal ifade the 

Greater Middle East) öncelikleri 

bölgedeki yakın müttefik İsrail ile 

ilişkilerin geliştirilmesi ve güven-

liğinin sağlanması; Filistinlilerin 

meşru devlet taleplerinin yerine 

getirilmesi; Irak’ta demokrasinin 

güçlendirilmesi ve bölgeyle yeni-

den entegrasyonunun sağlanma-

sı; nükleer silahlanma programı, 

terörizme verdiği destek, komşu-

larına oluşturduğu tehdit dola-

yısıyla İran’ın dış politikasının 

dönüştürülmesi; kitle imha silah-

larının yayılmasının önlenmesi; 

terörizme karşı mücadele ve böl-

genin küresel piyasalarla entegras-

yonu olarak belirlenmiştir. 

Asya-Pasifik bölgesinin ABD 

çıkarları açısından gittikçe önem 

kazandığı bir dönemde Obama, 

küresel piyasalar için olduk-

ça önemli olan petrolün büyük 

bir kısmını sağlayan ve küresel 

yansımaları olan bölgesel kriz-

ler yaşayan Ortadoğu’da nisbî bir 

stabilizasyon sağlayarak ABD’nin 

dikkatini Asya-Pasifik bölgesin-

de yoğunlaştırmak istiyordu. 
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Seçim kampanyası döneminde 

Afganistan’ın yeniden inşasının 

ısrarla ön plana çıkarılmasının 

arkasında yatan sebep küresel 

güç dönüşümlerinin ve güç kay-

malarının yaşandığı bir dönemde 

merkezî asyanın ABD açısından 

taşıdığı önemin bir yansıması-

dır. Bu çerçevede ABD yöneti-

minin girişimiyle Ortadoğu Barış 

Görüşmeleri yeniden başlatılmış-

tır. Bush döneminde ABD ile İran 

arasında doğrudan veya dolaylı 

bir savaş çıkacağı beklentisi yerini 

ABD’nin de çabasıyla yeniden baş-

layan nükleer müzakerelere bırak-

mış, Türiye-Ermenistan ilişkileri-

nin normalleştirilmesine yönelik 

protokollerin imzalanması sağlan-

mış, ABD küresel ve bölgesel kriz 

alanlarında yapıcı bir tutum ve 

diplomatik sürecin sonuna kadar 

sürdürülmesi anlayışıyla uluslara-

rası sistemde saygınlığını yeniden 

kazanmaya çalışmıştır.2

2010 yılı sonu 2011 yılı baş-

larında Tunus’ta başlayıp tüm 

Arap coğrafyasını artıp azalan 

yoğunluklarda etkileyen, hatta bir 

dönem İran’da da etkisini göste-

ren kitlesel mobilizasyon süreci 

Obama’nın Ortadoğu politikasın-

da pratikte değişimi de beraberin-

de getirecektir. Arap Uyanışı’nın 

Tunus’tan Kâbil’e kadar bütün 

siyasal fay hatlarını harekete geçir-

mesi bölgede o güne kadar öte-

lenen sorunların yeniden ve sert 

biçimde ülkelerin dış politikaları-

na yön vermesi ile neticelenmiştir. 

Bu duruma bazı ülkelerde rejim 

ve iktidar değişikliklerinin eklen-

mesi ABD’nin bölgede yaşanmak-

ta olan sürece hızlı bir biçimde 

entegrasyonunu ve müdahil olma-

sını geciktirmiştir. 

Bölgede bir domino etkisi 

yaratması beklenen süreç Mısır’da 

Hüsnü Mübarek rejiminin sona 

ermesinin ardından dönüştürü-

cülüğünü büyük ölçüde yitirmiş 

ve Libya’da Kaddafi’nin devrile-

bilmesi için NATO’nun müda-

hale etmesi ile farklı bir boyu-

ta taşınmıştır. İran’ın bölgedeki 

nüfuzunu oldukça kıran süreç 

Rusya ve Çin’in de belirli oran-

larda bölgeden tasfiyesi şekline 

büründüğü için Suriye’deki kriz 

gittikçe derinleşmiştir. Gelinen 

noktada ABD’nin Ortadoğu politi-

kasındaki tercihleri ve yönelimleri 

küresel güç dengelerini de çok 

ciddi boyutlarda etkileyeceği için 

Obama sadece iç politikada değil 

dış politikada da oldukça karma-

şık ve sorunlu bir süreç devralmış 

bulunuyor.

Deveye “Çukur” Atlatmak ya da 
Deveyi Yardan Uçurmak: 

Obama’nın ‹kinci Döneminde 
ABD’nin Ortadoğu Politikası

Başbakan Erdoğan bir açıkla-

masında ABD’nin Suriye konu-

sunda daha aktif bir tavır takınma-

sı için başkanlık seçimlerinin 

sonrasının beklendiğini, 

ABD’de yaşanan seçim 

sürecinin ABD’nin 

Suriye politikasını 

doğrudan etkilediğini 

söylemişti. Sadece 

Türkiye’de değil 

bütün dünyada 

ABD’nin seçim-

ler sonrasında 

sadece Suriye ve 

Ortadoğu konu-

sunda değil, 

Kuzey Kafkasya, 

Afganistan’la ve Pakistan’la iliş-

kiler, Hindistan politikası, İran’la 

ilişkiler gibi çok farklı konularda 

daha aktif bir dış politika geliştire-

ceği beklentisi bulunuyor. Aslında 

ABD’nin öncelikli ilgi alanları ola-

rak sıralanan bu noktalar birbirini 

artıp azalan yoğunluklarda etkile-

yen iç içe geçmiş uzun bir zincir 

oluşturuyor. Bu çok bilinmeyenli 

denklemde Amerikan dış politi-

kasının Arap dünyasında yaşanan 

hızlı değişimlere cevap vermek-

te gecikmesi dolayısıyla akıllarda 

ABD dış politikasının yönlendir-

me kapasitesi üzerine oluşan soru 

işaretleri de henüz cavaplanma-

mış bulunuyor. Seçim döneminde 

Cumhuriyetçiler ve realistler tara-

fından da sıklıkla eleştiri konusu 

edilen ve bu durum Obama döne-

minde ABD’nin izlediği “geriden 

liderlik” stratejisinden kaynaklan-

dığı söylenebilir. Irak ve 

Afganistan operasyonla-

Barack Obama
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rına 1 trilyon doların üzerinde 

para harcayan ABD’nin uluslara-

rası krizlerin maliyetini yüklenme 

durumundan geri dönüşü ifade 

eden bu anlayış Obama dönemin-

de sıklıkla eleştirilmesine rağmen 

değişmedi. ABD “geriden liderlik” 

stratejisini özellikle Arap Baharı 

sürecinde, belirgin bir biçimde 

Libya müdahalesinde uyguladı. 

Yeni dönemde Obama 

Ortadoğu politikasını yeniden 

şekillendirmek ve bunu da Suriye 

üzerinden yapmak zorunda gibi 

görünüyor. Ancak Suriye krizi 

artık sadece ülkedeki rejimden 

hoşnutsuz olanlarla ülkedeki 

rejim arasındaki bir mücadele 

olmaktan ziyade uluslararası poli-

tikada bir karşılaşma alanı hali-

ne geldiği için Obama yönetimi 

Suriye’ye yönelik bir dış politi-

ka oluştururken çok önemli üç 

noktada kritik kararlar almak 

zorunda... Öncelikle Suriye’deki 

olası rejim değişikliğinin İsrail’in 

güvenliği üzerinde olumsuz yan-

sımalarının oluşmasının engellen-

mesi gerekiyor. İsrail, Mısır’daki 

rejim değişikliği dolayısıyla bir 

güvenlik ikilemi içerisine düştüğü 

için Suriye’de şartlar netleşme-

den Esed’in gitmesine pek taraftar 

gözükmüyor. Dolayısıyla ABD’nin 

Suriye konusunda bir adım ata-

bilmesi için öncelikle İsrail’in tat-

min edilmesi ve bölgesel çevrelen-

mişliğinin kırılması; bunun için 

de Türkiye-İsrail ilişkilerinin bir 

an önce normalleştirilmesi gere-

kiyor. Ancak hem İsrail’de hem 

de Türkiye’de ilişkilerin normal-

leştirilmesine yönelik siyasi irade 

henüz şekillenmiş değil. 

ABD’nin Suriye politikasını 

şekillendirirken dikkate alması 

gereken ikinci unsur hiç kuşku-

suz İran’ın durumu olacak. İran, 

1979 İslâm Devrimi sonrasında 

bölgedeki dinî gruplarla ilişki kur-

muş ve daha kuşatıcı bir retorik 

oluşturarak Ortadoğu politikasına 

angaje olmuştu. Bu durumun en 

güzel yansıması olarak İran, özel-

likle Lübnan’daki gruplar vasıta-

sıyla Filistin-İsrail uyuşmazlığın-

da bir taraf olarak belirdi. Bölge 

ülkelerindeki siyasal seçkinlerin 

İsrail’le “Soğuk Barış”a sadık kal-

malarına karşın bölge halklarının 

İsrail’e duyduğu nefret sebebiyle 

yönetenler ve yönetilenler ara-

sında açılan mesafeyi İran, İsrail 

karşıtı söylemiyle bir ölçüde dol-

durmayı başarmıştı. Ancak Arap 

Uyanışı sonrasında yaşanan rejim 

değişiklikleri ile bölge hükümet-

lerinin İsrail konusunda daha sert 

bir tavır takınmaya başlamaları 

İran’ın bölgede nüfuz kaybetme-

sine sebep oldu. Dolayısıyla bölge 

politikasının temel çipası Lübnan 

Hizbullah’ı olan İran, Suriye 

konusunda çok sert ve tavizsiz bir 

dış politika izlemeye başladı. 

ABD’nin İran İslâm Devrimi 

sonrasında çevreleme politikası-

nı 1989’a kadar kuşatıcı İslâmî 

söylem, 1989 sonrasında Şii jeo-

politiği ile kırmaya çalışan İran, 

Suriye rejimi kendisi Suriye’de 

tatmin olmadan devrilirse bölge 

politikasını istikrarsız Irak’a kadar 

çekmek zorunda kalacak ki bu 

İran için tehlike zillerinin çal-

ması anlamına geliyor. Obama 

yönetiminin Suriye konusunda 

vereceği karar, nükleer müzake-

relerde taviz vermesi için Batının 

uyguladığı ambargo dolayısıyla 

kaybı günlük 100 milyon dolar 

civarına yükselen İran’ın siste-

min tamamen dışına çıkmasını 

engelleyecek bir içerikte olma-

sı gerekiyor. Diğer taraftan hem 

ABD’deki neo-conservative çevre-

ler hem de İsrail’deki şahin kanat 

savaş boruları çalmaya devam 

ediyor. Dolayısıyla hem içerde 

hem de dışarda siyasal ve ekono-

mik yeniden yapılanma vaadiyle 

gelen Obama’nın Suriye kararı-

nın İran’la test edilmesinin çizgiyi 

aşmaması gerekiyor.

Obama yönetiminin Suriye 

konusunda adım atarken ve 

Ortadoğu politikasını yeniden 

şekillendirirken dikkate alması 

gereken üçüncü önemli unsur ise 

küresel dengeler. ABD’nin Suriye 

konusunda tek taraflı hareket 

etmesi uluslararası sistemde tami-

ri mümkün olmayan tahribatlara 

yol açabilir. Uluslararası uzlaşının 

zemini olması beklenen Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi ise 

Suriye konusunda herhangi bir 

adım atamıyor. Dolayısıyla yeni 

dönemde Obama’nın karar ver-

mekte en fazla zorlanacağı konu-

lardan birisi ABD’nin Ortadoğu 

politikası olacak.

Suriye muhalefetinin yeniden 

yapılandırılması ve tek çatı altında 

birleştirilmesi çabası sonrasında 

rejime alternatif olabilecek, basit 

hatlarıyla bir siyasal otorite oluş-

turuldu gibi gözüküyor. Silahlı 

gruplar üzerindeki etkisinin ne 

olacağı henüz tartışmalı olan bu 

siyasi otorite bazı batılı ülkeler 

tarafından da Suriye’nin tek meşru 

temsilcisi olarak kabul edildi. 

Libya müdahalesine giden süreçte 

de batının, özellikle Fransa’nın 

tavrının belirleyici olduğu dikkate 

alınırsa bu önemli bir gelişme ola-

rak kaydedilebilir. 

Diğer taraftan Çin Komünist 

Partisi Kongresi sonrasında ulus-

lararası uzlaşı için yeni bir imkân 
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yaratılmaya çalışılacak gibi görü-

nüyor. Evinde Hollywood film-

leri seyreden, batı müziği dinle-

yen, Obama’nın seçilmesi son-

rasında Joe Biden’ı telefonla ara-

yıp tebrik eden, kızı Harward 

Üniversitesi’nde okuyan Batılıların 

bir anlamda umudu Şi Cinping’in 

seçilmesi halinde Çin’in daha 

yapıcı ve uzlaşmacı bir dış politika 

izleyeceği bekleniyor. Ancak kısa 

vadede Çin dış politikasında ve 

Çin’in Suriye politikasında köklü 

değişiklilkler olması da beklen-

miyor.

Obama kısa vadede Suriye 

krizinin uluslararası uzlaşı ile 

çözümü için diplomasi yolunu 

izleyecek gibi görünüyor. Daha 

doğru bir ifadeyle ABD, Suriye 

konusunda “geriden liderlik” stra-

tejisini izlemeye devam edecek. 

Bunun için de ilerleyen dönemde 

Suriye’deki çatışmaların şiddetle-

neceği öngörüsünde bulunabili-

riz. Sorunun uluslararası uzlaşı 

ile çözümü için ABD’nin Rusya’ya 

birtakım stratejik tavizler verme-

si yeterli olabilir ancak Suriye 

Krizini kendi “yaşamsal çıkarla-

rı” açısından bir tehlike olarak 

görmeyen ABD verebileceği taviz-

leri Suriye’de verme konusunda 

oldukça isteksiz görünüyor. 

Suriye krizinin çözümü yanı-

sıra Obama yeni dönemde Mısır-

İsrail ilişkilerinin Hüsnü Mübarek 

dönemindeki profilinin mümkün 

mertebe korunması ve Türkiye-

İsrail ilişkilerinin mümkün mer-

tebe iyileştirilmesi için çalışacak. 

Zira Suriye krizinin çözümü 

sırasında ve çözüldükten sonra 

ABD’nin sağlıklı bir Ortadoğu 

politikası oluşturabilmesi için 

İsrail-Mısır-Türkiye üçgeninde 

ilişkilerin en azından sürdürüle-

bilir boyutlarda olması gerekiyor.

Sonuç Yerine:
Ya Ortadoğu Hapşırırsa?

ABD’nin Suriye politikası 

İran’ın dış politika çıktılarını doğ-

rudan etkileyecek, Ortadoğu’da 

mevzi kaybeden İran, Rusya ile 

ilişkilerini geliştirme yoluna gidip 

Ermenistan’la işbirliğini arttıra-

rak bu sırada Rusya ile ilişki-

lerini düzelten Gürcistan’ın yeni 

dönem politika tercihlerinin 

Rusya yanlısı olma ihtimaliyle 

Türkiye ve Azerbaycan’ı ve dola-

yısıyla ABD’yi Kuzey Kafkasya 

politikasında zora sokacak ve eş 

zamanlı olarak Afganistan’da sür-

dürülebilir bir istikrar oluşabil-

mesinde masada olabilmek için 

Afganistan ve Pakistan’la olan dış 

politik angajmanının seviyesini 

yükseltecek, bu durumun yara-

tacağı etkiyle orantılı biçimde 

Hindistan-ABD ilişkilerinin pro-

fili artacak ya da azalacak, hem 

bu silsilenin yarattığı dolaylı 

etki hem de Suriye krizinde tek 

taraflı hareket etme itimali ABD-

Rusya ve ABD-Çin ilişkilerinde 

nisbî ya da kısmî bir tahribata 

yol açacak... Kısacası Obama’nın 

Suriye konusunda vereceği karar 

hem uluslararası sistemin hem 

de Ortadoğunun yeniden şekil-

lenmesine ya da Birinci Büyük 

Savaş öncesi kamplaşmayı andı-

ran ittifak silsilelerinin oluşmasına 

ve müttefiklik bağlarının güçlen-

mesine ve dolayısıyla gerginliğin 

artmasına, sistem üzerindeki bas-

kının yoğunlaşmasına ve kırılgan-

lıkların artmasına sebep olacak. 

Diğer taraftan, Türkiye Dışişleri 

Bakanı Ahmed Davutoğlu’nun 

İsrail’in Gazze Saldırısı dolayı-

sıyla Gazze’yi ziyaret ettiği gün 

ABD Dışişleri Bakanı Hillary R. 

Clinton’ın İsrail’e destek ziyare-

tinde bulunması ve Obama’nın 

“İsrail’in savunma hakkını tanı-

dıklarını açıklaması” ABD’nin kriz 

alanlarında karar vermekte zorla-

nacağını gösteren bariz bir örnek 

olarak ileri sürülebilir.

Bir bütün olarak değerlendi-

rildiğinde dünyanın en büyük 

gayri safi hasılasını üreten Avrupa 

Birliği’nde yaşanan krizin kapita-

list dünya ekonominin yeniden 

yapılanma ihtiyacının bir yansı-

ması olduğu gerçeği ve girişte 

bahsedilen “ABD ekonomisinin 

hapşırması halinde tüm dünya 

ekonomisinin grip olacağı” afo-

rizmasının işaret ettiği tehlikeli 

durum da dikkate alındığında 

yeni dönemde Obama yönetimi-

nin 1sentlik vergi ayarlamasının 

küresel düzlemde hem siyasal 

hem de ekonomik ciddi yansıma-

larının olacağı görülecektir. 

Diğer taraftan dünya siyaseti-

nin Suriye ve Ortadoğu üzerinden 

kırılma noktaları test edilmeye 

devam ediyor. ABD’nin Ortadoğu 

politikasının yumuşak karnı 

1979’dan sonra neredeyse bütün 

bölgesel konu başlıklarında İran... 

Bu sorun ABD’nin bölgede enerji 

kabına ve dikkat yoğunlaşması-

nın sağlanmasına engel oluyor. 

Dolayısıyla bu sorun mümkün 

olan en kısa sürede çözülmek 

zorunda. İşte tam bu noktada 

akla şu soru geliyor: Ya Ortadoğu 

hapşırırsa?

Dipnotlar
1  Kendisinden sonraki en büyük ikinci 

ekonomi olma özelliği taşıyan Çin’in 
gayri safi milli hasılası 2011 yılı itibariy-
le 7,318,499 olarak gerçekleşirken bir 
bütün olarak AB’nin ürettiği gayri safi 
hasıla 17,552,216 seviyesinde olmuştur. 

2  Bu dönemde ABD’nin Asya-Pasifik ve 
Latin Amerika politikalarında da bazı 
dönüşümler yaşanmıştır ancak bu 
makalenin konusu dışında kalması dola-
yısıyla burada değinilmeyecektir.
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H eidegger’e dayanarak iki tür 

yerleşmeden bahsedebili-

riz. Bunlardan birisi oturma kav-

ramında karşılığını bulan, yerle 

aidiyet bağı temelinde gelişen 

meskun olmak ya da bir yerin 

sakini olmaktır. Bir yerin saki-

ni olmakta herhangi bir şiddet 

ilişkisinden söz edilemez. İnsan 

toprağa yerleşir, ancak bu yer-

leşim yumuşak bir yerleşim-

dir, yer ile kendisi arasında bir 

yakınlık, ünsiyet bağı kuran bir 

yerleşme biçimidir. Dahası kuru-

yucu ve diyalojik yani karşılıklı 

gelişim sağlayan bir ilişkidir bu. 

Bu bağlamda düşündüğümüzde 

Gazzeliler meskun durumda olan 

sakinlerdir. Orası onların dünya 

köşesidir, insanlar buradaki top-

rağı yurt edinmişlerdir. Filistin’in 

binlerce yıllık tarihi içinde bu 

coğrafyaya yerleşen birçok kavim 

oldu, bunların sonuncusu ise 

tarihte Filistinliler olarak geçen 

toprağın sakini olarak Araplardır. 

Bugün burası Arapların yaşadığı 

ve geliştirerek karşılıklı beslediği, 

beslendiği bir meskun yer olma 

çabasında. Bu yerleşimin huzuru 

ve sükûnu ise başka tür bir yer-

leşmeye bağlı .

Yine Heidegger’e dayanarak 

ikinci bir tür oturma biçiminden 

daha söz edebiliriz. Bu yerleşme 

biçimi oturma kavramındaki gibi 

doğal, yumuşak ve sevecen bir 

ilişkinin sonucu değildir, bu bir 

tür zor yoluyla gerçekleştirilecek 

bir oturma biçimidir. Heidegger’e 

göre dünyanın dünyalaşması 

ancak yeryüzünün dünya haline 

gelmesi ile mümkün olur. Bu, 

yapıtın oluşması için yolumu-

zu açmakla oluşan bir eylemdir. 

Bunu bize sağlayan ise dildir, dil 

yeryüzünü bize açar. Heidegger, 

dünya ile  yeryüzü (veya toprak) 

arasında ilginç bir ayrım yapmıştı. 

Yapıtın bir “dünya” kurduğunu, 

yerleştirdiğini, bunu yaparken de 

Dilaver DEM‹RA⁄

Yarık ya da Ulus Devletin “Dünyalaştırması” Olarak 

iSRAiL
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“yeryüzünü” (veya toprağı) mey-

dana çıkardığını söylemişti. Yalnız 

Heidegger’e göre, yapıt kendini 

bekleyen bir yerin üzerine dışarı-

dan konuluvermiş bir nesne değil-

dir. Yapıtın oluşumu pürüzsüz ve 

sade bir oluş olmayıp mücadele, 

çekişme ve şiddet içerir: dünya 

ile yeryüzü (toprak) arasında 

Heidegger’in Almanca ifadesiyle 

bir “riss”, bir yarık, açılma ve 

çatışma vardır. Dil bu çatla-

ğı açan şiddet eyleminin bir 

ürünüdür. 

Bu olgu ile ilgili fark-

lı bir yorumu geliştiren ise 

Spivak olur. Spivak’a göre 

Hükümranlık, sadece haki-

miyet kurmak değil, özne 

olmaktır; ama aynı zamanda 

özne olmak zaten hüküm-

ranlıktır. Böylece tüm özne 

sorunu emperyalizm ile 

bağlantılandırılır, emper-

yalizm sorunu da özne ile. 

Özne emperyal bir güç ola-

rak yeryüzünü dünya haline 

getirir. Öznenin kuruluşu, 

hemen bir “Öteki”nin üreti-

lişine, bir  ötekileştirmeye ve 

emperyalizmin üretilişi olan 

bir “dünyalaştırma”ya bağla-

nır. Spivak için dünyalaştır-

ma, sömürgeciliğin günlük 

pratiği olarak okunmalıdır. 

Sömürgecinin kendini sağ-

lamlaması, özneliğini oluş-

turması, yerliyi kendi topra-

ğını “Öteki”nin mekânı gibi 

arzulamaya zorlamasıyla olur. 

Sömürgeci, sanki daha önce 

dünyalaşmamış, sanki önce-

den yazılmamış, dünyalaştırılma-

mış, bakir bir toprakmış, orada 

duruveren yer yüzüymüş gibi 

aldığı yerlilerin dünyasını (yeni-

den) dünyalaştırmakta ve onları 

yabancıyı efendi olarak evcilleştir-

meye zorlamaktadır. Spivak bunu 

hemen yeryüzünün bilimsel tem-

sili olan haritaya ve kartografiye 

bağlar. “Heidegger’in ‘dünya’ile 

‘toprak/yeryüzü’ kavramlarını 

emperyalizm projesine uygular-

sak, aralarındaki yarığın şiddetiyle 

ortaya çıkardığı, büyük bir sanat 

yapıtından ziyade, basit bir hari-

tada temsil edilen bir dünyanın 

çok yanlı maddiliği (multifarious 

thingliness) olarak görülmelidir. 

Burada Spivak’ın vurgusu, dün-

yanın kuruluşunun basit ve gün-

delik bir politik pratik olduğudur. 

Dünyanın dünyalaştırılmasının 

varoluş koşulu hiç yazılmamış, 

işaretlenmemiş, dünyalaşmamış 

bir yeryüzü/toprak varsayımı gibi 

“zorunlu ama çelişik” bir varsa-

yımdır ve “yerliye kendini ‘öteki’ 

olarak gördürten gücü üreten” işte 

bu varsayımdır. Kısacası, Spivak’a 

göre emperyalizmin ve emperyal 

öznenin temel aksiyomu, bakir 

toprak (veya ellenmemiş doğa) 

aksiyomudur.1

Bir dünya kurmak ancak 

ötekini yerinden eden, ancak 

bu yerinden edilen dünya-

yı da kendine değil efendiye 

ait bir toprak parçası olarak 

düşünmeye zorlayan bir zor 

edimidir.  Bu sömürgeci bir 

pratiktir.  İşte İsrail devletinin 

Filistin’de bir “yer” kurması 

tam da bu toprakta bir yarık 

üretmesiyle, bir çatışma ve şid-

det edimi yaratması ile ortaya 

çıkan bir zor edimidir.  İsrail 

zorun, sömürgesel bir oturma, 

“yer”leşme biçiminin cisim-

leşmesidir. İsrail bu emperyal 

yerleşme biçimini dayatmakla 

kalmıyor, Filistinli Arapların 

bura’nın Tanrı Yehova tarafın-

dan İsrail ulusuna vaad edi-

len toprak olduğunu kabul 

etmesini istiyor. Bu yüzden 

de Arap toprağında açılan her 

yerleşim, yeryüzünün yüze-

yinde meydana gelen bir çat-

lak gibi deprem etkisi yapan 

bir şiddet edimi. İsrail, batı 

tarzı bir emperyalizmin Arap 

toprağında kendini kopyala-

yan bir tekrarın adıdır. İsrail 

boş bir toprağa yerleşmedi, 

daha önce orada yaşayan bir 

toprağı dünyalayarak, o toprakta 

bir riss/yarık oluşturan çatışma 

ile o toprağa yerleşti. Tam da bu 

yüzden İsrail devleti bir ev yapma 

edimi değil, yabancı bir araziye 

bir gecekondu inşaa etme eylemi-

dir, bu yüzden de hiç bir meşrui-

“İsrail dünyada geç ulusla-
şan, geç ulus devlet olan bir 
toprak parçası. O yüzden de 
kendi kimliğini keskinleştir-
mek ve bölgeyi tamamı ile 
Yahudileştirmek için amansız 
bir şiddete başvurmakta, bu 
da İsrail’i bugünün dünya-
sında yalnızlaştırmakta. İsrail 
Westfalya Antlaşması ile olu-
şan ulus devletin  krize girdiği 
bir dönemde geç ulus-devlet 
olmanın sancıları ve bölge-
sinde hiçbir biçimde meşru 
olamaması nedeniyle sürekli 
güvenlik kaygısı ile yaşayan, 
kuruluş mitlerindeki sömürge-
cilikle malul bir devlet, dünya-
daki sermaye gücünün büyük 
oranda Yahudilerde olması ve 
şirketlerin artık devletler ile 
iç içe geçmesi gibi etkenler 
ile kendi istisnasını var edebil-
mekte.”
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yeti mevcut değildir. İsrail’in artık 

gündelik ve olağan hale gelen şid-

deti de aslında bu meşru olamama 

halinden doğmaktadır. İsrail dev-

letinin iktidarı tam da bu yüzden 

hegomonik değil, zora dayanan 

bir iktidardır.

Peki İsrail’in dört yıl aradan 

sonra tekrar Gazze’de  ortaya çık-

ması ne tür bir edimdir. Ve ne tür 

bir şiddet ilişkisidir. Buna geçme-

den  evvel İsrail’in ne tür bir poli-

tika güttüğüne bakmak gerekir.

İsrail yeni yerleşimler açma 

konusunda kendisine yapılan 

uluslararası uyarılara rağmen 

yeni Yahudi yerleşimleri açarak, 

Filistin’deki sömürge faaliyetini 

derinleştirmekte. Bu faaliyetler 

ile 2025’te Süleyman Tapınağı’nın 

yeniden ihya edileceği yönündeki 

vaadler içiçe. İsrail  bu politikaları 

ile iki devletli, iki halklı bir çözü-

me yanaşmayacağını, tersine uzun 

vadede bu toprakları Müslüman 

Arap nüfus bakımından ıssız 

bir çorak diyar haline çevirme-

ye kararlı olduğunu göstermiş 

olmakta. Kısacası İsrail her biçimi 

ile işgali durdurmak, HAMAS’ın 

kalıcı barış için öne sürdüğü 1967 

öncesi sınırlara geri çekilmek şar-

tını yerine getirmek bir yana, tüm 

Filistin toprağını Yahudileştirerek 

bu topraklardaki mutlak egemen-

liğini pekiştirmek yönünde adım 

atmakta. Bugün İsrail Filistin’deki 

yavaş ama kalıcı ilerleyişini daha 

da hızlandırıp, Filistin’i tama-

miyle Araplardan arındırmak 

yönünde bir iradeyi net olarak 

ortaya koyamıyorsa, Süleyman 

Tapınağı’nın üzerine inşa edilen 

Kubbetü’s-Sahra’yı yerle bir ede-

rek Süleyman Tapınağı’nı ikin-

ci kez kurarak İsrail’in tarihsel 

misyonunu tamamlayamıyorsa, 

Nil’den Fırata kadar ki bölgeyi 

tamamı ile İsrailleştiremiyorsa, 

bunun tek nedeni ABD’nin ve 

AB’nin Müslüman dünya ile diya-

logunun bundan zarar görecek 

olmasıdır. 

Dahası İsrail tarihin en elve-

rişsiz konjonktüründe bulunuyor, 

öncelikle ülke ekonomik yönden 

hayli geriliyor, merkez kapitalist 

ülkelerde süregelen yeni sağcı 

ekonomi politikalarından kaynak-

lanan zararlardan dolayı hükümet 

sıkıntılı haller yaşıyor, en büyük 

güvencesi ve meşruiyet  kayna-

ğı ABD’ tarafından alışık oldu-

ğu biçimde şımartılmıyor, tersi-

ne mevcut yönetim halihazırdaki 

İsrailli yöneticilerden pek hoşnut 

olmadığını her fırsatta belli etme-

si nedeniyle, tarihinin en kötü 

ABD-İsrail ilişkilerini yaşıyor. 

Tüm bunlara ek olarak bugüne 

dek bölgede rahat at oynatma-

sına imkân tanıyan kukla yöne-

timler yerine, bölgede Müslüman 

Kardeşler rüzgarı esmesi ve bu 

yönetimlerin İsrail’e karşı tutum-

larını daha da sertleştirerek meşru 

Filistin hükümetinin yanında yer 

alacağını ifade ediyor olmala-

rı; İsrail-Türkiye ilişkileri tarihi 

bakımından İsrail için tarihin en 

kötü dönemi yaşanıyor olması, 

İsrail bölgedeki en büyük düş-

manı ve kendi varlığı için tehdit 

unsuru olan İran’ın nükleer güç 

olma ihtimalini engelleyememek-

ten dolayı fena halde rahatsız bir 

halde olmasına rağmen ABD’nin 

bunun için kılını kıpırdatmaması, 

İsrail’in her yönden kendini yal-

nız ve tehdit altında hissetmesine 

neden oluyor. İşte bütün bunlar 

İsrail açısından talihli günlerin 

geride kaldığı izlenimi yaratıyor. 

Tüm bu sıkışmışlıkların HAMAS’ı 

cesaretlendirmesi ise İsrail’i daha 

da deliye çevirmiş bir halde. Bu 

anlamda halihazırda kırılgan bir 

ateşkesle sonlanan saldırı, aslın-

da İsrail’in  çıkışsızlığının, sıkış-

mışlığının bir sonucu ve değişen 

dünyayı okuyamayarak hâlâ kla-

sik Siyonizm’le varolmaya çalışan, 

bu nedenle de faşist bir devlet 

olmaktan hiçbir biçimde kurtul-

mayan, böyle kaldıkça da giderek 

yalnızlaşan ve tecrid olan İsrail’in 

ırkçı içe çöküşünün bir yansıma-

sı. Ama İsrail’i en çok çıldırtan, 

menzili her savaşta daha etkili 

hale gelen Kassam roketleri. Bu 

roketler İsrail denen kovana dalan 

eşek arıları gibi. İsrail’in “demir-

den kubbesi”ni yararak güvenlik 

paranoyası altında yaşamaya alı-

şık İsrail halkını korkudan deli-

ye çeviriyor. İsrail devleti için 

bu çapta bir meydan okumaya 

tahammül edilebilmesi olanaklı 

değil, nitekim eski Genelkurmay 

Başkanı ve Savunma Bakanı Şaul 

Mofaz’ın ateşkesin bir yenil-

gi olduğunu ve HAMAS’ın güç 

kazandığını söylemesi, bu roket-

lerin esas İsrail seçiminde pat-

layarak tahribat gücünün çapı-

nı genişlettiğini ortaya koyuyor. 

Giderek sağa kayan, daha da ırk-

çılaşan ve bir Apertheid rejimi 

talep eden İsrail halkı ile dün-

yanın baskısını hisseden İsrail 

hükümeti ya da hükümetleri için 

bundan sonrasının kolay olmaya-

cağı, İsrail halkının her geçen gün 

daha da faşizanlaşırken, dünyadan 

kopmasının da bedelleri olduğu 

ortaya çıkıyor. Kısacası Kassam 

roketleri askeri etkisinden daha 

başarılı siyasi tahriplerle İsrail 

siyasetini esir almış bir durumda.                                                                

Bütün bu tespitlerden sonra artık 

İsrail’in varoluşunu analiz edebi-

liriz.

Ceza Sömürgesi Gazze

İsrail’in dört yıl aradan sonra 

uçan kitle kıyım makineleri ile 

tekrar Gazze semalarından bebek-
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ler üzerine ölüm kusması, bana 

yıllar önce seyrettiğim bir bilim 

kurgu filmini anımsattı. Yıldız 

Geçidi adını taşıyan bu filmde  

bir grup arkeologun daha önce 

hiç görülmemiş bir diski ortaya 

çıkartmaları ile her şey başlar. 

Bu disk aslında başka dünyalara 

açılan bir geçittir, bir tür uzay 

yolculuğu sağlayan ve ışınlama 

sistemine dayanan bu diskin bir-

birine bağladığı  dünyaların öteki 

tarafında ise Eski Mısır uygar-

lığını andıran -hatta aslında bu 

uygarlığı oluşturan- bir uzaylı 

ırk yaşamaktadır. Bu son dere-

ce gelişmiş emperyal ve zorba 

medeniyetin  maden çıkarmak 

için kölece çalıştırdığı halk ise 

bedevilerdir. Bedeviler en ufak 

bir itirazda, yahut hata yaptığında 

Emperyal medeniyet’in Fravun’u 

tanrı Ra tarafından cezalandırılır. 

Gökyüzünden ölüm kusan uzay 

gemileri, ışın silahları ile teknik 

olarak üstün bir medeniyetin tek-

nik üstünlüğü yolu ile bir halka 

boyun eğdirmesi söz konusudur. 

Ancak bedeviler sonunda beyaz 

ABD’lilerin desteği ile büyük bir 

İsyanla Tanrı Ra’yı ve onun devle-

tini alaşağı eder, ABD’liler de tanrı 

Ra’yı öldürürler.

İsrail’de tam da bu filmdeki 

gibi sık sık Araplara dönük (ki 

onların gözünde teknolojik geli-

şimden yoksun ilkel bir halktır-

lar) cezalandırma operasyonları 

ile boyun eğdirmek, bağımsızlık 

gibi asice düşlere kapılmalarını 

engellemek, hele ki bu yenilmez 

armadaya roket fırlatarak meydan 

okumak gibi bir cür’ete kapılma-

maları, düşünülmesi dahi kabul 

edilemez bir şeyi yapmamaları için 

cezalandırıcı saldırılarda bulun-

makta. İsrail’in ikide bir Filistin’e 

saldırmalarının en önemli nedeni 

işte bu! Saldırganlığının ardında, 

bu halkların seçkin ve gelişmiş 

bir medeniyete boyun eğmek var-

ken, karşı koymak gibi bir cür’ette 

bulunmalarını kabullenmeme 

var. Bu nedenle Araplar “ilkel” 

bir halk olarak seçkin Yahudilerin 

ilerlemesi önünde engel olamaz, 

olurlarsa da yok edilirler. Sağ 

Siyonistler bunu doktrinleştirmiş 

durumda, ki bu İsrail devletinin 

artık temel Anayasası halini de 

almış durumda. Bu doktrinin adı 

Demirden Duvar.

Nazi sempatizanı olduğu bili-

nen ve sağ Siyonizm’in doktrin-

sel babası olan Faşist Jabonitsky, 

İsrail siyasi literatürüne geçen bu 

doktrini, 1923 yılında Haaretz 

gazetesinde yayınlanan Demirden 

Duvar başlıklı makalesinde şöyle 

açıklamıştı: 

“Tüm yerli halklar, kendilerini 

kurtarmaya yönelik bir ışık gör-

dükleri sürece, topraklarına yer-

leşen yabancı kolonicilere karşı 

direnirler. Araplar da, Filistin’in 

İsrail toprağı haline gelmesini 

engelleyebileceklerine dair bir 

umut taşıdıkları sürece, direne-

ceklerdir. Dolayısıyla yerleşimi-

miz; ancak onların asla parçala-

yamayacakları, Yahudi süngüle-

rinden oluşmuş bir DEMİRDEN 

DUVAR’ın arkasında gelişebilir... 

Gönüllü bir anlaşma kesinlikle 

mümkün değildir. Araplar bizden 

kurtulabileceklerine dair az bir 

umut bile besleseler, direnişten 

vazgeçmeyeceklerdir”2

İsrailli tarihçi Avi Şlaim, 

Jabotinsky’nin bu doktrininin, 

İsrail’in Filistinliler konusundaki 

politikasının temeli olageldiğini 

söyler. Oslo Barışı’nın çökmesin-

den beri yönetime gelen sağ hükü-

metlerin mevcut politikası aynı 

doktrine sıkı sıkıya bağlı durum-

da. Hedef, Filistinlileri öldürerek, 

ezerek, fakirleştirerek, liderlerini 

ortadan kaldırarak, sonuçta onları 

tümüyle umutsuz bırakmaktır. Bu 

umutsuzluk sonuçta Filistin dire-

nişini çözecek, Filistinliler İsrail 

onlara ne verirse onu kabul edip 

başlarını öne eğeceklerdir.

Tam da bu nedenle İsrail dev-

leti 2000’lerden bu yana şiddet ve 

katliamlara dayanan savaş poli-

tikasını daha da şok edici, deh-

şet verici bir konuma sokmuş 

durumda. Warschawski bu şok 

ve dehşet temelli savaş anlayışını 

şöyle anlatır:

“İsrail tarafından verilen emir-

ler açıktır her türlü direnişi, her 

türlü araçla ezin. Hedefin hemen 

hiçbir önemi yoktur, koşulların 

hemen hiçbir önemi yoktur ve 

‘tali zarar’ın ölçüsünün hemen 

hiçbir önemi yoktur... İsrail’in 

baskısının özünde ‘cezalandırı-

cı’ bir karakter taşıdığıydı. İşgale 

karşı çıkmaya, her şeyden önemli-

si Ehud Barak’ın Camp David’deki  

‘son derece cömert teklifi”ni red-

detikleri için Filisitinli’lere sıkı 

bir ders verilmeliydi. Şu aşama-

da, Barak’ın ve genelkurmay’ın 

güttükleri amacın ‘düzeni tesis 

etmek’ değil,  çabucak bir sindir-

me kampanyasına dönüştürüle-

cek olan bir cezalandırma seferi 

düzenlemek olduğunu kavramak 

önemlidir. 

Bu türde bir harekât, sivil bir 

halkı dehşete düşürmek, o halkı 

sömürge egemenliğini kabullen-

meye zorlamak ve egemenlerin 

dayatmaya çalıştıkları tahakküm 

biçimlerine boyun eğdirmek için 

muazzam ölçüde askeri araçlara 

başvurulmasını gerektirir. Sivillere 

uygulanan şiddeti iç ve uluslara-

rası kamuoyunun gözünde haklı 

çıkarmak için de, bu halkın her 

ne pahasına olursa olsun sivil sta-

tüsünden soyularak gösterilme-

si şarttır... Bu kapsamıyla sivil 
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bir halka yönelik kanlı baskıcı 

önlemler ‘terörizme karşı savaş’ 

kılıfına sokulabilmektedir çünkü. 

Misket bombalarının parçalara 

ayırdığı insanlar artık kadınlar ve 

çocuklar değildir; kuşatma hali-

nin  yoksulluğa ve bazı koşullarda 

açlığa sürüklediği insanlar artık 

bütün ailelerdir; onların hepsi 

‘teröristler’dir. ‘Savaş’ kavramına 

da bu minvalde bir önem kazan-

dırılmaktadır. İşte bu yaklaşım 

dünyanın en büyük beşinci askeri 

gücünün bir sivil halkla değil, 

rakip bir askeri kuvvetle karşı 

karşıya olduğu izlenimi uyandır-

maya, dolayısıyla zırhlı araçların, 

savaş helikopterleri ve uçaklarının 

kullanılmasını haklı göstermeye 

yaramaktadır”3                                                                                                      

Ancak bu politika dört yıl önce-

ki Dökme Kurşun Operasyonu 

esnasında bölgeden yayın yapan 

Arap televizyonları yüzünden 

akamete uğradı. O yüzden de 

bu son saldırılarda fazla sivil can 

kaybı olmaması için çaba göste-

rildi. Dünya öldürülenlerin “terö-

rist” değil çoğunluğu çocuklar ve 

kadınlar olan sivil halk olduğunu 

gördü, hele ki bu savaşta misket 

bombası gibi uluslararası hukuk 

nezdinde gayrı meşru silahların 

kullanıldığının anlaşılması ile 

İsrail bu anlamda köşeye sıkıştı, 

hesapları bozuldu.

İsrail’in sürdürmekte  ısrar-

cı olduğu bu politika aslında  

tipik  sömürgecilik politikasıdır.  

Avustralya’daki yerlileri siste-

matik olarak katleden İngiltere  

bunu kendi efendilik hakkının 

bir uzantısı olarak görüyordu. 

Avustralya’yı ziyaret eden İngiliz 

Romancı Trollop bunu şöyle ifade 

eder:

“Biz onların topraklarını elle-

rinden aldık, ekmeklerini kestik, 

onları kanunlarımızın birer koba-

yı yaptık. Bunları biz, bu insanla-

rın geleneklerini ve göreneklerini 

hiçe sayarak, onlara düşmanca 

kin besleyerek yaptık, kendilerini 

savunmak istedikleri zaman da 

onları katlettik. Bütün bunları, 

onların efendisi olduğumuzu gös-

termek için yaptık” 4 

Kıta sömürge yönetiminin 

1805 yılında çıkardığı askeri bir 

kanunla, yeni yerleşen beyaz 

sömürgeci topluluğa bir yerlinin 

her hangi bir şekilde yaklaşması 

o yerli için ölüm nedeni sayıldı. 

1824 yılında sömürge kanunları, 

Bathurst Sydney ve New South 

Wales bölgesindeki beyaz yerle-

şimcilere, tüm yerlilerin güvenlik 

nedeniyle fiziki olarak tamamen 

yok edilmesi yetkisini veriyordu. 

Nitekim Queensland bölgesinde 

de, 1824 ve 1908 yılları arasın-

da yerli nüfusun % 25’lik bölü-

mü olan 10.000 kişiyi katlettiler. 

1885-1887 yılları arasında daya-

nılmaz işgal ve baskı politikasına 

karşı çeşitli direnişler oldu. İngiliz 

sömürge yönetimi, bu direnişler-

de ölen her beyazın karşılığın-

da ceza olarak yerlilerden 50’sini 

katletti. Yerlilere karşı yapılan bu 

insafsız soykırım uygulamaların-

da, yerlilerin ibret alması, kor-

kutulması, boyun eğdirilmesi ve 

köleleştirilmesi amaçlandığı için, 

yakaladıkları yerli kadınları önce 

öldürüp daha sonra da cesetlerini 

yaktılar.

“İsrail tarihin en elverişsiz konjonktüründe bulunuyor, öncelikle ülke ekonomik 
yönden hayli geriliyor, merkez kapitalist ülkelerde süregelen yeni sağcı ekonomi 
politikalarından kaynaklanan zararlardan dolayı hükümet sıkıntılı haller yaşı-
yorsa, en büyük güvencesi ve meşruiyet  kaynağı ABD tarafından alışık olduğu 
biçimde şımartılmıyor, tersine mevcut yönetim halihazırdaki İsrailli yöneticilerden 
pek hoşnut olmadığını her fırsatta belli etmesi nedeniyle, tarihinin en kötü ABD-
İsrail ilişkilerini yaşıyor olduğundan. Tüm bunlara ek olarak bugüne dek bölgede 
rahat at oynatmasına imkân tanıyan kukla yönetimler yerine, bölgede Müslüman 
Kardeşler rüzgarı esmesi ve bu yönetimlerin İsrail’e karşı tutumlarını daha da sert-
leştirerek meşru Filistin hükümetinin yanında yer alacağını ifade ediyor olmaları; 
İsrail-Türkiye ilişkileri tarihi bakımından İsrail için tarihin en kötü dönemi yaşanıyor 
olması, İsrail bölgedeki en büyük düşmanı ve kendi varlığı için tehdit unsuru olan 
İran’ın nükleer güç olma ihtimalini engelleyememekten dolayı fena halde rahatsız 
bir halde olmasına rağmen ABD’nin bunun için kılını kıpırdatmaması, İsrail’in her 
yönden kendini yalnız ve tehdit altında hissetmesine neden oluyor.”
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■ İsrail

İsrail’in de Filistin toprakla-

rında benzer bir uygulamaya git-

tiği, yerleşim yerlerine bir Arab’ın 

yaklaşmasının yasaklandığı, bunu 

ihlal edenlerin vurulduğu düşü-

nüldüğünde bunun İngilizlerin 

Avustralya’da ya da Hindistan’da, 

Fransızların Cezayir’de, başka 

devletlerin başka yerlerde uygula-

dığı politikalardan farksız olduğu 

görülebilir. Aynı şekilde ölen her 

İsrail vatandaşına karşılık misli ile 

Arap öldürülmesi de İngilizlerin 

sömürge politikasından ayrı 

düşünülemez. Yeni İsrail rejimi 

de sömürgeci ve ırk ayrımcı bir 

devlet olarak direnişi kırmak için 

her geçen gün daha da büyüyen 

bir şiddet ve baskı politikasına 

yaslanmaktadır. 

Enis El-Kasım  ırkçı rejimlerin 

baskıcı politikalardan kaçamaya-

cağını yazar:

“Irkçı bir rejim, kendini insa-

nın eşitlik isteklerinden korumak 

için baskıcı olmak zorundadır. 

Eğer ırkçılık bir iç politikaysa, 

rejim, ayrımın yöneltildiği yerli 

halk, ırk ya da renge karşı baskıcı 

olmak zorundadır. Bu, ırkçı poli-

tikaların sürekli bir özelliğidir. Ve 

baskı temel insan hak ve özgür-

lüklerinin yadsınması anlamına 

gelir ve kaçınılmaz sonucu isyan-

dır... Bir baskı politikasını sürdü-

rebilmek ve ayaklanmaya karşı 

hazır bulunmak için rejim, insan 

ve doğa kaynakların önemli bir 

bölümünü baskı araçlarının oluş-

turulmasına ayırmak zorundadır. 

Halkın refahı bu yoldan ikincil 

önemde bir konu durumuna gelir. 

Böylece, halkın geri kalmışlığını 

koruma politikasından ayrı ola-

rak halkın  refahının sağlanma-

sında kullanabilecek kaynaklar da 

büyük ölçüde azaltılır.”5

İsrail’de tam bunu yaşamak-

ta, İsrail ekonomik olarak aslında 

geri kalmış bir devlet konumunda  

ve halkının giderek yoksullaşması 

nedeni ile protestolara maruz kal-

makta. Bunun nedeni de aslında, 

İsrail’in sürekli güvenlik parano-

yası altında yaşayan bir devlet 

olarak bütün ekonomik geliri-

ni silahlanmaya harcaması. Yani 

güvenlikçi politikalar ve bunun 

yarattığı koşullar İsrail ekonomi-

sinin bir türlü düze çıkamamasına 

neden oluyor. Ancak halk  mese-

lenin tam da güvenlikçi politikalar 

olduğunu anlamak yerine daha da 

sertleşenlere oy veriyor. Şaron’un 

oğlunu, Gazze’yi Atom Bombası 

atarak haritadan silmenin soru-

nu kökten çözeceğini söylemeye 

yönelten de bu siyasi iklimdir. 

Zaten Likud’un giderek daha çok 

krize dönüşen bu gidişat ile düş-

tüğü durum nedeni ile Gazze’ye 

dönük savaş politikasını yeniden 

canlandırdığı açık. İsrail’in iç bir-

liği giderek bozuluyor, uygulanan 

ekonomik politikalar ve dışarıdan 

finanse edilmeye çalışılan refahın 

erozyona uğramasından doğan 

gelir dağılım bozukluğu, gide-

rek bozulan ekonomik dengeler 

yüzünden toplumsal huzursuzluk 

baş göstermiş durumda, bunun 

yansıması olarak İsrail toplumun-

da en altta yer alan Afrika kökenli 

Yahudilere karşı beyaz Yahudiler 

tarafından ırkçı saldırılar artıyor. 

Bu ilk kez görülen bir durum, 

çünkü en azından Diaspora süre-

cinden beri Yahudi’nin Yahudi 

ile çatışması söz konusu olma-

mıştı. İşte tüm bunlar karşısında 

İsrailli politikacılar tarihe kendi-

leri tarafından hediye edilen Rene 

Girard’ın günah keçisi kavramın-

da ifade ettiği iç birliği sağla-

mak için bir dış düşman yarat-

ma politikasına sığınıyor. Ve her 

seçim öncesi Gazze’ye saldırılıyor, 

bunun dış dünyada göstermelik 

de olsa meşruiyetini sağlamak için 

ise El-Kassam roketlerinin düşme-

si için gerekli kışkırtmalar itina ile 

sahneye konuyor.

Sağ Siyonizm’e dayanan ırkçı 

İsrail devleti her geçen gün daha 

fazla Faşist Jabonistky’nin politi-

kalarına yaslanarak sürekli savaşa 

dayanan bir politika ile halkının 

iç birliğini sağlamaya çalışıyor; 

ilginç olan, İsrail halkı refah düze-

yi azaldıkça daha çok savaş yanlısı 

ve ırkçı bir kimlik kazanıyor.

Özetlersek İsrail dünyada 

geç uluslaşan, geç ulus devlet 

olan bir toprak parçası. O yüz-

den de kendi kimliğini keskin-

leştirmek ve bölgeyi tamamı ile 

Yahudileştirmek için amansız bir 
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şiddete başvurmakta, bu da İsrail’i 

bugünün dünyasında yalnızlaştır-

makta. İsrail Westfalya Antlaşması 

ile oluşan ulus devletin krize gir-

diği bir dönemde geç ulus-devlet 

olmanın sancıları ve bölgesinde 

hiç bir biçimde meşru olamaması 

nedeni ile sürekli güvenli kaygısı 

ile yaşayan, kuruluş mitlerinde-

ki sömürgecilikle malul bir dev-

let, dünyadaki sermaye gücünün 

büyük oranda Yahudilerde olması 

ve şirketlerin artık devletler ile 

iç içe geçmesi, ABD’nin kuru-

luş olarak  Masonik niteliği gibi 

etkenler ile kendi istisnasını var 

edebilmekte.   

Arap Baharı adıyla bölge-

de oluşan İslâmcılık etkisi ve en 

önemlisi Türkiye’deki iktidarın 

da İslâmi imajlara sahip olma-

sı İsrail’i ciddi ciddi kaygılandır-

makta ve oyun sahasını daralt-

makta. Gerek ABD’de yaşanan 

değişmeler, gerekse Yahudi ser-

mayesinin İsrail’deki aşırı sağın  

egemenliğini pek de tercih etme-

mesi İsrail’in işini önümüzdeki 

dönemlerde daha da zorlaştıra-

cak.  İsrail için eğer sürecek şu 

anki gibi devam ederse diplo-

matik anlamda yolun sonu geldi 

demek çok da yanlış bir tespit 

olmaz. İsrail’deki hükümetler 

bunun önemli ölçüde farkındalar 

ama tam da paradoks burada. 

İsrail’i var eden Siyonizm’in gücü 

hâlâ çok büyük ve İsrail toplumu 

gün geçtikçe daha içe kapandığı 

ölçüde daha ırkçı ve daha mili-

ter bir karakter kazanıyor. Bu da 

Filistin açısından daha çok saldırı, 

daha çok bombalama ve daha 

fazla devlet terörüne maruz kal-

mak demek. Bu durum mevcut 

İslâmcı hükümetleri ciddi olarak 

zorlayacak bir hal. ABD bundan 

çok rahatsız, fakat ABD’nin İsrail’i 

tamamen dizginlemesi de olanak 

dahilinde değil. 

Kısacası İsrail, kuyuya atılan 

ve çok sayıda akıllı tarafından 

çıkarılması mümkün olmayan, 

bölgenin delisi bir taş. İsrail soru-

nu çözülmedikçe batı’nın daha 

güvenli olması olanaklı değil. 

Ancak İsrail’den de vazgeçilmesi 

şu an için mümkün değil. Bütün 

bunlar İsrail paradoksu diyece-

ğimiz ve bir düğümlenme hali 

olarak yorumlayacağımız fiili 

durumu yaratıyor. Önümüzdeki 

dönemlerde İsrail, karşısında daha 

güçlenen bir direnişle tanıştıkça 

daha da sağa kayacak. İsrailli sol 

yazar Michel Warschawski İsrail 

toplumunun derinleşen krizini 

açık mezar olarak tanımlıyor. Esas 

soru da bu, söz konusu bu mezarı 

kim kapatacak? Bunun cevabı Batı 

siyasal tarihinden ayrı düşünü-

lemez. Batıdaki siyasal gelişme-

ler bu mezarı anlamamıza ola-

nak vereceği gibi, onun kapanıp 

kapanmayacağını da ortaya koya-

cak.  Konunun reel politik boyutu 

böyle, ama meselenin hem daha 

derindeki köklerine, hem de siya-

sal boyutuna ilişkin şu denebilir:

Bütün devletler birer kitle 

imha silahıdır. Modern devlet ise 

ekstra kitle imha silahıdır. Modern 

devletin yaşamı yüceltme adına 

her an ölümü onaylayan, ölümcül 

şiddetinin en büyük cisimleşme-

si olarak İsrail elbette tek değil. 

Gezegenin her yeri birer İsrail 

zaten. Biz gezegenin her yerini 

İsraillere karşı birer diken halini 

almış Filistinler yapamadığımız 

için İsrailler soykırım  yapabiliyor, 

ölüm saçabiliyor. Tüm devletler 

İsrail ise, tüm direnişçi vicdan-

lar da birer Filistin’dir. Direniş 

bir ahlak abidesi olarak kalmayı 

başarmak zorunda. Bunun kolay 

olmadığını biliyorum, ama ezilen-

ler, ezenlerin şiddetindeki ayrım-

sızlığı, “amaç için her araç meşru-

dur” mantığını benimsediği anda 

ezenleşmeye başlar. Çağımızın 

önemli siyasal düşünürlerinden 

Agamben Gelmekte Olan Cemaat 

adını taşıyan kitabında “artık 

mücadele devletle devlet olma-

yan arasında yaşanacak” dedi-

ğinde dünyanın her yerindeki 

Filistin’den söz ediyordu. Ama 

görünen o ki şimdi devletle devlet 

olmayan değil, şimdi devletle dev-

letsi olan arasında mücadele esas 

hale geliyor. Belki de bu yüzden  

tüm direnişler için birer özgürlük 

hareketi diyemiyoruz. 

Umarım bir gün bu gezegenin 

insanları özgürleşirler, o zaman 

modern devlet denen kitle imha 

silahı da yokluğun külleri ile son-

suzlukta yüzen bir karanlık geze-

gen olacak. O güne dek  Yaşasın 

Küresel İntifada!
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20-21Kasım 2012 Gazze

Filistin, benim ancak 

rüyalarımda gördüğüm bir 

diyardır. Size Kudüs’ün, 

Zeytin Dağı’nın, Gazze’nin, 

Sina Yarımadası’nın hemen 

her karışını anlatabilirim, 

gözlerim kapalı ve hiç yüzü-

nü görmeden. Pek çoğunuz 

gibi benim bitmek bilme-

yen ev ödevimdir Filistin. 

Sanırım benim yaşlarımdaki 

pek çok yazar için de bu 

böyledir. Biz çünkü, işgalin çocuk-

ları olarak büyüdük, hepimizde 

biraz vatansızlık, biraz sürgün, 

biraz gurbet izi vardır. Biz Mescid-i 

Aksa’yı yüzünü hiç görmeden sev-

dik, bahçesinde büyüdük...

O sabah yine Gazze girmişti 

rüyama ve öğlene doğru acil bir 

davetle Gazze’ye gideceğim haberi-

ni aldığımdaysa tereddütsüz derhal 

çantamı sırtıma vurup yola çıktım. 

Güvenlik sebebiyle açıklama yapa-

mıyorduk, anneme Mısır’a gidece-

ğimi söyledim telefonda, vedalaştık. 

Fatma Kutluoğlu hocamı da ara-

dım, açıkça söylemesem de hemen 

anladı Gazze’ye geçeceğimi, dua-

sını ve selamını aldım. Bu benim 

45 yıldır beklediğim bir yolculuktu 

çünkü. Gerçi resmi makamları takip 

edecektik, ama resmi gezilerde her 

zaman sivil kaçış imkânları bul-

duğum için tecrübeme güveniyor-

dum. Gazze’de resmi ziyaretlerin 

bile bombardıman altında geçtiğini 

ise henüz bilmiyordum.      

Arap Birliği Bakanlar Konse-

yi’nin Gazze’ye düzenlediği temas 

ziyareti zor koşullarda tamam-

landı. Dışişleri Bakanımız Ahmet 

Davutoğlu’nun heyetiyle takip 

etmeye çalıştığımız gözlem, temas 

ve ziyaretler, İsrail’in ara vermediği 

bombardıman altında sürdü. 

Dışişleri Bakanlarını takip eden 

gazeteci heyetinden El-Aksa televiz-

yonunda görev yapan iki arkadaşı-

mızı ne yazık ki gözlerimizin önün-

de kaybettik. Dışişleri Bakanımızın 

temaslar tamamlandıktan sonra dile 

getirdiği ateşkesle ilgili umudun-

dan yaklaşık iki saat kadar sonra, 

Gazze’de yeni isabet alan enerji ve 

jenaratör hatları koptu, elektrik 

sıkıntısının yanı sıra şehir Apachi 

helikopterlerinin saldırısına maruz 

kaldı.      

Gazze ablukası dolayısıy-

la Mısır üzerinden karayo-

luyla yaklaşık dört buçuk-beş 

saat kadar süren bir yolcu-

lukla Refah Kapısı’na gittik. 

Refah’a varıncaya kadar 12 

adet kontrol mıntıkasından 

geçtik. Mübarek döneminde 

İsrail’le imzalanan güvenlik 

antlaşması sanki sürüyordu, 

askerlerin aşırı kontrolcü 

davranışı şaşırtıcıydı. Mursi 

döneminin başlamış olması-

na rağmen eski güvenlik tortusu-

nu devam ettiren vesayetin izleri 

gayet açıktı. Refah girişinden iti-

baren, tüm Gazze’nin ana damarı 

mahiyetindeki Selahaddin Caddesi 

boyunca süren güvenlik önlemleri 

çerçevesinde, son İsrail bombar-

dımanıyla imha olan mahallerdeki 

keşif gezilerimiz tamamlandı. 

Arap Birliği Bakanlar Konseyi-

’nin yapacağı ziyaretler önceden 

duyurulmuş olmasına rağmen İsrail 

tarafının bombardımana devam 

etmesi, pervasız şiddetin en büyük 

delillerinden...

Dışişleri Bakanı Ahmet 

Davutoğlu, bombardıman altında 

tamamladı temaslarını... 

Gazetecileri taşıyan konvoyun 

araç önlerinde ve üstlerinde taşı-

dığı büyük Türk Bayraklarının, 

İsrail hava gözlem araçlarınca barış 

amaçlı olarak algılanması niyetiyle 

Sibel ERASLAN

BOMBARDIMAN ALTINDA BİR ŞEHİR...
İkiz Kardeşlerdir Hayat ve Ölüm Gazze’de
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takıldığını öğrendik. Buna rağmen 

Selahaddin Caddesi boyunca civara 

isabet eden roket atışları altında 

tamamlandı keşif gezimiz. İnsansız 

hava araçları (iha) attığımız her 

adımı takip ediyordu, bazen yedisi 

birden, çoğu kez iki farklı yön-

den her şeyi kolaçan ediyorlardı, 

iha’ların psikolojik bir tesiri de 

var, çünkü herkes biliyor ki bu 

sinsi casus araçlarının arkasından 

roket saldırısı gelecektir. Nitekim 

Heyet’in adım attığı her yerde roket 

saldırıları takip etti.   

Evvelki gün bombalanmış 

Refah Polis Karakolu, Şecaiye Polis 

Karakolu, Hanyunus ve Refah 

Bölgelerindeki sivil yerleşim alan-

ları, evler, çocuk oyun parkı, futbol 

sahası, elbise ve ayakkabı satan bazı 

dükkanlar, marketler, Ulusal İslâm 

Bankası son üç gün içinde vurulan 

yerlerden... 

Dünkü saldırıda evleri bomba-

lanan 17 yaşındaki Ahmet başından 

yaralanmış, 4 yaşındaki kardeşiyle 

sağ olarak kurtuldukları evlerinin 

yıkıntısı üzerinde konuştum ikisiyle 

de. Bitişik nizam dört katlı üç evden 

geriye taş yığınından başka bir şey 

kalmamış, deprem gibi yerle bir 

edilmiş. 

Sokağın karşısındaki tarlaya da 

atılan bombanın açtığı derin çuku-

run on metre kadar çapı oldukça 

ürkütücü. Zeytin ağaçları yanmış, 

Karnabahar tarlası delik deşik. 

İsrail’in tarlaları ve tarım arazilerini 

bile hedef alması akıl ürkütücü. 

Sokaklardaki çöp yığını da dik-

kat çekici, İsrail çöp konteynırla-

rına roket taşıdıkları gerekçesiyle 

göz açtırmıyor ve füzeler aracılığıyla 

derhal imha ediyormuş. 

Selahaddin Caddesi üzerinden 

geçen üstü açık tırlar, tüm tehdit-

lere rağmen un ve şeker gibi ana 

besin kaynakları nakletmeye devam 

ediyor. Üstü açık ve ne taşıdıkları 

çıplak gözle aşikâr olduğu halde bu 

yardım tırları bile İsrail tarafından 

hedef alınıyor.  

Resmi daireler ve okullar kapa-

tılmış, 8 günlük İsrail saldırısı dola-

yısıyla eğitim kesilmiş durumda. 

Gazze Belediyesi’ndeki Türkçe Dil 

Merkezi öğretmenlerinden Adanalı 

Faruk Esad adlı genç eğitimci, 

öğrencilerinin hayatta olup olma-

dığını merak ettiğini, eğitimi kes-

mek zorunda kaldıklarını, ateşkesle 

birlikte yeniden başlayacaklarını 

söyledi. “Gece boyunca şiddetini 

artıran İsrail roketlerinin altında 

uyumak imkansız, gündüz şiddet 

nispeten azalıyor, sabah ezanından 

sonra iki saat kadar uyuyabiliyoruz 

sığınaklarda” derken, yakın yerlere 

isabet eden bir bombayla sarsıldık. 

“Bugün Doğu Gazze’yi hedef alıyor-

lar” dedi.           

Uluslar arası medya kuruluş-

larının çok katlı olması hasebiyle 

Gazze panoraması maksatlı ola-

rak tercih ettikleri 15 katlı Şuruk 

Gökdeleni’ni ise İsrail’in haberleş-

meyi önlemek kastıyla bombalandı-

ğına şahit olduk. Bombardımanda 3 

sivil ölmüş, 60 gazeteci meslekdaşı-

mızsa ağır yaralanmış. Gazetecilerin 

çelik yelek ve çelik kaskla görev 

yaptığı sokaklarda ciddi hayati teh-

dit sürüyor. Kendileriyle görüştüğü-

müz İtalyan ve Fransız gazeteciler 

kaldıkları otelleri güvenlik sebebiy-

le terk etmek zorunda kaldıklarını, 

aynı adreslerde sürekli kalamadık-

larını söylediler.

Cansuyu Derneği’nin Gazze’de 

inşa ettirdiği 600 yatak kapasiteli 

Gazze Yetimhanesi ise yakınına isa-

bet eden roket atışlarından yayılan 

şarapnellerce çatısından hafif dere-

cede etkilenmiş. 

Gazze’nin Şifa Hastane-si’ndeyse 

tam anlamıyla bir can pazarı yaşanı-

yor. Keşif aracımızın hastane önüne 

geldiği esnada çok yakınımıza isa-

bet eden bir roket saldırısıyla neye 

uğradığımızı şaşırdık. Bizleri karşı-

layanlar arasındaki IHH Gazze tem-

sicisi Mehmet Kaya’nın önerisiyle 

tüm gazeteciler Şifa Hastanesi’nin 

bahçesine sığındık. Şiddetli bom-

bardıman sesleri ve yaşanan yer 

sarsıntılarına rağmen hastane dok-

tor ve hemşireleri çok zor koşullar 

altında hizmet vermeye çalışıyorlar. 

Sabaha saatlerinde 30 kadar ağır 

Sibel Eraslan Gazzeli Çocukla
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yaralı varken, ikindiye doğru bu 

sayı 60 civarına yükselince, gaze-

tecilerin ve ziyaretçilerin hastane 

koridorlarına çıkmaları durdurul-

du. Üç saat kadar süren hastane 

bahçesindeki bekleyişimiz sırasında 

ambulanslarla hastaneye yetiştiril-

meye çalışılan 20 (benim sayabildi-

ğim) Gazzeli ise hastane kapısında 

son nefeslerini vererek şehit oldular. 

Aralarında bebekler, yaşlı kimse-

ler ve bedenleri birkaç parça-

ya ayrılmış kişiler vardı, hepsi 

sivildi. Tam bir şok halinde bu 

vahim can pazarının ortasında, 

yüzü kopmuş, yanmış, uzuv-

ları parçalanmış Gazzelilere 

metanetle hizmet vermeye 

çalışan sağlık ekiplerinin göz 

yaşartıcı emeğiyse olağanüstü! 

Gazlı bez gibi en temel ihti-

yaçlar bile zaman zaman sorun 

olabiliyor, doktorların koşuş-

turmacaları arasında sürekli 

olarak ilaç ve tıbbi teçhizat 

taşıdıklarını gördük. 

Şifa Hastanesi de bombar-

dımanlardan nasibini almış, 

bina gövdesinde mermi yarık-

ları, çatlaklar ve çatıda onarıl-

maya çalışılan kısımları var. 

Hastanenin hemen kar-

şısında Çarşı kavşağında yer 

alan Cami, Dökme Kurşun 

Operasyonunda yıkılmış, 

inşaatı yeni tamamlandığı halde, 

İsrail roketlerinin sürekli açık hedef 

aldığı bir mekan olmasına rağmen 

Hastane ve Çarşı’nın ibadet ihtiyacı 

çerçevesinde bombardıman altında 

olmasına rağmen oldukça kalaba-

lık...

Hastane bahçesinde yakınları-

mıza düşen bir bombadan korka-

rak yanına sığındığım 63 yaşındaki 

Ağnaser teyze (Gazze’den döndük-

ten sonra isminin Enîse olduğunu 

fark edecektim) bana korkmamam 

gerektiğini söyledi; “Allah’ın dediği 

olur, korkma, kalemini çıkar ve yazı-

nı yaz!” dedi. Oğlu ve torunu hasta-

nede ağır yaralıymış, “Türkiye’ye 

selamımızı söyleé dedi. Ellerim tit-

reyerek Ağnaser teyzenin yanında 

yere çömeldim, telefon çekmiyor, 

internet yok, şiddetli roket sesleri 

ve yer sarsıntısı arasında, arka arka-

ya yığılan ambulanslardan şehadet 

yağıyor. Gayrı ihtiyari her patla-

ma sesiyle göğe bakıp refleks icabı 

bombaları kontrol etmeye çalıştığı-

mı görünce Ağnaser teyze omzuma 

dokundu: “Yukarı bakma, önüne 

dön, Bismillah de, yazını yaz!” 

Gazzeli annelerin cesur ve meta-

netli sesi olarak o, son ana kadar 

hayatı devam ettirmenin yanında. 

Bana ölümü değil, hayatı öğretiyor 

bombardıman altında...

Yoksulluğun izleri en az savaş 

kadar çarpıcı. Hastane bahçesinde 

ellerindeki ibriklerle çay ve kahve 

satan küçük çocukların bazıları-

nın ayaklarında terlik bile yok. 

Üzerlerindeki giysilerinde artık pek 

de aldırış etmedikleri kan lekele-

riyle hemen hepsinin anlatacağı o 

kadar çok kederli yaşam hikayesi 

var ki. Sekiz yaşındaki Fuat, ailesi-

nin en büyük çocuğu, dört kardeşi 

daha var, babası şehit olmuş, 

çay, kahve satarak eve ekmek 

getirmek derdinde. Fotoğraf 

makinamı dikkatle inceledi pek 

beğenmese de ileride gazeteci 

olmak istediğini söylüyor Fuat. 

Hastane bahçesinde arkadaşla-

rıyla baktıkları küçük bir kedi 

yavrusunu gösteriyor bana. 

Dışarıdaki bombardımanda 

sahipsiz kalan kedi yavruları-

nı, daha emniyetli olduğu için 

hastane bahçesine taşıyorlar-

mış. Lakin görevliler, “zaten çok 

kalabalık bir de kedileri taşıma-

yın buraya!” diye kızıyorlarmış 

Fuat ve arkadaşlarına.  Kedinin 

ismini sordum Fuat’a. Kedilere 

isim konulduğunu bilmiyor-

muş. Sonra kısa sürede düşü-

nerek gözleri parladı Fuat’ın. 

“Kassam” dedi. Kedisine koya-

cağı ismi bulmuştu. Kassam, 

burada sadece bir bombanın 

ismi değil anlayacağınız. Hayat ve 

ölüm ikiz kardeşler Gazze’de... 

Gazze’deki sivil yardım kuru-

luşları ve özellikle doktorlar çok 

büyük bir iş yapıyorlar. Bütün dün-

yaya “iyiliğin” ne olduğunu göste-

riyorlar. Gazze’ye bambaşka şartlar 

altında, selametle  gidip geleceğimiz 

günlerin inşaallah çok yakın oldu-

ğunu düşünüyorum. Artık gördü-

ğümüz Gazze rüyalarını, dünyada 

tabir etme zamanı gelmiştir çünkü.

Gazze’nin Şifa Hastanesi’nde 
ise tam anlamıyla bir can paza-
rı yaşanıyor. Keşif aracımızın 
hastane önüne geldiği esnada 
çok yakınımıza isabet eden bir 
roket saldırısıyla neye uğradı-
ğımızı şaşırdık. Bizleri karşıla-
yanlar arasındaki IHH Gazze 
temsilcisi Mehmet Kaya’nın 
önerisiyle tüm gazeteciler Şifa 
Hastanesi’nin bahçesine sığın-
dık. Şiddetli bombardıman 
sesleri ve yaşanan yer sarsıntı-
larına rağmen hastane doktor 
ve hemşireleri çok zor koşullar 
altında hizmet vermeye çalışı-
yorlar.



20 Umran ARALIK 2012

DOSYA

Mustafa TEK‹N

Din Eğitimi Bağlamında 
İlahiyat Fakülteleri

Türkiye’de din eğitimi, tarihi 

göz önüne alındığında olduk-

ça dalgalı-devri ve sıkıntılı bir 

süreç izlemiştir. Özellikle batı tipi 

bir toplum oluşturma hedefleri, 

dinin ve özelde İslâm’ın yeniden 

tanımlanması ve konumlandırıl-

masını beraberinde getirmiştir. Bu 

bağlamda modernleşme ve/veya 

batılılaşma yönelimleri, İslâm’ın 

yeni bir çerçeve ve iklimde yeni-

den şekillendirilmesini sonuçla-

mıştır. Modernleşme ile birlikte 

dinin bir özel alan sorunu hali-

ne getirilerek bireyselleştirilmesi, 

özelleştirilmesi ve “vicdan” sınır-

ları içinde tanımlanması, sekü-

lerleşme, ulus-devlet kalıplarının 

getirdiği yeni İslâm algıları bu çer-

çevede zikredebileceğimiz önemli 

etkenlerdendir. 

 İslâm’ın kamusal etkinlikler-

den uzaklaştırılan bu yeni biçim-

lenişi, her dönemde onun yeniden 

tanımlanması ve konumlandırıl-

ması konusundaki müdahaleleri 

de sürekli kılmış; bu çerçevede 

dinin etkinlik boyutlarının uzana-

bildiği her alan kendi doğal seyri 

içerisinde gelişmemiş ve dolayı-

sıyla gündelik ve dönemsel politik 

dalgalanmaların ince dolaşımları-

nı fazlasıyla semptom olarak dışa 

vurmuştur. Özelde din eğitimi 

de bu etki ve dalgalanmaların 

konuşulabileceği temel alanlardan 

biri olagelmiştir. Cumhuriyet tari-

hi boyunca siyasal ve toplum-

sal alandaki bu dalgalanmalar, 

din eğitimi alanının daralması ve 

genişlemesi bağlamında okuna-

bilir. Genişleme ve daralma, din 

eğitimi konusunda sağlıklı hedef 

ve yönelimlerin ortaya konmasını 

engellediği gibi, bu konudaki pra-

tikleri de daha anlıksal kılmıştır. 

Esasen bu durum, “fırsat” keli-

mesi etrafında gelişen kısa bakış-

lı stratejiler üretilmesine sebep 

olmuştur ki, kurumsallaşmanın 

önündeki en büyük engel olarak 

durmaktadır.

Türkiye’de hiç şüphesiz din 

eğitimi açısından analiz edilme-

si gereken öncelikli kurumlar-

dan birisi de ilahiyat fakültele-

ridir. Esasen ilahiyat fakülteleri, 

hem dini eğitimin tekemmülü 

hem de topluma geri dönüşümü 

bağlamında stratejik bir noktada 

durmaktadır. Bir başka deyişle, 

Türkiye’de din eğitiminin hem 

içeriği hem de toplumsal anlamda 

yaygınlaşması ve kılcal damarlara 

kadar ulaşması noktasında önce-

likli olarak konuşulması gereken 

kurum ilahiyat fakülteleridir. Zira 

bu fakülteler hem dini eğitimin 

içeriği, hedefi ve yönelimlerine 

dair teoriler üretmekte, hem de 

öğrencileri üzerinde bunları uygu-

lamaktadırlar. Öte yandan bu 

fakülte mezunları tüm Türkiye’de 

Milli Eğitim okullarındaki ve din 

eğitimi hizmeti veren kurumlar-

daki kadroları oluşturmaktadır-

lar. Bu açıdan mevcut duruma 

bakarak, ilahiyat fakültelerinin 

din eğitimi hususunda nerede 

durduğunu görebiliriz. Ancak 

yine de Türkiye’de din eğitiminin 

serencâmı ve imkanları gözetilme-

den, bunun üzerinde konuşmak 

bazı şeyleri eksik bırakacaktır; 

çünkü serencâm kopuşlarla dolu-

dur.

Öncelikle din eğitimini konuş-

mak, Türkiye’de diğer eğitim alan-

larında konuşmaya benzemez. 

Çoğu zaman otorite, din eğitimi 

ile ilgili birçok detayları sıkı sıkıya 

belirlediğinden, bu konuda dev-

letin açtığı yollar dışındaki yöne-
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lim, söylem ve tartışmalar sürekli 

illegal görülmüştür. Bu da yıllar 

içerisinde “Resmi İslâm” şeklinde-

ki bir İslâm anlayışı ve algılayışını 

kurumsallaştırmıştır. İktidarların 

farklı dozlarda bu anlayışa ekleme 

ve çıkarmaları, süreç içerisinde 

sadece “Resmi İslâm”ın uygulama-

larında kısmi değişimlere sebep 

olmuştur. Modernleşme ve/

veya batılılaşma tarihimiz, 

temelde toplumun sivil refe-

rans kodu olan İslâm üzerin-

de sorunsallaştığından; ayrıca 

yukarıdan aşağıya doğru bir 

modernleşme yöntemi uygu-

landığından, tüm değişim 

ve dönüşümlerde etkilenen 

birincil unsur Müslüman 

pratikleri ve zihniyeti olmuş-

tur. 

İlahiyat fakülteleri-

nin Türkiye’de günde-

lik politikalar eşliğinde bir 

serencâm izlediği görülebi-

lir. İlk olarak 1924 yılında 

İstanbul’da Daru’l-Fünûn 

nezdinde kurulan İlahiyat 

Fakültesi kısa süre sonra 

kapatılmıştır. 1933 tarihin-

de  Daru’l-Fünûn lağvedil-

dikten sonra artk bir daha 

İstanbul Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi açma teşebbüsle-

ri söz konusu olmamıştır. 

Ankara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi ise ancak 1949 

yılında açılabilmiştir. 1949 

yılı CHP’nin konjonktürün 

etkisiyle “din” ile ilgili kurum-

lara tavizler verdiği bir zaman 

dilimine rastlamaktadır. Nitekim 

İnönü Dönemi’nde ülkede günde-

lik rutin işleri yapacak din görev-

lisi eksikliğinin/ihtiyacının olduğu 

hep söylenmiştir. Bu ihtiyacın aci-

liyet derecesi ile ilgili anlatılan-

lar, o dönemin dine yaklaşımıyla 

ilgili algıyı anlatması bakımından 

ayrıca önemlidir. Bundan sonra 

uzun süre bu fakülteler açılma-

mıştır. Daha sonra Yüksek İslâm 

Enstitüsü, İslâmi İlimler Fakültesi 

adı altında kurumlar açılmış; 

1980 ihtilali sonrasında bunlar 

İlahiyat Fakültesi’ne dönüştürül-

müştür. 1991’lerde Turgut Özal’ın 

Cumhurbaşkanlığı dönemine 

kadar bu fakültelerin sayısı 8’dir. 

Turgut Özal döneminde, hatırı 

sayılır oranda ilahiyat fakülteleri 

açılmaya devam etmiştir. 28 Şubat 

sürecine kadar bu durum, sürek-

lilik ve istikrar göstermiştir. Fakat 

28 Şubat sürecinde bu fakültelerin 

açılması durdurulduğu gibi, kon-

tenjanları olabildiğince sınırlandı-

rılmış ve ne hazindir ki birçokla-

rı kapanmanın eşiğine gelmiş-

tir. 2003 tarihinden itibaren 

AK Parti dönemi ile birlikte 

kontenjanları artmış ve sayıları 

çoğalmıştır. Bugün Türkiye’de 

80’e yakın ilahiyat fakültesi 

bulunmaktadır. Bunların en 

az üçte ikilik kısmı son on 

yılda açılmıştır. İlahiyat fakül-

telerinin verdiğimiz bu kısa 

serencâmı, ilahiyat fakülteleri 

ile iktidar ve politika arasın-

daki sıkı ilişkiyi bize göster-

mektedir. Yine bu serencâm, 

Türkiye’de İslâm üzerinden bir 

kontrolün önemli manivela-

sı olarak ilahiyat fakültelerini 

işaret etmektedir. Bu da bize, 

ilahiyat fakülteleri üzerinden 

din eğitimi olgusunun bir 

kendiliğindenlik içinde oku-

namayacağını net bir şekilde 

göstermektedir. Bu bağlamda  

ilahiyat fakülteleri modernleş-

me siyasetinin görünür oldu-

ğu bedenlerden biri olarak da 

okunabilir. 

İlahiyat fakültelerinin din 

eğitimi açısından durduğu yer 

ve problemlerini belki katego-

rik olarak analiz edebilmek için, 

öncelikle gündelik hayata yetebi-

lecek bir eğitim düzeyine sahip 

olup olmadıklarını ortaya koymak 

gerekir. Bu, bir yandan müfredat-

ların yeterliliği, diğer yandan eğiti-

Bugün öncelikle İslâm’ı sade-
ce bir uzmanlık alanı gören, 
teferruatta boğulan, günde-
lik tartışmalardan habersiz, 
kültürel, sosyal, politik ilgi-
leri olmayan birtakım ilahi-
yatçı tipleri bu dengesizliğin 
ürünü olarak ortada durmak-
tadır. İdeal ilahiyatçı (burada 
ilahiyatçı kelimesini hiç sev-
mediğim halde hem anlaşılsın 
diye hem de kolaylık açısından 
kullanıyorum) portresi, en az 
Arapça ve İngilizceye hakim, 
klasik kaynaklarla kendi dil-
lerinde ilişki kurabilen, Batı 
dünyası ve kültürünü öğren-
miş, ilmi anlamda donanımlı, 
hitabeti düzgün, giyim-kuşam 
ve ilişki tarzlarıyla toplumun 
dışıda kalmayan; ancak mev-
cut toplumsallıklar içinde de 
kaybolmayan bir insan olma-
lıdır.
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min içeriği ile toplumsal ihtiyaç ve 

beklentiler arasındaki tekabüliyeti 

gündeme getirmektedir. Öncelikli 

olarak bunu sorunsallaştırmamız, 

her halükarda din eğitiminin, 

toplumun her düzeyindeki kali-

tesinin direkt din eğitimcisi ile 

birebir ilintili olmasındandır. Söz 

gelimi; bugün Kur’ân kursların-

dan vaaz kürsülerine, aile irşad 

bürolarından Milli Eğitim okul-

larına kadar her düzeydeki din 

eğitimi hususunda sorun, gelip 

müfredatı verecek din eğitimci-

sinin kalitesine dayanmaktadır. 

Müfredat ne kadar mükemmel 

olursa olsun, onu verecek din 

eğitimcisinin kalitesi, birikimi, 

donanımı, ilgisi ve iletişimi, din 

eğitiminin kalitesi ve verimliliğini 

arttıracak esas unsurdur. Tam da 

bu durum, esasen ilahiyat fakül-

telerinin kalitesini konuşmayı/tar-

tışmayı gerektirmektedir.  

Şunu peşinen belirtmek gerekir 

ki, ilahiyat fakültelerinin müfreda-

tı, yukarıda Türkiye’de din eğiti-

minin serencâmına paralel olarak 

değişmektedir. Söz gelimi; 1970’li 

yıllarda İslâm Enstitülerinde, kla-

sik temel İslâm bilimleri alanında 

daha sıkı bir eğitim vardı. Esasen 

bu dönemde yeterli hoca olmama-

sına ve bu fakülteler kurumsallaş-

madan henüz uzak olmasına rağ-

men, hocaların yoğun gayretleri 

ile bu eğitim yapılmaktaydı. 1980 

ve 1990’larda fakülteler nispeten 

istikrarlı ve ciddi bir müfredata 

sahip olmuşlardır. Ancak 28 Şubat 

sürecinde müfredatın içeriği tabi-

ri caizse daha “light” bir nitelik 

kazanmıştır. Özellikle son iki-üç 

yıldır müfredat tekrar değişmiş ve 

farklı bir hüviyet kazanmıştır. 

İlahiyat fakültelerinde üç 

bölüm bulunmaktadır. Bunlar; 

içerisinde Arapça, Tefsir, Hadis, 

Fıkıh, Kelam, Tasavvuf gibi ders-

lerin okutulduğu Temel İslâm 

Bilimler; İslâm Tarihi, Türk-İslâm 

Sanatları, İslâmi Türk Edebiyatı 

ve Dini Musiki bilim dalları-

nın bulunduğu İslâm Sanatları 

ve Tarihİ; Din Sosyolojisi, Din 

Felsefesi, Dinler Tarihi, Din 

Psikolojisi, Din Eğitimi, Mantık, 

Felsefe Tarihi, İslâm Felsefesi 

bilim dallarını ihtiva eden Felsefe 

ve Din Bilimleri’dir. İlk iki bölüm 

İslâm’ın temel metinleri ve klasik 

din ilimleri konusunda bir dona-

nım sağlarken, üçüncü bölüm, 

ilahiyat fakülteleri için hem peda-

gojik formasyonu hem tarihsel ve 

güncel anlamda dinsel metinle-

ri dikey okuma hem de güncel 

sorunlarla ve kendisinden farklı 

olanlarla tanıştırma bağlamın-

da işlev görür. Bazı hükümetler, 

batılılaşma çerçevesinde  ilahiyat 

fakültelerinde felsefe, sosyoloji 

gibi dersleri daha ağırlıklı hale 

getirmeye çalışmışlar; geleneksel-

ci iktidarlar ise daha çok ilk iki 

bölümün derslerini sağlıklı hale 

getirip diğerini azaltmaya çaba 

göstermişlerdir. Halbuki her üç 

bölümün dersleri, dengeli ve bu 

dengeye uygun ağırlıkla öğren-

cilere okutulmalıdır. Maalesef 

şu anda bu konuda dengesizlik 

devam etmektedir.    

Peki bu bölümlerdeki derslerin 

dengeli okutulması niçin önemli-

dir? Birinci olarak, halkla ilişkileri 

daha yoğun bir şekilde kuracak 

olan ilahiyat fakültesi mezunla-

rının pedagojik formasyonu tam 

almaları, güncel sorunlara tekabül 

edebilmeleri, gündelik ihtiyaçları 

ve bunlara İslâm’ın verebileceği 

cevapları üretebilmeleri için felse-

fe  ve din bilimleri bölümü ders-

lerinin yeteri kadar alınması bir 

gerekliliktir. Öte yandan İslâmi 

bilgi anlamında tam bir dona-

nım için ilk iki bölümün dersleri 

önem taşımaktadır. Tüm bu ders-

ler birbirlerini tamamlayıcı özel-

liklere sahiptirler. Bugün öncelik-

le İslâm’ı sadece bir uzmanlık 

alanı gören, teferruatta boğulan, 

Bugün toplumsal sorunlar giderek ağırlaşmakta 
ve derinleştirmektedir. Aileden akrabalık ilişkileri-
ne, alkolizmden uyuşturucu mübtelalığına, suçların 
artışından ahlaki dejenerasyona kadar toplumsal 
şikayetlerin gittikçe arttığını görmekteyiz. Tüm bu 
sorunların karşısında ilahiyatçıların sorumlulukları 
da kendilerine düşen pay oranındadır ve açıkçası 
oldukça fazladır. Çünkü bu sorunların giderilmesi, 
esas itibariyle sağlıklı din eğitiminden geçmektedir. 
Bu sorunlar karşısında duyarlı olmak, -sadece kendi 
toplumu için değil- tüm insanlık adına dertlenmek 
öncelikli olarak ilahiyatçıya düşmektedir.
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gündelik tartışmalardan haber-

siz, kültürel, sosyal, politik ilgi-

leri olmayan birtakım ilahiyatçı 

tipleri bu dengesizliğin ürünü 

olarak ortada durmaktadır. İdeal 

ilahiyatçı (burada ilahiyatçı keli-

mesini hiç sevmediğim halde hem 

anlaşılsın diye hem de kolaylık 

açısından kullanıyorum) portresi, 

en az Arapça ve İngilizceye hakim, 

klasik kaynaklarla kendi dillerin-

de ilişki kurabilen, Batı dünyası ve 

kültürünü öğrenmiş, ilmi donanı-

ma sahip, hitabeti düzgün, giyim-

kuşam ve ilişki tarzlarıyla top-

lumun dışında kalmayan; ancak 

mevcut toplumsallıklar içinde de 

kaybolmayan bir insan olmalıdır. 

Bu da iman, ilim, amel ve ahlak 

boyutlarıyla tutarlılık ve samimi-

yeti gerektirmektedir. Hiç şüphe-

siz ilahiyatçıya dair bu nitelikler, 

okullar, kurslar ve cami kürsü-

lerine olumlu geri dönüşümler 

biçiminde yansıyacaktır.

Osmanlı’nın dünya sahne-

sinden çekilişinde konumuz-

la bağlantılı önemli noktalar 

bulunmaktadır. Hepimizin bil-

diği gibi Ulema, Osmanlı’nın 

yapısal unsurlarından biri idi. 

Osmanlı’nın son dönemlerinde 

ulema, özellikle içinde yaşadığı 

durumu ve dünyayı okuma konu-

sunda ciddi handikaplar içerisine 

girmişti. Klasik dini ilimleri med-

reselerde okumaya devam eden 

ulema, dünyayı anlamlandırma 

konusundaki sıkıntılardan dolayı 

konumunda gerileme yaşadı ve 

bir müddet sonra etkinliği iyice 

azaldı. Onun yerine ikame edi-

len Batı’da yetişmiş aydınların en 

önemli handikapları ise, İslâm ile 

sahih bir temastı. Şimdi bu sıkın-

tıyı hâlâ yaşamaktayız. Belirtilen 

sıkıntının aşılabilmesi bugün ila-

hiyat fakültelerinin hem klasik 

İslâmi ilimlerle sahih teması hem 

de dünyayı ve değişimi okuma ve 

anlamlandırmayı sağlayabilmele-

rinden geçmektedir.

İlahiyat fakültelerinin geçirdi-

ği bir diğer değişim de, bilgi ve 

onunla kurulan ilişkide yaşan-

mıştır. İslâm bakış açısından bilgi, 

bir insanın sadece epistemolojik 

ilgisine tekabül etmez. Bir başka 

deyişle, bilginin hem varlık, hem 

eylem, amel hem de ahlakla yakın 

ilişkisi vardır. Dolayısıyla iman, 

ahlak ve ameli kışkırtmayan 

ve düzeltmeyen bilgi sırtta yük 

olmaktan öteye gitmez. Şu anda 

ilahiyat fakültelerinde ve ilahi-

yat dışındaki birtakım sivil eğitim 

kurumlarında bilgide böyle bir 

dönüşüm de söz konusudur. Bu 

dönüşüm, bir yandan salt ilahiyat 

üzerine bilgi üretme, diğer yan-

dan ilahiyatın salt akademik ilgi-

lerin konusu kılınması üzerinden 

gerçekleşmektedir. 

Hiç şüphesiz ilahiyat alanın-

da bilgiye ulaşma, bilgi üretme 

ve ilim, gerekli ve önemlidir. 

Ancak bir ilahiyatçı portresi, salt 

bilgi üretme üzerine dayanamaz/

dayanmamalıdır. Çünkü bilgi, 

aynı zamanda bir yaşam tarzını 

gerektirir. Bugün ilahiyat alanın-

da salt bilgi üzerine odaklanmış 

resmi ve sivil eğitimlerin oldukça 

sorunlu sonuçlar ürettiği bilinen 

bir gerçektir. Bu bağlamda ila-

hiyatın salt akademik ilgi haline 

dönüştürülmesi, bilgiyi klasik ve 

İslâm düşüncesinin geleneğinden 

kopararak bazen oryantalist tavır-

larla özdeşleştirilmesini sonuçla-

maktadır. Bu ifade, ilahiyatın ve 

ona dair bilgi ve akademik üre-

tim ve ilgilerin gereksiz olduğunu 

imlemez. Tam tersine ilmi temel-

de ciddi bilgi üretimi ve analizle-

rine ihtiyaç bulunmaktadır.

Bilgide salt akademikleşme, 

ilahiyatçıların toplumla ilişki ve 

ilgilerinin kopuk hale gelmesi-

ne sebep olabilmektedir. Normal 

şartlar altında bir ilahiyatçı, hem 

ilmi ve akademik düzeyde bilgi 

üretmek, ciddi analizler yapmak, 

hem de sahip olduğu bilgile-

ri toplumla paylaşmak ve halkı 

aydınlatmak gibi sorumluluklar-

la aynı anda karşı karşıyadır. O, 

akademik seviyede bilgi üretimi 

ile ciddi, ilmi, düzeyli bir şekilde 

din üzerine bütüncül ve kapsamlı 

bilgilere sahip olacaktır. Fakat salt 

bu düzeyde kaldığında, toplumun 

kenarına düşmek gibi bir riski 
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her zaman üzerinde taşıyacaktır. 

Sahip olduğu bilgiler, toplumun 

ihtiyaçlarını gözeterek, tüm top-

lumsal tabaka düzeylerine göre 

ve onların dili ile bunları anlata-

bilmelidir. Bu da, tüm toplumsal 

tabakaların dilini konuşma gibi 

bir yeteneği zorunlu kılacaktır. O, 

ciddi, düzeyli, ilmi, seviyeli bilgi-

sini, hitap ettiği tabakanın diline 

tercüme edebilmelidir. 

Salt akademik ilgilerin genişle-

tilmesi ve derinleştirilmesi, ilahi-

yatçıyı hem tek boyutlu kılmakta, 

hem de geniş toplumsal tabaka-

larla arasındaki mesafeyi giderek 

daha fazla açmaktadır. Bu durum 

ilahiyatçının kendi üzerine kapan-

ması, alanını daraltması ve kendi-

sine hijyenik bir ortam inşa etme-

sini sonuçlamaktadır. Halbuki 

toplum, ilahiyatçının hem kendi-

sini deneyebileceği hem de yeni 

malzemeler bulacağı hem de ken-

disini geliştirebileceği bir arazidir. 

Hiç dini bilgisi olmayandan dini 

bilgisi yüksek ve dindar kişiye, 

cahilinden entelektüeline, sokak 

çocuğundan âmiyane tabiriyle 

muhallebi çocuklarına, suçlu-

sundan suçlusuna her kesimden 

insanların yaşam biçimleriyle ilgili 

olan, onların kaderlerini paylaşa-

bilen, sorunlarına muhatap olan 

bir ilahiyatçı, teorik bilgilerini bu 

pratiklerle test edebilecek, soru(n)

ları yerinde görecek ve söyledikle-

ri de hayatın içine/merkezine otu-

racaktır. Ancak belirtmek lazımdır 

ki, bugün bu kopukluk giderek 

artmaktadır. Halbuki din eğitimi-

nin toplumun her kesimini kap-

sayıcı bir şekilde yapılabilmesi, 

ancak o kopukluğun giderilmesi 

ile mümkündür. 

İlahiyat fakültesi mezunla-

rı, hiç şüphesiz okuldan mezun 

olduktan sonra bir mesleğe sahip 

olacaklar ve bunların karşılığında 

hayatlarını idame ettirmek için 

gelir elde etmeye çalışacaklardır. 

Bu, insani bir durumdur. Ancak 

öte yandan din eğitimi, toplumda 

yaşayan her bir ferdin Allah ve 

din ile sahih bir ilişki kurabilmesi 

amacına matuf olduğundan “pey-

gamberi misyon” devam ettirilme-

si gereken bir nitelik olmaktadır. 

Bunun anlamı; bir ilahiyatçının 

belirtilen misyonu yerine getirme-

de temel motive edicisinin “Rıza-i 

Bari” olması esastır. Toplumda 

her bir ferdin daha iyi bir duru-

ma gelebilmesi, toplumun ıslahı 

vb. Rıza-i Bari hesabına fedakârca 

çalışmakla mümkün olacaktır. 

Bunun için de iyi bir örneklik 

oluşturmak, hayatını buna ada-

mak gibi bir zorunluluğu bulun-

maktadır.

Bugün toplumsal sorunlar 

giderek ağırlaşmakta ve derin-

leştirmektedir. Aileden akrabalık 

ilişkilerine, alkolizmden uyuş-

turucu mübtelalığına, suçların 

artışından ahlaki dejenerasyona 

kadar toplumsal şikayetlerin git-

tikçe arttığını görmekteyiz. Tüm 

bu sorunların karşısında ilahiyat-

çıların sorumlulukları da kendi-

lerine düşen pay oranındadır ve 

doğrusu oldukça fazladır. Çünkü 

bu sorunların giderilmesi, büyük 

oranda sağlıklı din eğitiminden 

geçmektedir. Bu sorunlar karşı-

sında duyarlı olmak, sadece kendi 

toplumu için değil, tüm insan-

lık adına dertlenmek –konu-

mu, misyonu itibariyle- öncelikli 

olarak ilahiyatçıya düşmektedir. 

Analiz edilmeye çalışılan tüm bu 

noktalar, bilgili, donanımlı, örnek 

şahsiyet, toplumun tüm kesimle-

riyle ilgilenen, insanlık sorunla-

rıyla yakından alakalı bir ilahiyat-

çı prototipini zorunlu kılmaktadır. 

Tam da bu noktada, tekemmül 

etmiş ilahiyatçı prototipinin kaba-

ca iki boyutunun altını çizelim: 

Birincisi, sadece kendi dar alanına 

sıkışmışlıktan kurtulmuş ve dar 

anlamda teknik bir din uzmanlı-

ğının dışına çıkarak entelektüel 

ilgileri geniş bir portrenin varlığı. 

Buna göre ilahiyatçı, küreselleş-

meden feminizme, modernizm-

den yeni sömürgeciliğe kadar bir 

dizi güncel soru ve sorunları, bilgi 

üretimi ve analizlerinin içine dahil 

etmelidir. Çünkü bunların hepsi 

insanlık durumuna dair çağdaş 

sorunlardır. Söz gelimi; bu çağ-

daş sorunlara değ(in)meyen bir 

Kur’ân anlatımı (=tefsiri, fıkıhı 

vb) hayatın kenarına düşecektir. 

Dolayısıyla O, kendisine sadece 

abdest ve namaza dair soru(n)

ların yöneltildiği kişi olmama-

lıdır. İkincisi de, bu donanım ve 

birikiminden örnek şahsiyetiyle 

toplumu faydalandırmasıdır.

Aslında ilahiyat fakülteleri 

kapsamında din eğitiminin sorun-

larına dair çok şeyler söylemek 

mümkündür. Fakat şimdilik, ihti-

yaç olması sadedinde bu kadarını 

söylemekle iktifa edelim. Aslı iti-

barıyla genel bir betimleme diye-

bileceğimiz yukarıda anlattıkları-

mızın da daha derinlikli analizlere 

ihtiyacı bulunmaktadır.
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‹lhan YILDIZ

İMAM HATİP LİSELERİ
Sorunlar, Çözüm Önerileri

Türkiye’de imam-hatip yetiş-

tirme sürecinin ortaya çıkar-

dığı görünüm, son birkaç yüz-

yıla damgasını vuran değişim ve 

dönüşüm taleplerinden bağımsız 

olarak ele alınamaz. Bütün İslâm 

toplumlarında olduğu gibi, Os-

manlılarda imam-hatiplik mesleği 

büyük önem taşımıştır. Zira bu 

dönemde imam-hatip, yalnızca 

namaz kıldırmakla kalmamakta, 

aynı zamanda idari, yerel ve dini 

birçok görevi birlikte yürütmek-

tedir. Osmanlı döneminde, din 

görevlisi yetiştiren özel bir okul 

yoktu. Zira bütün ilmiye sınıfı 

gibi, imam-hatip ve diğer cami 

görevlileri de genelde medreseden 

yetişmekteydiler. İlk zamanlar 

yalnız medrese mezunu olanlar 

imam-hatiplik yapabilirken, daha 

sonra medresenin ara sınıfların-

dan ayrılanlar da imam-hatip ol-

maya başlamışlardır.

Osmanlı Devleti’nin son döne-

minde, her alanda olduğu gibi 

dinî hizmetler alanında da bir 

seviye düşüklüğü görülmektedir. 

Bu durumu düzeltmek için imam-

hatip yetiştirmek üzere “mesle-

ki okullar”ın açılmasına ihtiyaç 

duyulmuştur. Böylece imam-

hatip yetiştirme süreci Osmanlı 

Devleti’nin son zamanlarında 

“Medresetü’l-Eimme ve’l-Hutebâ 

ve Medresetü’l-Vâ’izîn”in açılma-

sıyla başlamıştır. Dikkat edilirse bu 

okullar için “Medresetü’l-Eimme 

ve’l-Hutebâ / İmam-Hatip Okulu” 

ismi ilk olarak Osmanlı döne-

minde kullanılmıştır. Medresetü’l-

Vâ’izin ile Medresetü’l-Eimme 

ve’l-Hutebâ’dan gerek program-

larının uygunsuzluğu, gerekse 

öğrenci ilgisizliği sebebiyle bekle-

nen verim alınamayınca, 1919’da 

bu medreseler ‘Medresetü’l-İrşad’ 

adıyla iki şube halinde birleştiril-

miştir.1

Cumhuriyetin ilanından 

sonra 6 Mart 1924 tarihli Resmi 

Gazetede 430 Sayılı ‘Tevhidi 

Tedrisat Kanunu’ olarak yayın-

lanarak yürürlüğe girmiştir. 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu yürür-

lüğe girdikten hemen sonra 857 

yıllık tarihi olan 465 medrese 

kapatılmıştır. Doğal olarak bu 

medreseler ile birlikte imam-hatip 

yetiştiren Medresetü’l-İrşad’lar da 

kapatılmış oldu. Ancak Tevhid-i 

Tedrisat Kanunu’nun 4. mad-

desinin amir hükmü gereğin-

ce Maarif Vekaleti, imamlık ve 

hatiplik gibi dini görevleri yeri-

ne getirmekle mükellef olan din 

görevlilerinin yetiştirilmesi için 

mektepler açacaktı. Bu itibarla 

Maarif Vekaleti, 1924 ile 1926 

yılları arasında 33 yerde  İmam-

Hatip Mektepleri açmıştır. Ancak 

bu okulların açılışı ile kapanışı 

bir olmuştur. Bu tarihten sonra 

Türkiye’de din hizmetleri kendi 

kaderine terk edilmiştir. Bu yıl-

larda imam-hatip ihtiyacı had saf-

haya varmıştır. Nitekim Dönemin 

Diyanet İşleri Başkanı Ahmed 

Hamdi Akseki, 1922’de yaşanan 

din görevlisi sıkıntısını şöyle dile 

getirmektedir: “Bugün binlerce 

köyümüz vardır ki kendilerini ten-

vir ve irşat edecek imam ve hatip-

ten, hatta ezan-ı Muhammedi’yi 

okuyacak bir müezzinden bile 

mahrum durumundadır.”2

Türkiye’de, neredeyse çeyrek 

asır olmuş, din eğitimi ve öğretimi 

yapılmamış, halkın din görevlisi 

ihtiyacı artmıştır. Üstelik bu yıllar-

da laiklik öylesine bir baskı aracı 

olarak kullanılmış ki, inanan ve 

inancının gereğini yerine getirmek 

isteyenler, her an baskına uğramış 

veya tutuklanmışlardı. Camilerde 

mihraba geçerek halka namaz 

kıldıracak, minbere çıkıp hutbe 

okuyacak bir imam ve hatip dahi 

bulunamaz olmuştur. Hatta bazı 

köylerde cenazeler günlerce ortada 

kalmıştır. Bu sorunları çözebilmek 

için, 1948 yılında Milli Eğitim 



26 Umran ARALIK 2012

DOSYA

Bakanlığı’na bağlı 10 aylık “İmam-

Hatip Yetiştirme Kursları”nın 

açılması kararlaştırılmıştır. Fakat 

bu kurslar,  1950 yılında açı-

lan  “İmam-Hatip Okulu”na basa-

mak olmaktan öte bir anlam ifade 

edememişlerdir.  İlk açılan İmam-

Hatip Okulu, ilkokula dayalı 4 

yıllık ortaokul seviyesinde düşü-

nülmüştür. 1955’de ilk mezunlar 

verilince bu okulların 3 yıllık lise 

kısmı da açılmıştır. Fakat İHO 7 

yıllık bir meslek okulu olmasına 

rağmen lise dengi sayılmamıştır. 

Üniversiteye gitmek isteyenler 

ancak lise fark derslerini vererek 

oradan aldığı diplomayla üniver-

sitelere müracaat edebilmişlerdir.

22 Mayıs 1972’de yayımlanan 

bir yönetmelikle, İmam Hatip 

Okulları ortaokuldan sonra 4 yıl 

eğitim veren bir meslek okulu 

haline getirilmiştir. 1973 yılın-

da   bu okullara “İmam Hatip 

Lisesi” adı verildi. 1974’te İmam 

Hatip Lisesinin ortaokul bölümü 

eğitim-öğretime başlamıştır. 12 

Eylül 1980 askeri darbesinden 

sonra  Temel Eğitim Kanunu’nun 

32. maddesinde yapılan bir deği-

şiklikle İHL mezunlarının üni-

versitelerin tüm bölümlerine 

gidebilmesine olanak tanınmış-

tır.  1980’lerin sonuna gelindiğin-

de İHL’ler okul sayısı olarak fazla 

artmadıysa da öğrenci sayısı bakı-

mından ve Anadolu İHL’lerin açıl-

masıyla nitelik açısından geniş-

ledi.

İHL’liler özellikle diğer okul 

öğrencileriyle eşit şartlarda 

yarıştıkları 1973-1997 döne-

minde, üniversite sınavlarında 

aldığı başarılı sonuçlarla adın-

dan söz ettirdi.  1997 tarihinde 

TBMM’nde kabul edilen ‘Sekiz 

Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim 

Hakkındaki Kanun” ile birlikte 

bütün meslek okulları ve dolayı-

sıyla İmam-Hatip Lisesinin de orta 

kısmı kapatılmıştır. Bundan sonra 

İmam-Hatip Lisesinde hem mev-

cut öğrenci ve hem de yeni kayıt 

yaptıran öğrenci sayısında gözle 

görülür bir düşüş görülmüştür. 

Ancak 12 yıllık Zorunlu Eğitim 

Yasası kanunlaştıktan sonra İmam 

Hatip Lisesine yoğun bir ilginin 

olduğunu söyleyebiliriz.

Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Görüldüğü gibi İmam-Hatip 

Lisesi, traji komik bir okul 

hikâyesidir. Ders yılıyla, prog-

ramıyla, binasıyla, öğrencisiyle, 

öğretmeniyle ve hatta öğrencilerin 

istikbali ile bu kadar oynanmış 

dünya’da  başka bir okul örne-

ği bulunmamaktadır. Bu okulun 

sadece isminin yedi defa değişti-

rildiğine bakıldığında ne demek 

istediğimiz daha iyi anlaşılacak-

tır. Günümüzde diğer okullar 

gibi İmam-Hatip Lisesinin de bir 

takım sorunları bulunmaktadır. 

Bu sorunları, eğitim-öğretim, 

fiziksel koşullar ve siyasal ve top-

lumsal bakış açısı şeklinde kate-

gorize edebiliriz:

1.  Eğitim-öğretim ile ilgili 

sorunlar İHL ile ilgili en temel 

sorunları oluşturmaktadır.  Bu 

okullarda normal liselerin müfre-

dat programına meslek dersleri-

nin ilave edilmesiyle ağır bir ders 

yükü bulunmaktadır. Bu neden-

le öğrencilerin hayatları boyunca 

hiçbir şekilde karşılaşmayacakları 

konular müfredat programların-

dan atılmalıdır. Örneğin, bir fıkıh 

programında geçmişe ait birçok 

örnek ve uygulamadan bahsedil-

diği halde “günlük hayatımızdaki 

helal ve haramların” olmaması. 

Yine Şafi yurttaşlarımızın yoğun 

olarak yaşadığı bölgelerde Hanefi 

fıkhının öğretilmesi gibi.

Diğer bir sorun ise, İslâm dini-

nin kutsal kitabı olan Kur’ân-ı 

Kerim’in dili olan Arapça bilinme-

den  İslâm’ın kural ve ilkelerinin 

ileri düzeyde anlaşılması müm-

kün değildir. Ne yazık ki, İlahiyat 

Fakültesinden mezun olanların 

büyük çoğunluğu Arapçayı iyi 

bilmez ve  konuşamaz. İHL’de bu 

derslere İlahiyat Fakültesi mezu-

nu öğretmenler girmektedir. Bu 

eksiklik nedeniyle  İHL’ne meslek 

dersleri öğretmeni olarak atanmış 

birçok İlahiyat Fakültesi mezunu   

Arapça başta olmak üzere Arapça 
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gerektiren Tefsir, Hadis vb. gibi 

dersleri almak istememektedirler.

Eğitim öğretimin temel enstrü-

manlarından  birisi de öğretmen-

lerdir. Diğer meslek okullarında 

çalışan öğretmenler, hem ücret 

hem de özlük hakları itibariyle 

İHL öğretmenlerinden daha fazla 

avantajlara sahipler. Hâlbuki İHL 

meslek öğretmenleri diğer mes-

lek öğretmenleri gibi öğrencilere 

sadece ders vermemekte onların 

mesleğe hazırlanmaları için 

ekstra çaba sarf etmektedir.

2. Fiziksel koşullar denin-

ce, genelde okul ve yurt bina-

sı akla gelmektedir.  Birçok 

ilde İHL’nin binası yoktur, 

bazı İHL binaları ise, harap 

vaziyette olduğu için eğitim-

öğretime müsait değildir. 

Bazı öğrenciler, İHL binası, 

evlerine uzak olduğu için 

kayıt yaptıramamaktadır. Öte 

yandan İHL’ne ait okul bina-

larının yakın zamana kadar 

başka okullara ve diğer dev-

let kurumlarına verildiğini 

biliyoruz. Bu okulların tama-

mına yakınının binası doğru-

dan halk tarafından yapılmış, 

yanlarına da pansiyonlar inşa 

edilmiştir. Masrafları hayır-

severler marifetiyle karşılan-

mıştır.  Bu nedenle bu binaların 

mümkün mertebe tekrar İHL’ne 

dönüştürülmesi gerekmektedir.

3.  İHL geçmişten günümüze 

çok fazla polemik konusu olmak-

tadır. Bu zaman zaman bu okul-

ların haksız saldırılara maruz kal-

masına neden olmaktadır. İmam-

Hatiplilerin ayrımcılığa uğraması, 

mezunlarının farklı alanlarda ken-

dilerini yetiştirmelerinin engellen-

mesi gibi durumlar en önemli 

polemik konuları olarak karşımı-

za çıkmaktadır. Unutulmamalıdır 

ki, İHL hem mesleğe hem de yük-

sek öğrenime öğrenci hazırlayan 

bir meslek okuludur. Bu nedenle 

öğrencilerin sayısı ve o meslek 

mensuplarına duyulan ihtiyaç ara-

sında paralellik kurmaya çalışmak 

son derece yanlıştır. İHL’nin din 

hizmetlerine odaklaşmış bir mes-

lek okulu olmasını, bu okuldan 

mezun olanların İlahiyat Fakültesi 

dışında tercih yapmamasını iste-

mek, daha fazla din eğitimi alması 

için çocuklarını İHL’ne gönderen 

velilere karşı haksızlık olur. İHL 

lisesine yapılan en önemli hak-

sızlıklardan biri de, bu okulların 

belli siyasi partilerin arka bahçe-

si olarak göstermeye çalışmaktır. 

İHL öğrenci ve mezunları diğer 

okulların öğrenci ve mezunları 

gibi siyasete ilgi duyabilir. Ancak 

onları sadece belli bir partiye 

angaje olmakla suçlayan görüş-

lerin de nesnel olmadığını ifade 

etmemiz gerekmektedir.

Bütün bu olumsuzluklara rağ-

men   İHL niçin tercih edilmek-

tedir? Velilere İHL’ni niçin tercih 

ettikleri sorulduğunda genellikle 

aşağıdaki cevapları vermektedir-

ler: Bu okulun mezunları; anne-

babalarına karşı saygılı, kötü alış-

kanlıklardan uzak, eşine ve çocuk-

larına, vatanına ve milletine bağlı, 

suç işlemeye eğilimi olmayan, 

teröre ve anarşiye bulaşmayan, 

devlet malına zarar vermeyen, 

milli ve manevi değerlere bağlı 

işinde gücünde ve kendi halin-

de insanlardır. Ayrıca İmam 

Hatip Lisesi, Diyanette imam-

lık, müezzinlik, Kur’ân kursu 

öğreticiliği, müftülük çalışanı 

ve diğer diyanet kadroları gibi 

liselerin mezunlarına sağlama-

dığı devlet memurluğu imkânı 

sağlamaktadır. İşte bu neden-

lerden bazen biri bazen de 

birkaçı velilerin İHL’ni tercih 

etmesinde etkili olmaktadır.

Sonuç olarak şunu söy-

leyebiliriz ki, İHL, hiçbir 

zaman  sıradan eğitim kurum-

ları olmadılar. Mezunlarına bir 

kimlik, kişilik ve hatta dünya 

görüşü kazandırdılar.  Her 

alanda büyük başarılar elde ettiler. 

Bugün Türkiye, İmam-Hatip lisesi 

mezunu bir başbakan tarafından 

yönetiliyor. Sadece bu örnek bile 

İHL’nde verilen eğitimin ne kadar 

başarılı ve etkili olduğunu söyle-

meye yeter.

Dipnotlar
1  Akseki, A. Hamdi, “Medresetü’l- İrşad”, 

Sebilürreşad, s. 142.

2  Akseki, A. Hamdi “Yeni İslâm Medreseleri 

Hakkında bir Rapor”, Sebilürreşad, XXI, 

sy. 522, (Muharrem 1339), s. 13.

İmam-Hatip Lisesi, traji komik 
bir okul hikâyesidir. Ders 
yılıyla, programıyla, binasıy-
la, öğrencisiyle, öğretmeniy-
le ve hatta öğrencilerin istik-
bali ile bu kadar oynanmış 
dünya’da başka bir okul örne-
ği bulunmamaktadır. Bu oku-
lun sadece isminin yedi defa 
değiştirildiğine bakıldığında 
ne demek istediğimiz daha 
iyi anlaşılacaktır. Günümüzde 
diğer okullar gibi İmam-Hatip 
Lisesinin de birtakım sorunları 
bulunmaktadır.
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Mustafa TEK‹N

Hayrettin Karaman ile
DİN EĞİTİMİ ÜZERİNE

Mustafa TEKİN: Halihazırda 

Türkiye’de din eğitiminin temel sorunla-

rının neler olduğunu söyleyebilirsiniz?

H. KARAMAN: Öncelikle belirt-

mek gerekir ki, Türkiye’de İslâm’ın 

durumu, Türkiye’de İslâmlaşmanın 

durumu, Müslümanların hali, 

Müslümanların dini öğrenme ve dini 

eğitim durumları üzerine konuştuğu-

muzda, şöyle bir intiba insanlarda hâsıl 

olmamalı: Bu dertler, bu problemler, 

bu eksiklikler, bu noksanlıklar bugün 

var, ya da cumhuriyetten itibaren var 

yahut meşrutiyetten itibaren var. Böyle 

değil, benim şahsi kanaatime göre din 

ve insan arasındaki ilişkiyle alakalı 

problemler, bu dinin tebliğ edildiği 

günden beri var. Şimdi dinle insan 

arasındaki ilişkinin normal iyi olması, 

anormal kötü olması da nihayet zaman 

zaman değişmekle birlikte, müspet 

ve menfi yönde değişmekle birlikte 

tarih boyunca var. Önce söyleyeceğim 

budur. Mesela, biz din eğitimini konu-

şacağımıza göre, tahmin ediyorum siz, 

“peki, bu iş mesela Osmanlı’da, geç-

mişte, medreselerde, tekkelerde eğitim 

ve öğretim yapılırken nasıldı, bugüne 

nispetle çok mu iyiydi?” diye sorsanız 

benim size cevabım ne mutlak iyi ne 

mutlak kötü olur. Mutlak olarak size, 

bu iyiydi de diyemem, bu kötüydü 

de diyemem. O zaman bu durum, 

medreseye göre, tekkeye göre, çağa 

göre, coğrafyaya göre değişir. Yani kimi 

zaman, kimi yerde, kimi medresede, 

kimi tekkede din eğitimi ve öğretimi 

bugünkünden daha iyidir, kimisinde 

daha kötüdür. Bu geçmişte de böyledir.

Bugünün Türkiye’sine geldiğimiz-

de, bugünün Türkiye’sinde din eğitim 

ve öğretiminin üzerinde çok durulması, 

ıslah edilmesi gereken problemi vardır, 

bunlar bizim burada temas edeceğimiz 

birkaçından ibaret değildir, ama bunla-

rın başında bence eğitim çevresi geliyor 

ve bunun da hemen peşin söylüyorum, 

kökten çözümü yok. Eğitim çevresi 

ifadesi ile araçların eğitime uygun olup 

olmaması durumunu kastediyorum.

M.T.: Eğitim çevresinde amaçlanan 

eğitime.

“Eğitimin Toplumu ‹slâmlaştırma
Hedefi Yok”  

H. KARAMAN: Amaçlanana uygun 

olup olmamasını kastediyorum. Yani 

eğitim çevresiyle  ilgili problemden 

maksadım, eğitim çevresinin amaçlanan 

eğitime uygun olmamasıdır. En büyük 

Bu sayımızda Din Eğitimi konusunda ülkemizin önde gelen isimlerinden Hayrettin Karaman 

Hoca’yla görüştük. Kendisi, bizleri kırmayarak konuyla ilgili değerlendirmelerini Umran der-

gisiyle paylaştı. Görüşme başlamadan önce, kendisine temel sorularımızı arz ettik. Sayın hoca-

mız, bu soruların hepsini göz önünde bulunduran analizler yaptı. Orijinal tespitlerde bulundu, 

sorunlara çözümler üretecek, ufuk açıcı orijinal çözümler ifade etti. Röportajımız bu sebeple bir 

sohbet havasında geçti. Dolayısıyla yönelttiğimiz sorular metinde birebir görünmüyor. 

Karaman Hoca, eğitimle ilgili en temel problemlerimizi ortaya  koydu. Bu bakımdan röpor-

tajımız, din eğitimi hususunda herkesin bu problemleri görebilmesi bağlamında son derce yol 

gösterici. Röportajın her satırında, Karaman Hoca’nın yaklaşımında uzun seneler kazandığı 

tecrübelerin yansımaları görülecektir. Hayrettin Karaman Hoca’ya bu değerli röportajı lütfettiği 

için müteşekkiriz. (Mustafa TEKİN)  
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handikapımız, problemimiz budur. Bu 

şu demek: Eğitimi etkileyen ne kadar 
unsur varsa aileden medyaya, moda-
ya, komşuya, çevreye, sokağa vs. 
bunların hemen hemen yüzde 90’ı 
ülkede iyi bir Müslüman oluşturma 
veya ülkeyi İslâmlaştırma amacına 
yönelik değil, hatta aykırıdır, terstir, 
engeldir. Bence en hayati problem 
budur ve bu problemin de köklü 
çözümü yoktur. Çünkü bu proble-

min köklü çözümü; başta demokrasiyi 

kaldırmaktır. Demokrasiyi kaldıracak-

sın, köklü çözümü söylüyorum, 

bizde bir söz var: “Kızı kendi 

haline bırakırsan ya davulcuya 

varır ya zurnacıya.” Evet insanı da 

kendi haline bırakırsan ya davul-

cu olur ya zurnacı demektir. Yani 

İslâm’dan uzaklaşır demektir. 

Çünkü insanlarda asıl olan nefs-i 

emmâredir, dolayısıyla insanlar 

işe nefs-i emmâreyle başlarlar; 

hayata aşağı yukarı öyle başlarlar. 

Siz buluğ çağından önce gerek-

li tedbirleri almazsanız, gerekli 

çevreyi oluşturmazsanız nefs-i 

emmârenin esiri olarak bir insan 

baliğ olur, ergenlik çağına yak-

laşır ve genellikle de böyledir. 

Demokrasilerde, insanların isteği-

ne göre kanun yapacaksınız, iste-

ğine göre müesseseler oluşturacaksınız. 

Çünkü demokrasi bunu gerektiriyor. 

Yönetim düzenini öyle oluşturacaksı-

nız, okulları öyle açacaksınız, müfre-

datı öyle yapacaksınız, öğretmenleri 

öyle yetiştireceksiniz, dünya görüşü-

nüz, ahlâk anlayışınız, din anlayışınız 

buna göre oluşacak; böyle gider bu iş, 

çünkü demokrasi bu demektir. Zira 

demokraside halkın iradesinin üstü-

ne bir irade yok, Allah’ın iradesi de 

yoktur, yani demokrasinin özü budur. 

Demokrasinin özünde ve liberalizmin 

özünde insan özgürlüğünün, hürriye-

tinin önünde ve üstünde herhangi bir 

otoritenin olmaması temel kuraldır, 

ilkedir.

Halbuki İslâm’da böyle değil. 

İslâm’da mutlak otorite Allah’a aittir, 

herkes öncelikle Allah’ın memurudur. 

Orada mekanizma olarak demokrasinin 

bazı araçlarını kullanabilirsiniz, örne-

ğin başkan seçimi yaparsınız, başkanı 

kontrol etmenin, kanun çıkarmanın 

usul ve yöntemlerini koyarsınız. Onları 

koyarken dünyada demokrat ülkele-

rin demokrasi tecrübesinden yararla-

nırsınız. Onların şehirleşme, vesaire 

üzerine tecrübelerinden, bu değişimin 

gerektirdiği  alet ve mekanizmalardan 

istifade edersiniz, ama bu esas itiba-

riyle demokrasi olmaz ya da İslâm’a 

göre bir demokrasi olur. Sonuçta halk 

iradesinin üstünde bir irade vardır, o 

da Allah’ın iradesidir. Allah’ın iradesini 

de herhangi bir şahıs veya zümre temsil 

edemez, hiçbir  kimse bu iradeyi temsil 

edemez. Bu şu demektir: Allah iradesi 

adına, Allah adına konuşamaz, Allah 

adına emir veremez, onlar da Allah’ın 

memuru olarak emir  verirler. Yani 

onların otoritesi her şeyden önce bir 

memuriyetten kaynaklanmıştır.

M.T.: Bu iradeyi gerçekleştirmek 

üzeredir.

“Eğitimde Bozucu Etkilere ‹zin 
Verilmez”  

Mutlak amirlikten değil, memu-

riyetten. Bu böyle olunca, bu kısmı 

böyle uzatmamın sebebi çaresizliğini 

anlatmaktır. Yani ya demokrasiden vaz-

geçersiniz İslâmi bir düzen kurarsınız o 

ülkede. Bunu kurduğunuzda herkesin 

Müslüman olması şart değildir, ama o 

ülkede yükselen  değerler İslâmi olur 

ve aleni olanlar hep İslâmi olur.  İslâm’a 

aykırı olmaz, İslâm’ı bozucu olmaz. 

Gayrimüslimlere verdiğiniz hürriyet de 

bu çerçevede olur. Onlar din hürri-

yetini yaşarken de mesela, “benim 

din hürriyetim var, ben Müslüman 

değilim, ben göğsümü açarak geze-

rim, benim dinime göre, inancıma, 

ahlâk anlayışıma göre bunun bir 

sakıncası yok” diyorsa, siz göğsünü 

kapat, çünkü bu ülkede hâkim 

olan unsur benim ve senin dav-

ranışın benim eğitimimi olumsuz 

etkiliyor, etkilediği için sen evi-

nin içinde, yalnızca senin gibi-

lerin yaşadığı yerlerde  göğsünü 

aç, ama benim çevremde-dışarıda 

açamazsın, derim. Yani öyle kısıt-

larım. Demokrasilerde hürriyetleri 

kısıtlayan sebepler vardır, orada da 

hürriyet mutlak değildir. İslâm’da 

da vardır. İslâmi bir yönetimde 

İslâm ahlâkı alenen çiğnenemez. Bunu 

engellersiniz. İşte o zaman çevre, şimdi 

eğitim çevresi ne olur? O zaman sizin 

eğitim amacınıza uygun hale gelir. İşte 

o zaman gelir. Şimdi ben bundan sonra 

daha başa geçerek bir cümle daha 

söylüyorum. Bu imkânsız demiyorum, 

ama hiç kolay değildir.

M.T.: Ama en önemli konu bu zaten, 

diğerleri teferruat kalıyor.

“Kendilikler Oluşturmalıyız”  

H. KARAMAN: Eğitimde işte okul 

önemlidir, öğretmen önemlidir. İyi de 

bunların hepsi o benim söylediğim 

Eğitimi etkileyen ne kadar 
unsur varsa aileden medya-
ya, modaya, komşuya, çevre-
ye, sokağa vs. bunların hemen 
hemen yüzde 90’ı ülkede iyi 
bir Müslüman oluşturma veya 
ülkeyi İslâmlaştırma amacına 
yönelik değil, hatta aykırı-
dır, terstir, engeldir. Bence en 
hayati problem budur ve bu 
problemin de köklü çözümü 
yoktur. 
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hâkim çevreden etkilenir. Siz asıl orayı 

halledemediğiniz zaman burayı da hal-

ledemezsiniz. Peki, öyleyse vazgeçe-

lim, yani bu defteri dürelim. Bırakalım 

insanları ne yaparlarsa yapsınlar mı? 

Hayır, değil. Ülkeyi bölme, parçalama, 

insanları birbirine düşürme anlamın-

da demiyorum da, sizin bir dünya 

görüşünüze sahip olmanız, din ve 

düşünce hürriyetine sahip olmanız gibi 

demokrasinin, insan haklarının getirdi-

ği imkânlardan yararlanarak belli inanç 

ve hayat tarzına sahip insanlar olarak 

kalabalıklar içinde yalnızlık oluştura-

caksınız. Buna eskiler “halvet der encü-

men” diyorlar. Kalabalıklar içerisinde 

yalnızlık oluşturacaksınız, yani çevre 

işi böyle halledilecek. Bu köklü bir 

çare değil, ama sen bana problemi 

sordun, ben çaresini de size söyleme-

ye çalıştım. Biz kalabalıklar içerisinde 

demek ki kendilikler, kendine aitlikler 

oluşturacağız. Bunu oluşturmanın yol-

larına bakacağız. Diyelim ki içimizden 

biri  emlakle uğraşıyor, mesela böyle 

bir emlakçiye diyeceksin ki, bana bir 

köy yeri bul ya da bir mahalle bul ya 

da bir yazlık yeri bul, 40 evlik olsun, 

30 evlik olsun, biz burada aynı dünya 

görüşünü benimseyen insanlar olarak 

yaşamak istiyoruz. Buna da şöyle itiraz 

ediyorlar: Bu yol yol değil, çünkü siz 

büyük cemiyet içerisinde yaşıyorsu-

nuz, siz oraya çekildiğiniz zaman bir 

getto oluşturuyorsunuz. Böyle gettolar 

oluşturunca bu milli birliğe aykırı olur, 

yani gettolaşırsınız. Gettolaşmak milli 

birliğe ters düşen bir şeydir ve sonra bu 

ülkede ortak hayat alanları var. Yani bu 

ortak hayat alanlarını terk edemezsiniz. 

Bu ortak hayat alanlarında problem 

çıkar… Milli birliğe aykırıdır bu. 

Cevabım şudur: Siz bunu böyle 

yapmadınız, peki milli birliğiniz var 

mı? Milli birliğiniz varsa niye savaşı-

yorsunuz 30 seneden beri, ülkenin 

içerisinde niye savaşıyorsunuz? Demek 

ki, milli birliği oluşturamamışsınız, 

birincisi bu. Yani siz gettolaşmamışsı-

nız, ama gettolaşmamış olmanız milli 

birliği kurmanıza yetmemiş. Şimdi 

kanun, hapishane, ceza korkusu olma-

sa Türkiye’de kim bilir kaç grup kaç 

sebeple birbiriyle savaşır? Onları bun-

dan alıkoyacak güçlü ve ortak bir iman, 

bir dünya görüşü, bir ahlâk var mı? 

Ben zaman zaman şöyle söylüyo-

rum: Bir camiden 500 kişi cemaat 

çıksa, namazı kılmış, çıkmış gidiyor-

lar. Baktılar ki, bir yer yağmalanıyor. 

Bunların kaç tanesi gelir canını tehlike-

ye atarak yağmayı engellemeye kalkışır, 

kaçı bana ne der bırakır gider, kaçı ya 

herkes alıyor, ben de alayım der? Bu 

soruyu herkesin sorup, ona göre değer-

lendirmesi lazım diye düşünüyorum. 

Yani ülke bugün budur, sadece bizim 

ülkemizde böyle değildir, dünyanın her 

tarafı böyledir. İnsanlar İslâmi düzen 

kuracağız, diktatörü yıkacağız diye 

devrim yapıyorlar, ellerine silah geçi-

yor. O iş halloluyor şöyle veya böyle, 

sonra silahları birbirlerine çeviriyorlar. 

Ya maddi menfaat için ya araziye kon-

mak  için ya iktidardan parça kapmak 

için…

M.T.: Geldiğimiz sonuç bu, dola-

yısıyla onu başına döndürdüğümüz 

zaman…

H. KARAMAN: Yani milli birlik, 

beraberlik kurmak için demek ki otu-

rup yeniden başka türlü düşünmemiz 

icap ediyor. İkincisi, ortak alanlar var, 

orayı paylaşmada problem çıkar diyor-

lar. Biz zaten eğitimi orada vereceğiz, 

diğer insanlarla tamamen alakamızı 

kesecek değiliz. Bugün iletişim araçları 

var, radyo var, televizyon var, kontrollü 

de seyretseniz o sizin kendi alanınızda 

işte telefon var, gazete var, bir kere 

dünyadan haberdar olacaksınız, sonra 

işiniz gücünüz olacak, o iş-güç icabı siz 

diyelim yeteri kadar üniversite kura-

mazsınız, çocuğunuzu zamanı gelince 

üniversiteye göndereceksiniz… ama bu 

söylediğim dar çervede çocuğunuzu  

yetiştirdiğinizde öyle bir ruh, öyle bir 

iman, öyle bir irade, öyle bir kimlik, 

öyle bir manevi güç vereceksiniz ki, o 

gittiği yeri etkileyecek, etkilenmeyecek 

ya da asgari etkilenecek, azami etkile-

yecek. Olay bundan ibaret.  

M.T.: Aslında siz bir noktaya temas 

ettiniz eğitim çevresi olarak, şimdi 

bu sorumuz bununla da alakalı, ama 

bunun uzantısı, sizce Türkiye’de din 

eğitimi konusundaki kimi başarısızlık-

lar hangi noktalardan kaynaklanıyor? 

Eğitim çevresini biraz daha açmamız 

mümkün mü?

“Eğitim Çevresinin Tekemmül 
Ettirilmesi Gerekir”

H. KARAMAN: Evet çevreyi biraz 

açarak belki bu soruyu cevaplandırmak 

lazım. Eğitim ailede başlıyor, ana-baba 

ilk muallimler,  eskiden biliyorsunuz 

büyük aile vardı. Büyük aile varken 

büyükanne, büyükbaba, yani dede, 

nine vardı, amca, dayı  vardı. Şimdi 

bu  çevre gittikçe daralıyor, sonuçta 

çekirdek aile dediğiniz zaman karı-

koca, çocuklar oluyor. Şimdi karı-koca, 

çocuklardan ibaret olan bir ailede bütü-

nüyle eğitim ve onun içinde din eğiti-

minin olabilmesi  için İslâmi ailenin 

oluşmuş olması icap ediyor. Bunun 

tedbiri de aileyi kurmadan önce baş-

lıyor. Niye Peygamberimiz (a.s.) diyor 

ki: “Bir insan bir kadınla evlenmek 

istediğinde -herhalde bir kadın da bir 

erkekle evlenmek istediğinde demektir 

bunun zıddı- zengin diye seçer, güzel 

diye seçer, soylu-soplu diye seçer, dindar 

ve ahlâklı diye seçer” Bunun dördü de 

varsa kaymaklı ekmek kadayıfı demek-

tir, ama bunlardan biri eksikse, hangisi-

ni önceleyeceğiz? Tercihimizi hangisine 

göre yapacağız? Orada Peygamberimiz 

diyor ki: “Dindar ve güzel ahlâk sahibi-

ni tercih et!” İsterse fakir olsun, isterse 

ötekine nispetle o kadar güzel olmasın, 

soyu-sopu padişah çocuğu olmasın, 

paşa çocuğu olmasın da çiftçinin, esna-

fın, zanaatkârın çocuğu olsun, ama 
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güzel ahlâk sahibi, dindar olsun, ora-

dan başla, yani onu öncele. Bu öteki-

ler olmasın anlamına gelmiyor. Şimdi 

demek ki bak, iyi bir aile kurmak bir 

din eğitiminin ilk mektebini kurmak 

demektir bu, din eğitiminin ilk mek-

tebini kurmak için bu mektebin iki 

önemli muallimi var: Biri ana, biri baba. 

Bunların  bu din eğitimini verecek ana-

baba olması icap ediyor,  buradan başlı-

yoruz. Problemlerle beraber yürüyelim. 

Mesela, hâlâ mevcudu değerlendirerek 

yürüyecek olursak, Türkiye’de boşan-

malara bakın, boşanmalar durmadan 

artıyor. Aile geçimsizlikleri had safhaya 

varmış. Ailede üçüncü problem iki taraf 

da çalışıyor, birçok ailede iki taraf çalı-

şıyor, yani hem ana çalışıyor hem baba 

çalışıyor. Ana ve babanın çalışması her 

zaman zarurete dayanmıyor, refah tale-

bine dayanıyor. Yani  çalışmasalar aç 

kalacak değiller; ama çalışmasalar daha 

iyi bir ev alamayacaklar, daha iyi bir 

araba alamayacaklar, daha iyi möble 

alamayacaklar; bu  lüksten kaynaklanı-

yor, zaruretten değil. Fakat iki taraf aile 

dışında çalıştığında bu durum genel 

olarak eğitimi, özel olarak din eğiti-

mini nasıl etkiler, o düşünülmüyor. 

Aynen bu evlenmedeki seçim gibi o 

düşünülmüyor. Birinci derecede, biraz 

evvel söylediklerim düşünülüyor. Ne 

yapalım, büyükanneye bırakırım, bir 

kadın tutarım, o bakar, kreşe bırakırım 

filan diyorlar. Kreşe, bilmem nereye 

bıraktığında senden başkasına bırakı-

yorsun demektir, yani ana-baba değişti, 

ilk eğitim çevresi değişti. Peki, o kreşi 

sen mi kurdun, onun dünya görüşü, 

inancı, değerler sistemi seninkiyle para-

lel mi, bilmiyorsun ya da biliyorsun, 

bile bile veriyorsun, başka çaren yok. 

İki tarafın çalışması durumu böyle, 

sonuçta dediğim gibi boşanmalar var, 

geçimsizlik var, iki taraf çalıştığı için 

çocuklarıyla yeterince ilgilenememek 

var, ailede huzursuzluk olduğu için bu 

huzursuzluğun, yani karı-koca arasın-

daki huzursuzluğun çocukları olumsuz 

etkilemesi var, dolayısıyla bir taraftan 

en önemli mektep aile ancak diğer 

taraftan ailede problemimiz var. 

Ondan sonra gelelim akrabalara. 

Çünkü çocukluğumuzdan itibaren 

şimdi gittikçe gevşiyor, ama ben düşü-

nüyorum çocukluğumuzdan itibaren 

bizim önce tanıdığımız aile dışındaki 

insanlar, akrabalarımızla komşuları-

mızdır. Şimdi de aşağı yukarı böyledir 

herhalde, çok değiştiğini sanmıyorum. 

Komşu sistemi değişti, ama bir apart-

manda oturuyorsanız ya da bir evde 

gene de herhalde ilk defa karşı apart-

manda ya da yanınızdaki dairelerde 

oturan insanlarla tanışırsınız bir, bir 

de akrabanız gelir-gider, siz akrabaya 

gelir-gidersiniz. İkinci önemli çevre bu. 

Şimdi o çevrenin de buna uygun olma-

sı lazım. Şimdi uygun diyemem. Şu 

anda uygunu da var, uygun olmayanı 

da var, karma; işte bu sebeple etki-

ler de çelişir. Sonra artık bugün dün 

olmayan iletişim araçları var evin içine 

giren. Mesela benim çocukluğumda 

bizim evlerimizde telefon bile yoktu. 

Ben şehir çocuğuyum da telefon yoktu 

evde, ilk zamanlar elektrik de yoktu, 

sonra elektrik alındı. Radyo yoktu, 

telefon yoktu, şimdi ne yok ki? 

M.T.: Her şey ileri düzeyde var.

H. KARAMAN: Şimdi çocuk ilk 

mektebi bitirmeden önce telefon isti-

yor, biraz sonra da Iphone istiyor, sonra 

üçü bitiyor, dördü istiyor. Öyle değil 

mi? Ben bile bunları biliyorum bak 

yani, beni bile etkilemişler. Böylece  bir  

eğitim unsuru daha girdi içeriye. Buna 

medya ya da iletişim araçları diyelim; 

bu girdi. Bu da müthiş bir eğitim unsu-

ru. Müspet veya menfi eğitim unsu-

ru, işte bunun da kontrolü gerekiyor, 

bunun da üzerinde durmak gerekiyor, 

arkadan okul geliyor malum, herhalde 

okulu konuşacağız.  

M.T.: Biz oradan devam ederiz.

“Çoğulcu Eğitim Olmaz”

H. KARAMAN: Bu meselede, bu 

sohbetin başında söylediğimiz kalaba-

lıklar içerisinde kendiliğimizi oluştur-

ma faaliyetinin en önemli taraflarından 

biri okuldur bence. Öyleyse biz şimdi 

bizim amaçladığımız eğitimi verme-

mek şöyle dursun, bizim vereceğimiz, 

istediğimiz eğitimi olumsuz etkileyen 

mesela, okuldan da uzak duracağız 

demektir. Öyleyse şimdi insanımızın 

özel okulları olacak demektir. Şimdi 

milli eğitim diyorlar ya, bizim ama-

cımıza uygun milli eğitim, eğitimden 

önce “milli”yi oluşturmakla başlar. 

Onu biraz konuştum başta, şimdi siz o 

milleti ve o milliyi oluşturmamışsanız, 

onun sadece adı vardır. Ama ortada 

çoğulculuk varsa, şimdi milli eğitim 

diyoruz, çoğulculuk katıyorsun onun 

yanına ve milliden milliyetçiliğe geçi-

yorsun, milliyetçiliği topa tutuyorsun, 

dinciliği topa tutuyorsun ve çoğul-

culuğu savunuyorsun, bunların kar-

şısına çoğulculuğu koyuyorsun. Peki 

çoğulculuk ne demektir ? Çoğulculuk 

herkesin kendi inancı, kendi dünya 

görüşü, kendi değerlerine sahip olma-

sı, çocuğunu da buna göre yetiştirme 

alanında hür olması ve kendisine bu 

imkânın tanınması demektir. İşte bu 

imkân tanındığında okul da birden 

fazla olur. Yani okulda da çoğulculuk 

olur. 

M.T.: Yani herkesin farklı kendi 

dünya görüşüne göre eğitim yaptığı 

okullardan bahsediyoruz.

H. KARAMAN: Evet, yani şöyle 

bir okul olmaz: “Bir okul, ama çoğul-

cu” bu olmaz, bana göre olmaz.  Bir 

okulda değerler eğitimi bakımından 

çoğulculuk olur mu, olmaz mı? Bunu 

ben sipariş ediyorum size, ben katıla-

mayacağım, ama bunun erbabı arkadaş 

çok inşallah, mesela bunu bir tartışsın 
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arkadaşlarımız, ama ben peşinen fikri-

mi söylüyorum. Bir tek okulda çoğulcu 

din eğitimi olmaz, çoğulcu ahlâk eğiti-

mi olmaz. Ortak (evrensel) değerlerden 

söz ediliyor; bu kavram çok muğlak, 

karşılığını bulmak oldukça zor, ayrıca 

kimlikte, kişilikte, dindarlıkta önemli 

olan ortaklıklar değil, farklılıklardır. O 

zaman ben kendi din ve ahlâk eğitimi-

mi vereceğim okulu tercih edeceğim 

demektir. Okul meselesi de bu. Peki 

bugünün Türkiye’sinde böyle bir okulu 

kurmak, böyle bir okul oluşturmak, 

yani ideal olarak din eğitimi ve öğretimi 

verecek, ahlâk eğitimi ve öğretimi vere-

cek bir okulu kurmak kolay mı? Değil. 

Buraya kadar konuştuğumuz engeller 

onlar için de söz konusu, ama olsun, 

zor da olsa, tam da olmasa yüzde itiba-

riyle belli bir nispette de olsa yine böyle 

bir amacın peşinde olmamız gerekiyor. 

Bu sebeple şimdi mesela, Türkiye’de 

elimizde ne vardı? Önce elimizde olana 

bakalım, daha önce, yani 1950’den 

sonrasına bakalım. 1950’den sonra 

1951-1952 ders yılında imam hatip 

okulları açıldı. O zamana kadar ondan 

birkaç sene evvel okulların bazı sınıfla-

rına din dersi konuldu seçmeli, isteğe 

bağlı din dersi konuldu, ama 1940’lı 

yılların sonunda, ondan daha önce  

hiç yoktu. Mesela, ben 1934, 1941, 

1942 yıllarında ilkokula girmiş olmam 

lazım, 1947’de mezun olmam lazım, 

inanın ben Allah sözünü öğretmen-

lerden hiç duymadım, hiç. Allah, din, 

namaz… böyle bir şey yok, kesin-

likle yok. Namaz kılan bir öğretmen 

hiç hatırlamıyorum, yani o öğretmen-

ler içerisinde kadın-erkek kim olursa 

olsun, zaten başörtülü olmak imkânsız, 

yok böyle bir şey.

Sonra 1946’da halkın dine alaka-

sı test edilince seçimde, bu sefer o 

zamanın iktidarı CHP biraz dini yön-

den taviz verme mecburiyetini hissetti. 

Dediğim gibi 1947, 1948, 1949 gibi o 

yıllarda imam hatip kursları açmak bir 

yıllık, sonra iki yıllık, ama imam hatip 

yetiştirmek üzere, sonra işte bazı sınıf-

lara din dersi seçmeli isteğe bağlı koy-

mak gibi tedbirler oldu,  onlar tabii çok 

cılız, yetersiz şeylerdi. 1950’de iktidar 

değişti, 1951-1952 yılında imam hatip 

okulu açıldı. İmam hatip okulları ger-

çekten yüzde itibariyle önemli ölçüde 

dindar. İslâm din ve ahlâkını benimse-

yen hem öğrenen, hem bunun eğitimi-

ni alan çocukların yetişmesi için uygun 

okullardı. Dünyevi istikbali açısından 

uygun değil, çünkü hiçbir istikbali 

görülmüyordu, İlahiyat Fakültesine bile 

almıyorlardı mezunlarını -bu cümleme 

dikkat edin- bir tane Ankara’da İlahiyat 

Fakültesi vardı, imam hatip mezunla-

rını İlahiyat bu Fakültesine  almıyor-

lardı. Yedi yıl tıkır tıkır okuyorsun, 

mezun olduktan sonra sadece müezzin, 

imam oluyorsun, böyle bir şey.  1953’te 

Ankara İlahiyat mezun verdi, 1953’ten 

önce de hocalarımız ya  medreseler-

den, kurslardan yetişmiş ya kaçak, gizli 

izbelerde hocalardan okuyarak yetişmiş 

hocalardı, Kur’an kursu hocalarıydı. 

Bunlara o zaman e-cetveli diye bir şey 

vardı, e-cetvelinden ücret veriyorlardı, 

ücretli olarak geliyorlardı. Burada dip-

loma aranmıyordu, pedagojik formas-

yon aranmıyordu. Darülfünûn İlahiyat 

Fakültesi açılmış, 1930’lu yılların 

başlarında kapatılmış, benim okudu-

ğum Konya İmam Hatip’te o fakülte-

den mezun olmuş 2-3 tane hocamız 

da vardı. Yani Osmanlı’nın üniversi-

tesinden mezun olmuş, Darülfünûn 

İlahiyattan mezun olmuş birkaç hoca-

mız vardı. Şöyle düşünerek söylüyo-

rum size, sonra Suriye’de, Mısır’da 

okumuş, kaçak olarak gitmiş, oku-

muş, dönmüş birkaç hocamız vardı. 

Bu hocaların örnekliği ve gösterdikleri 

istikamet, bize sergiledikleri örnek-

lik ve din anlayışı tamamen geleneğe 

uygun klasik orta yol, ehl-i sünnet vel 

cemaat İslâm’ıydı. Tabii ki taklide bağlı, 

yani taklit dediğim hani Hanefi’ysen 

Hanefi’sin, Maturidi’sin, işte onlar senin 

dinin, mezhebin, ilmihalin, ona göre 

onu okuyup ezberleyip uygulayacak-

sın. Bu şekilde olmak kaydıyla ehl-i 

sünnet hocalardı. 

Sonra din eğitimi de vardı. Mesela, 

namaz kılınıyordu, Cuma günleri asker 

gibi tabur olup, bütün öğrenciler baş-

larında öğretmenlerle Cuma namazına 

gidiliyordu. Bugün falan camiye gidi-

lecek, bu hem halkla imam hatipler 

arasında ilişki kurmak, hem de çocuk-

ları eğitmek bakımından bence çok 

önemliydi, herkes büyük-küçük hangi 

sınıf olursa olsun hepsi sıralanıp, bay-

ram yerine gider gibi Cuma namazına 

giderdi. O söylediğim hocalar bizim hal 

ve gidişimizle de ilgilenirlerdi. 1953’te 

Ankara İlahiyat mezun verdi ve hoca-

lar arasına bu mezunlar da katıldılar. 

Bunların bir kısmının kafası karışıktı, 

ama genel gidişi etkileyemediler.

M.T.: Sadece okul sınırları içinde 

kalmıyordu. 

H. KARAMAN: Liberal değildik, 

Müslüman’dık. Şimdi tabii diyecekler 

ki, liberaller Müslüman değil mi? Hiç 

öyle değil, şöyle söyleyeyim: Biz liberal 

eğitim almıyorduk, İslâmi eğitim alı-

yorduk. Bunlar birbirine zıt mı? Kesin 

olarak zıt, bunu bağırarak söylüyorum.

M.T.: Ara sıra bazı şeyleri zaten 

manşete çekeceğiz.

“Din Eğitimi Bir Toplum ‹çin Gereklidir”

H. KARAMAN: Biz  imam hatipte 

İslâmi eğitim alıyorduk. Bak, eğitim 

alıyorduk, bu kelimeye de dikkatinizi 

çekiyorum. Sadece öğretim değil, eği-

tim alıyorduk. O bakımdan din eğitimi 

ya da İslâmlaşma bakımından bu okul-

lar önemli bir adımdı, ama sayıları azdı. 

Sonra zaman içinde hepinizin bildiği 

gibi sayılar arttı. Din dersi diğer okul-

larda -bu imam hatip okulları dışındaki 

okullarda- isteğe bağlı olarak okutul-

maya başlandı. Bu din dersi doğrusu 

çok değişik oldu zaman içerisinde, 
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onların tarihlerini siz bilirsiniz, şimdi 

bir zaman geldi, zorunlu ahlâk dersi 

konuldu. Bu ders konulurken başta 

o zaman Erbakan Hoca hangi partiyi 

kurmuş idiyse, o bir zaman iktidarın da 

bir kanadını teşkil etti. Fazilet, Selamet 

hangisiyse, işte onların teklifi İslâm 

ahlâkı dersi koydurmaktı. Ona muvaf-

fak olamadılar, İslâm kelimesini kabul 

ettiremediler ve ahlâk dersi konuldu. 

Ben onun hocalığını yaptım mesela. O 

dönem aynı zamanda isteğe bağlı din 

dersi de vardı. Zorunlu ahlâk, isteğe 

bağlı din dersi... Bir zaman bu böyle 

gitti, sonra ahlâk dersi kalktı. Sonra 

zorunlu olarak din kültürü ve ahlâk 

bilgisi konuldu. Din kültürü, ahlâk 

bilgisi konulunca,  isteğe bağlı din dersi 

de kalkmış oldu böylece. Biraz da böyle 

gitti. Fakat bu liberal demokrat kanat 

bir de İslâm’a hoş bakmayanlar, farklı 

İslâm anlayışına sahip olanlar ya da 

Müslüman olmayanlar baştan beri bu 

zorunlu olan din kültürü ve ahlâk bilgi-

si dersine razı olmadılar, buna da itiraz 

ettiler. Bunun din hürriyetine aykırı 

olduğunu söylediler, söyleye geliyor-

lar, durmadan söylüyorlar. Halbuki bir 

isme dikkat ediniz, din kültürü ahlâk 

bilgisi, bu dersin adı bu: Din Kültürü 

Ahlâk Bilgisi

M.T.: Kültür ve bilgi.

H. KARAMAN: Evet. Dinin kar-

şısına bunu koymak uygun mu değil 

mi bilmem de, mesela diyelim, sol 

kültürü diye bir ders koysanız ya da 

komünizm kültürü, kültür diye bir 

ders koysanız, ama bütün dersler ona 

göre değil, dersler içinde bir ders sağ 

ve sol kültürü, sağ ve sol anlayışı, sağ 

ve sol ideolojisi diye bir ders koysa-

nız, sadece bunun bilgisini verseniz 

bu neden din ve düşünce  hürriyetine 

aykırı olsun? Buna ben bir türlü aklımı 

erdiremedim!  Çünkü burada adını bir 

daha söylüyorum, din kültürü ahlâk 

bilgisi bunun adı, ama bunun içinde 

din olduğu için, ahlâk olduğu için bana 

sorarsanız buna itiraz ettiler, etmeye 

devam ediyorlar. Şimdi ne olur Anayasa 

onu bilmiyorum, ama ben ibka edil-

mesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 

basından, yayından biz görüyoruz ki, 

üniversite bitirmiş insanlarda bile din-

ler ve  İslâm konusunda, -yani bu 

ülkenin insanı yüzde 99’u Müslüman 

deniliyor, buna rağmen İslâm konu-

sunda kara bir cehalet var-  bu  olmaz, 

eğer biz bu ülkede farklı inanç, dünya 

görüşü, hayat tarzına sahip insanlarla 

ortak alanları paylaşacaksak birbirimizi 

tanımamız gerekir, birbirimiz hakkında 

sağlıklı bilgi sahibi olmamız gerekir. Bu 

da işte böyle bir dersi zorunlu kılıyor. 

Bilgi, yani bilelim de o zaman demeye-

lim ki, bu yıl da hac kurban bayramına 

denk geldi. Hiç olmazsa böyle başlık-

lar atmayalım.  Bu kara cehaletin bir 

örneği.

Neyse, şimdi bunun yanında en 

son olarak hepimiz biliyoruz, yine seç-

meli olmak kaydıyla zorunlu olma-

yan seçmeli, seçersen seçersin, seç-

mezsen seçmezsin- Kur’ân-ı Kerim, 

Efendimizin hayatı Siretü’n-Nebi ve 

herhalde din bilgisi, temel dini bil-

giler -ona din dersi diyelim- diye üç 

ders konuldu, seçmeli olarak üç ders 

konuldu ve bu bütün okulların aşağı-

dan yukarıya doğru birtakım sınıflarına 

belli saatlerde konuldu. Şimdi onun 

müfredatı hazırlandı, kitapları hazırlan-

dı ve üzerinde çalışılacak inşallah. Bu 

daha ilk yılı, çıkar ortaya, tenkit edilir, 

bakılır, tecrübe edilir, aksaklıkları varsa 

yeniden yapılır, yazılır, gide gide güzel-

leşir inşallah. Şimdi böyle bir tecrübe 

başladı. Üç okul tasavvur edelim: Biri 

hâlâ imam hatip mektepleri olsun, biri 

çeşitli adlar koyabilirsin, muhafazakâr 

normal ilk ve ortaöğretim olsun, nor-

mal, ama muhafazakâr ve özel, bir de 

genel devlet okulları olsun, çocukla-

rımız bu üç okuldan birinde. Başka 

bir okul yok benim bildiğim, varsa siz 

bana hatırlatın. 

M.T.: Mevcut duruma göre üç tane 

kategori yapabiliriz.

H. KARAMAN: Üç türlü okul 

var bizde şimdi: İmam hatip okulları 

var, özel okullar var, onların bir kısmı 

muhafazakâr, onu demek istiyorun, bir 

de genel devlet okulları var.

M.T.: Diğer meslek liselerine de her-

halde bu genel devlet okulları diyoruz.

H. KARAMAN: O da meslek okul-

ları, ama imam hatip hariç.

M.T.: Ticaret meslek gibi, endüstri 

meslek gibi.

H. KARAMAN: Onlar genel, onlar-

da demin konuştuğumuz din kültürü 

ahlâk bilgisi dersiyle seçmeli dersler 

onların hepsinde var çünkü, olan yer-

lerde var yani 5-9 arası.
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M.T.: Evet, aynen var Hocam.

H. KARAMAN: Biz bunun 4’üne 

de çocuğumuzu göndereceğiz. Eğer 

oraya okula göndermeden evvelki 

eğitim çevreleri bakımından şuurlu, 

bilinçli, dikkatli davranmışsak, o gere-

ken tedbirleri almışsak ve çocuğumuzu 

belli bir kıvama getirmişsek, bu üç 

okulda da bence o durumunu, o dini 

kimliğini, ahlâkını, dindarlığını devam 

ettirir, geliştirir. Ama acizane kanaa-

time göre bu durum, birinci derece-

de imam hatiplerde, ikinci derecede 

muhafazakâr özel okullarda, üçüncü 

derecede de diğer genel devlet okulla-

rında gerçekleşir. 

M.T.: Din bilgisini veya kültürünü.

Din eğitim ve öğretimini.

Evet, yani mesela geçmişte bazıları 

şöyle iddialarda ve itirazlarda bulunu-

yorlar: Bir ülkede imam hatip gibi, düz 

lise gibi iki tane böyle ayrıma ne gerek 

var? Bu anlamda bu mealde şeyler söy-

lüyorlar. Onlara da bazen şöyle cevap 

veriliyor: O zaman aslında din eğitimini 

tüm ülkeye sağlıklı biçimde verebilmek 

lazım, tüm okullar biraz imam hatip 

lisesi olsun gibi bir şey. Siz mesela 

buna nasıl bakarsınız bu iki yönelik 

arasında?

H. KARAMAN: Türkiye ve çoğulcu 

demokrasi, çoğulcu toplum kültür ve 

yönetim ve bu anlamda demokrasi, 

o liberal demokratların anladığı gibi 

insan hak ve özgürlükleri olacaksa, 

yani Türkiye’de böyle olacaksa bütün 

okulları imam hatipleştirmek de bu 

sisteme uymaz, doğru ve mümkün 

değildir, aksine bütün okulları libe-

ral, demokrat dünya vatandaşı yetişti-

ren okullar haline getirmek de doğru, 

mümkün ve uygun olmaz. 

M.T.: Hocam, şimdi aslında bu 

anlamda biraz kısmen de siyasi geliş-

melerin değinmiş olduk, ama genel 

olarak şöyle benim kanaatim de var: 

Türkiye’de din eğitimi biraz siyasi geliş-

melerin de kurbanı oluyor, yani kendi 

doğal seyri içerisinde gidemiyor. Bunlar 

içerisinde mesela din eğitiminde en fazla 

sizce daha olumsuz rolleri mi olmuştur 

siyasi gelişmelerin, Türkiye’deki parti 

değişimleri, iktidar değişimleri ve ben-

zerleri şeyler?

H. KARAMAN: Yok. Türkiye’de 

demokrasi belli seviyeye kadar din eği-

timi ve öğretiminin lehine olmuştur. 

Din eğitimi öğretiminin aleyhine olan 

, demokrasiye ara verilen dönemler 

ve rejimlerdir, ara dönemlerdir. Ara 

dönemlerde biz hep darbe yedik. Bu 

ülkedeki halk çoğunluğunun serbest 

iradesiyle iktidara getirdiği kadrolar 

kendi özel inançları, dünya görüşleri ne 

olursa olsun dine taviz vermek duru-

munda kaldılar ve kalmaya mecburlar. 

Henüz Türkiye’de bu tablo değişmedi. 

Çünkü bu memlekette yapılan araş-

tırmalar var, sosyal araştırmalar var. 

Bu araştırmalarda biz görüyoruz ki, 

halkımızın büyük ekseriyeti mensu-

biyet, yani nüfuz cüzdanı itibariyle 

Müslüman. Fakat bir de mesela ara sıra 

da olsa namaz kılmak, bayram nama-

zı kılmak, Cumayı kılmak, insanlar 

başörtüsü serbest olsun mu, olmasın 

mı konusunda isteyen örtsün, iste-

yen örtmesin diyenler… Bunlarla ilgili 

oranlara bakıyoruz, yani bu memle-

kette hâlâ yaşanan bir İslâm var ve 

bu yüzde 50’nin üzerinde şöyle veya 

böyle, yani yüzde 70’lerin üzerinde 

bir yaşanan İslâm var. Böyle olunca bu 

insanlar oy veriyor, yani oy verenler de 

bunlar. Şimdi siz de siyasetçisiniz ve 

oy almak istiyorsunuz, ne yapacaksı-

nız? Arkadaş, sen İslâm’a inanıyorsun 

ve çocuğunu da kendi inancına göre 

yetiştirmek istiyorsun, ama ben buna 

inanmıyorum, bana oy verirsen ben 

okullardan dini söküp atacağım, herkes 

kendi evinde yapsın bu işi, ben okulları 

tek tip haline getireceğim ve şöyle insan 

yetiştireceğim dediğinde dindar olarak 

ona oy verir misin? 

M.T.: Hocam, bu anlamda tam da 

onun devamı olan bir şey, şimdi mesela 

hakikaten yoğun imam hatip liseleri 

açılıyor şimdi bu dönemde, insanlar da 

yoğun taleplerde bulundular. Benim de 

etraftan duyduğum genel gözlemim de 

böyle, ben en çok şunu merak ediyorum: 

Sizce bunun Türkiye açısından temel 

dinamiği nedir, insanlar niye buraya 

rağbet gösteriyorlar?

H. KARAMAN: Biraz önce söyledi-

ğimiz, yani biraz önceki iki soruya ver-

diğim cevap aşağı yukarı bunun ceva-

bı birer cümleyle özetleyeyim. Evvela 

bu ülkede yaşayan insanların büyük 

ekseriyetinin hâlâ şu veya bu ölçüde 

dindar oldukları bir vakıa. Öyle olunca 

halk bu arzu ettiği, istediği, inandığı 

ölçütler içerisinde bir insan yetiştirmek 

için ben çocuğumu nereye göndere-

yim diye düşünüyor. Mesela, bir de 

ben acizane kendi kanaatime göre bir 

sıralama yapmıştım size; İmam hatip-

ler, muhafazakâr özel okullar ve genel 

devlet okulları diye. Halkımızın bir 

kısmı, “daha muhafazakâr” olanlar -tır-

nak içinde  söylüyorum bunu; çünkü  

muhafazakârlık çok çeşitli anlamlarda 

kullanılıyor, ama ben dini bakımdan  

diyorum- daha muhafazakâr olanlar 

imam hatip mektebini seçiyor. Yine de 

siz bakmayın imam hatip okulları şu 

kadar açıldı, bu kadar açıldı  diyenlere; 

bunlara giren öğrenciler 1 milyon olsa 

-ki, henüz değil-  bu 4+4+4’te bildiğime 

göre yirmi milyon civarında öğrenci 

var, imam hatiplerdeki öğrenciler 1/20’i  

demektir. Müsaade edin de  bu ülkede 

1/20 kadar da bu eğitim ve öğretimi 

tercih edenler olsun!

M.T.: Onun yanı sıra şunu soralım 

o zaman: Şimdi ne olursa olsun hani 

bütün hatalarına, sevaplarına rağmen 

bu okullar var, bu okullarda din eği-

timleri bir şekilde hocalar tarafından 

yapılıyor ve devam ediliyor. Siz tecrübeli 

ve birikimli bir hoca olarak, bu zamana 

kadar da ilahiyatlarda ve birçok yerde 

çalıştınız, tecrübeleriniz var, bu anlam-

da eğitimcilerimiz, yani din eğitimi vere-
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cek kişilere sizin özelde tavsiyeleriniz 

yine başlıklar halinde neler olabilir?

“Din Eğitimcisi Rıza-ı Bâri ‹çin 
Çalışmalı”

H. KARAMAN: “Kendisi muhtacı 

himmet bir dede, nerede kaldı gayriye 

himmet ede” derler. Bu benim için de 

böyle, ama bu özdeyişi kendim için 

okumadım. Bunda hepimizde eksik-

likler var da, başta imam hatip okulları 

olmak üzere diyanette ve din eğitimin-

de, bu ikisinin dışında özel kurslarda ve 

özel medreselerde çalışan hocalar, bu 

hocaların hepsinde -tamamını kastedi-

yorum- ideal bir din eğitimi ve öğretimi 

bakımından önemli eksiklikler var. Bazı 

arkadaşlarımız diplomalı-icazetli ayrı-

mı yapıyorlar, medrese-mektep ayrımı 

yapıyorlar. Bugün hâlâ eskinin devamı 

gibi olan medreselerde yetişirse din 

alimlerinin ve eğitimcilerinin daha iyi, 

daha düzgün olacağını, okullarda yeti-

şirse olmayacağını söylüyorlar. Bunlar 

doğru bilgiye istinat eden sözler değil, 

bir kısmı temenni, bir kısmı tırnak içe-

risinde ideolojik ya da tarafgirlikle ala-

kalı. Haydi ideolojik demeyelim, taraf 

tutmakla alakalı, ama siz tarafsız bir 

gözle din eğitim ve öğretimi veren ve 

hizmetinde olan, yani müezzini, imamı, 

hatibi, kurs hocası, medrese hocası, 

imam hatip hocası, ilahiyat hocası, 

bunların tamamı üzerinde bir düzgün 

araştırma, inceleme ve değerlendirme 

yaparsanız iyiyi de, kötüyü de genelle-

yemezsiniz. Ne iyiyi genelleyebilirsiniz, 

ne kötüyü. Bakarsınız ki hem dini, 

ahlâki bakımdan bu saydığım grupların 

her birinde mükemmel insanlar var, 

gayreti diniyesi gayet iyi olan insan-

lar var, gecesi-gündüzü Allah rızası, 

din-i mübini İslâm’a hizmet, önceliği 

bu olan insanlar var, böyle olmayan 

insanlar var. Bu hepsinde var, o halde 

bizim bu din eğitimi öğretimi veren ve 

uygulamasında hizmet eden, yani din 

görevlisini kastediyoruz, bir yandan 

din eğitimi, öğretimi veren, bir yandan 

uygulamasında, dini uygulamalarda 

görev almış insanların -ki, onlar aynı 

zamanda bence öğretici ve eğiticidir- iyi 

yetiştirilmesi, seçimi, murakabesi ve 

tasfiyesi üzerinde durmamız gerekiyor. 

Yani burada kimsenin gözünün yaşına 

bakmamak icap ediyor; burada idare  

mudara, müsamaha olmaması icap edi-

yor. Bu en nazik nokta. Şimdi size bir 

şey söyleyeyim. Benim bir yakınım 

Amerika’ya gitti, 8 ay orada tıp tecrü-

besi kazanacaktı. Oraya giderken dok-

tor olarak çalıştırmak üzere sözleşme 

yapmadı, hastanede bulunacak, orada 

bütün olayları görecek, bilgi ve görü-

şünü arttıracaktı. Böyle bir sözleşmeyle 

gitti, 8 ay kaldı. O burada titr sahibi 

bir doktor, yani uzmanlığın da ötesin-

de doçent olmuş. Onun boynuna bir 

levha asmışlar: “Hastaya dokunamaz” 

yazıyor. Doktor ama ABD de hastaya 

dokunamaz. Şimdi ilahiyat mezunu, 

medrese mezunu, ama “din eğitimi ve 

öğretimi yapamaz” levhası asabilecek-

siniz bazı adamların göğsüne. Onlar 

sağlığı korumak için yapıyor, biz de 

dini ve ahlâki sağlığı korumak için 

bunu bozma ihtimali olan kimselerin 

elini buradan çekmeliyiz. Bu konu-

da müsamaha olmamalı, bu konuda 

müsamaha affedilmez bir suç, hatadır, 

affedilmez bir kusurdur, hatta taksirdir. 

Bir yandan asıl yetiştirme mevzuuna 

önem vermeli, iyi yetiştirme, meslek 

içinde yetiştirme, bazı kusurları, hata-

ları ıslah etmek için denetim, nasihat, 

vesaire, bütün bunlar yapılmalı. En 

sonunda nush ile uslanmayanı etmeli 

tekdir, tekdirle uslanmayanın hakkı 

tard edilmektir.  

M.T.: Hocam, o zaman kendi kişi-

sel görüşünüzü öğrenmek istiyorum. 

Mesela, ilahiyatların çok açılmasını 

istiyoruz, ama o kadar hızlı ve yoğun, 

hoca eksikleri olabildiğince yoğun. Bu 

son söylediğiniz çerçevede bunu çok 

sağlıklı buluyor musunuz? Mesela belli 

bir planlama içinde mi yapılmalı ila-

hiyatların açılması? Çünkü çoğu yerde 

hoca yok mesela.

H. KARAMAN: Hiç şüphe yok 

ki, ne derler tam cümleyi bilmiyorum 

da, “garibin kervanı yolda mı düzülür, 

işte öyle bir şey.” Bizde birçok faaliyet 

bilime, araştırmaya ve normalde olması 

lazım geldiği kanaat ve kararına daya-

namayabiliyor. Yani sizin birçok doğru-

larınız, gereklilikleriniz olabiliyor kafa-

nızda, ama imkânsızlık oluyor, bunları 

gerçekleştiremiyorsunuz. Böylece de bu 

ihtiyaçlar birikiyor, birikiyor, sonra bir 

gün bir fırsat elveriyor. Fırsat elverince 

de bu ihtiyaçların giderilmesi gere-

kiyor. Mesela sizin elinizde 10 metre 

kumaş var, siz bu 10 metre kumaşla 5 

kişiye elbise yapabilirsiniz. Fakat engel-

ler oluyor, elbise yapamıyorsunuz. Kişi 

20’ye çıkıyor, kişi 50’ye çıkıyor, o sıra-

da haydi serbest bıraktık, elbise yap 

diyorlar. Bu sefer şimdi her birine 25 

cm kumaş düşüyor. Şimdi siz tama-

men çıplak bırakayım, bu iş devam 

etsin, yani bu ihtiyaç devam etsin, ben 

önce kumaşı bir çoğaltayım, fabrika 

kurayım, tezgah kurayım, dokuyayım 

filan, her bir insana bir elbise olacak 

kadar kumaşı hasıl edeyim,  o zamana 

kadar çıplak dolaşsınlar diyebilirsiniz. 

Bu yolun bir tanesi, bir tanesi de der-

siniz ki, şu avret mahallini örteyim hiç 

olmazsa 25 cm de olsa orayı örtelim, 

gerisini de dokudukça örtelim dersi-

niz, bu da ikincisi. Şimdi Türkiye’de 

bu ikincisi uygulanıyor, din eğitim ve 

öğretimi ihtiyacı okul çağında büyüdü, 

çoğaldı, milyonlara çıktı, ama siz buna 

cevap vermediniz, uzun yıllar vermedi-

niz, ihtiyaç olduğu halde vermediniz, 

elbiseyi dikmediniz yani. Sonra bir ikti-

dar geldi, bir imkân hasıl oldu, dünya 

değişti, ülke değişti, birden imkân ver-

diniz. İmkan verince şimdi şu kadar 

öğrenci din dersi alacak, buna şu kadar 

öğretmen, yani kumaş lazım, yok. Ne 

yapacaksın? Şimdi bu sefer evlere tez-

gah, yani her yere bir ilahiyat açtın, 

avret mahallini örteceksin, ama dilerim 

ki, inşallah kervan yolda düzülür, iş 

başında da mükemmeli  yetiştirmek 

mümkün olur. Unutmayalım ki, bu 

ilahiyatların bir kısmında kumaş yeterli 

miktarda vardır.
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Kur’ân Kursları Bağlamında
Din Hizmetlerinin Problemleri

T arih sahnesinde yer aldığı 1925 

yılından bu yana toplumun 

her kesimini kucaklayan Kur’ân 

Kursları yaygın eğitim kurumu ola-

rak din eğitimi veren müesseseler-

dir. Kur’ân Kursları başlangıç itiba-

riyle resmi olmakla beraber varlığı-

nı devam ettirmek için gönüllülük 

esasına dayalı çalışmıştır. Toplumun 

Kur’ân-ı Kerim öğrenmesinden ve 

dini yaşantısından kendini sorumlu 

tutan isimsiz kahramanlar bütün 

zorlamalara, cezai müeyyidelere 

ve işkencelere rağmen bu vazifeyi 

etkin bir şekilde yerine getirmiş-

lerdir

Zira Kur’ân Kursları her ne 

kadar fiili olarak kapatılmamışsa da 

Kur’ân öğretimi yasaklanmış, O’nu 

öğrenenlere ve özelikle öğretenle-

re ağır cezai müeyyideler uygu-

lanmıştır. İlk yıllarda ve bu yılları 

takip eden dönemlerde genellikle 

erkek öğreticiler tarafından yine 

erkek öğrencilere Kur’ân ve dini 

ilimler öğretilmiş, toplumun diğer 

kesimlerine bu öğrenciler vasıta-

sıyla ulaşılmaya çalışılmıştır. Maddi 

menfaat içermeyen ve gönüllülük 

esasına dayalı bu hizmet uzun yıllar 

bu şekilde devamlılığını muhafaza 

etmiştir.

Kur’ân Kursları bu süreçte 

öğrencisini artırmakla beraber ders 

programları, fiziksel donanım ve 

materyal yönünden çağı yakalaya-

mamıştır. En büyük öğrenci kay-

bını 1997 yıılnda yaşayan Kur’ân 

Kursları kapanmayla karşı karşıya 

kalmıştır. O dönemde bazı Erkek 

Kur’ân Kursları kapanmış fakat Kız 

Kur’ân Kursları varlığını devam 

ettirmiştir. Bu neticede en büyük 

etkenin erkek öğreticilerin imam 

hatip olarak istihdam edilebilir 

olmaları, kadın öğreticiler için ise 

böyle bir imkanın olmayışı idi. O 

nedenle yeni formüller aranmaya, 

çözümler üretilmeye gayret edil-

miştir. Halka açılarak yetişkinlerin 

kurslardan hizmet alması sağlan-

mıştır. Zira bu girişimler müspet 

neticelere vesile olarak yeniden 

yapılanmaya, Kur’ân Kursu müf-

redatı ve materyaller geliştirmeye 

zemin hazırlamıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 

ilk olarak 2005 yılında uygula-

maya koyduğu yaz kurslarında 

“Kur Sistemi”, değişimin ve gelişi-

min başlangıcı olarak gösterilebi-

lir. Hazırlanan Öğretici Kılavuzu, 

Öğretici ve Öğrenci kitapları görsel 

ve işitsel materyaller memnuniyet-

le kabul görmüş ve uygulamaya 

konulmuştur. Neticede hazırlanan 

müfredat ve materyallerin eğitimin 

kalitesini artırdığı öğreticilere ders 

işlemede kolaylık sağladığı görül-

müştür.

Kuruluşundan bu yana kuran 

öğretiminde 12 yaş sınırının olması 

din eğitimi açısından bir boşluk 

meydana getiriyordu.Böyle olmakla 

beraber 12 yaş ve üzeri çocukları 

olan veliler kursları tercih ediyor en 

önemlisi hafızlık müessesesi mevcu-

diyetini muhafaza ediyordu. 1997 

yılına gelindiğinde zorunlu eğitimin 

8 yıla çıkarılması Kur’ân kurslarına 

ve özellikle hafızlık müessesine en 

büyük darbeyi vurmuştur.

Bu olumsuz durum ilköğre-

tim çağındaki öğrencilere Kur’ân 

Kurslarının kapısını kapatmıştır. 

Yetişkinlerin Kur’ân Kurslarına 

kursiyer olarak kabul edilmesi bu 

dönemde bir çözüm olarak karşı-

mıza çıkmaktadır. Başlangıçta bu 

zor süreci atlatmak olarak algılanan 

bu durum zamanla karşımıza bin-

lerce yetişkini çıkarmıştır. Her yaş 

ve seviyeden öğrencilerin Kur’ân 

Kurslarına kayıt yaptırması sevin-

dirici olmakla beraber yeni düzen-

lemeleri zorunlu kılmıştır. Fiziki 

şartların yetişkinlere göre düzen-

lenmesi eğitim açısından önem arz 

etmekte ise de bu düzenleme uzun 

yıllar gerektiği gibi yapılamamıştır. 

Bunun yanında kayıtlar için istenen 

evraklar, materyal yetersizliği din 

eğitimi almak isteyen yetişkinlere 

gerektiği gibi hizmet verilememe-

sine sebep olmuştur. .. Öğreticiler 

tarafından yazılı ve sözlü dile geti-

rilen problemler başkanlığa iletil-

miştir. Yapılan araştırmalarda din 

Ayşe TORLAK
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hizmetlerinin aksayan yönleri tespit 

edilerek ilgili birimlerce çözüme 

kavuşturulmuştur.. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 

Kur’ân Kurslarında yürütülen din 

hizmetleri şu başlıklar altında top-

lanabilir:

1. Kur’ân Eğitimi ve Öğretimi 
Hizmetleri

Yaz Kur’ân Kursları

Hafızlık eğitim programı

İhtiyaç odaklı Kur’ân Kursları 

öğretim programı

2. Vaaz ve ‹rşat Hizmetleri
Kur’ân Kursu öğreticileri tara-

fından yürütülen vaaz ve irşat 

hizmetleri

Aile irşat ve dini rehberlik 

bürosu faaliyetleri

Eğitim programlarında yeni-

den yapılanmaya giden baş-

kanlık kaybolmaya yüz tutmuş 

hafızlık eğitim sistemi ile Kur’ân 

öğretimini çağdaş bilimsel ve 

uygulanabilir bir zemine oturt-

muştur. 2005 yılında yaz Kur’ân 

Kursu programlarını yenileyen 

başkanlık, kur sisteminin uygu-

lanabilirliğini, aksayan yönleri-

ni, tenkit ve teklifleri bizzat öğreti-

cilerden alarak çalışmalarını geniş-

letmiştir.

2010 yılına gelindiğinde ise 

Diyanet İşleri Başkanlığı ortaya 

koyduğu “Hizmet Çeşitliliği Projesi 

ve “Hafızlık Eğitim Programı” ile 

ciddi bir açılım yapmıştır. İlk ola-

rak 8 ilde sınırlı sayıda sınıf açıla-

rak uygulamaya konulan “Hizmet 

Çeşitliliği Projesi” toplumun her 

kesimini Kur’ânla buluşturma-

yı hedeflemiştir. Esnek çerçeve 

programı ve alternatif saat seçi-

mi ile geniş halk kitlelerine ulaş-

mayı öngörmüştür. Doğru bilgiyi 

İslâm’ın ana kaynaklarından öğret-

meyi de amaç edinmiştir. 2010 ve 

2011 yılında seçilen pilot illerde 

uygulanan proje 2012 eğitim öğre-

tin yılında ”İhtiyaç Odaklı Kur’ân 

Kursları Öğretim Programı “adı 

altında bütün Türkiye’de uygula-

maya konulmuştur. Diğer yandan 

mecburi eğitin döneminin uzaması 

ile hafızlığın tercih edilmemesi bu 

müesseseyi bitirme noktasına getir-

miştir. O nedenle öğrenmeyi öğren-

me, hayat boyu öğrenme hedeflenip 

toplumun bütün kesimleri Kur’ân’la 

buluşturulurken kısa sürede hafız-

lık yaptırmanın formülleri de üre-

tilmiştir. 

Kur’ân Kurslarına kayıt yaptır-

manın beyana dayalı olması, yaş 

sınırının kaldırılması, kayıt esnasın-

da hiçbir evrak istenmemesi öğren-

ci sayılarında ciddi artışlara vesile 

olmuştur. Bütün bu çalışmalar tak-

dire şayan olmakla beraber uygu-

lama aşamasında bazı zorlukların 

olduğu görülmektedir. Genel olarak 

değerlendirdiğimizde programların 

uygulanmasında ortaya çıkan prob-

lemleri şu başlıklar altında incele-

yebiliriz:

1. Öğrencilerden Kaynaklanan 
Problemler

Yaş sınırının kalkması ile her 

yaş ve seviyeden öğrencinin Kur’ân 

Kurslarına gelmesi sevindiricidir. 

Ancak öğrenim düzeyleri, öğren-

me seviyeleri farklı, okuma yazması 

olmayan yetişkin öğrencilerin bir 

arada olması öğretme öğren-

me sürecini yavaşlatmaktadır. 

Öğrencileri yaş ve eğitim sevi-

yelerine göre ayırmanın gerek-

liliği düşünülebilir fakat bu her 

zaman mümkün olmamaktadır. 

Kaldı ki öğreticiler bu durumda 

azami gayret gösterseler de öğret-

tikleri muhataplarının anladığı 

kadardır. Dini sorumluluk ve 

uygulama açısından öğrencilerin 

öğrenebildikleri Allah Teâlâ’nın 

“Kimseye kaldıramayacağı yük 

yüklemez” (2/287) ayeti keri-

mesine göre yeterlidir. Ancak 

ölçme değerlendirme kriterleri 

açısından yeterli görülmemek-

tedir. Bu bağlamda değerlen-

dirildiğinde Kur’ân öğretim 

hizmetleri baskılanmakta, özel-

likle öğreticiler açısından olumsuz 

neticeler meydana getirmektedir. 

Başkanlığın denetim ve rehberlik 

hizmetlerini yumuşatması, bütün 

söylemlerinde öğreticilerin yanında 

olduğunu ifade etmesi güven telkin 

etmektedir. Ancak zaman zaman 

farklı anlayışlardan kaynaklanan 

sıkıntılar meydana gelebilmektedir. 

Bir diğer husus yetişkinlerin 

mesai saatlerine riayet edememele-

ridir. Uygulamaya konulan öğretim 

programı birçok yeniliği ve kolay-

lığı beraberinde getirmiştir. Günün 

farklı saatlerinde kurslara devam 

Kuruluşundan bu yana kuran 
öğretiminde 12 yaş sınırının 
olması din eğitimi açısından bir 
boşluk meydana getiriyordu. 
Böyle olmakla beraber 12 yaş 
ve üzeri çocukları olan veliler 
kursları tercih ediyor en önem-
lisi hafızlık müessesesi mevcu-
diyetini muhafaza ediyordu. 
1997 yılına gelindiğinde zorun-
lu eğitimin 8 yıla çıkarılması 
Kur’ân kurslarına ve özellikle 
hafızlık müessesine en büyük 
darbeyi vurmuştur.



38 Umran ARALIK 2012

DOSYA

edebilme kolaylığı sağlanmıştır. 

Akşamları ve hafta sonları istenildi-

ği takdirde programlar açılabilmek-

tedir. Buna rağmen yetişkinlerin 

zamanı kendi ihtiyaç ve isteklerine 

göre kullanma temayülleri varlığını 

korumaktadır. Bu sorun ancak idari 

tedbir ve anlayışla çözülebilir.

Türkiye genelinde 2500 Kur’ân, 

690 bin öğrenci 25 bin öğreti-

ci mevcuttur. Öğreticilerin %86’sı, 

öğrencilerin de%’85’i kadınlardan 

oluşmaktadır. Bu bağlamda düşü-

nüldüğünde Kur’ân Kurslarının 

büyük çoğunluğunu bayanlar oluş-

turmaktadır. Yetişkin bayanların 

kurslara devam ediyor olmaları 

din eğitimin aile ortamına taşın-

masında önemli bir fırsattır. Ahlaki 

değerlerin zayıfladığı günümüzde 

bu fırsatın iyi değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Kur’ân Kurslarında 

sadece Kur’ân ve dini bilgiler ders-

leri yapılmamakta aynı zamanda 

bayanlara rehberlik yapılmaktadır. 

Gerektiğinde rehberlik hizmetleri 

bütün aile bireylerine verilmektedir. 

O ana kadar saygı ve değer görme-

yen, belki ezilen yetişkin öğrenciler 

kurs ortamında kendisini rahat his-

setmektedir. Arkadaş ortamı bul-

makta ve sosyal seviyesini yükselt-

mektedir. 

Öğrencilerden kaynaklanan 

sorunların bölgesel farklılıkları da 

dikkat edilmesi gereken bir durum-

dur. Özellikle başkanlığın son gün-

lerde Türkiye genelini kapsayan for-

masyon eğitiminde şunu gördük ki 

ülkemizin batısı ile doğusu arasın-

da farklılıklar mevcuttur. Yaşanılan 

problemlerin bazıları ortak olsa da 

farklılık arz edenler de mevcut-

tur. Örneğin İstanbul’u ele aldığı-

mızda kurs bağlamında bir sorun 

yaşanmamaktadır. Kurslar her türlü 

teknolojik imkana ve materyale 

sahiptir ya da ulaşması kolaydır. 

Oysa doğu ve güneydoğuda öğreti-

ci, öğrenci ve kurs sorunları birlik-

te yaşanmaktadır. Ya kurslar fiziki 

donanım açısından eğitime uygun 

değildir ya da öğrencileri kurslara 

getirmek mümkün olmamaktadır. 

Bir diğer önemli husus doğu illerine 

tayin olanların orada görev yapmak 

istememeleri ya da dil bilmemeleri-

dir. Buraya tamamını almadığımız 

ve bizzat birinci kaynaktan dinle-

diğimiz sorunlar hedeflenen hizme-

tin uygulama alanını kısıtlamakta, 

hedef kitleyi de atıl bırakmakta-

dır. Öyleyse zaman zaman bölge-

sel sorunları mahallinde çözüme 

kavuşturacak çalışmalar yapılabilir.

2. Kur’ân Kursu Öğreticilerinin 
Problemleri

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 

görev yapan 25 bin öğreticinin 

%86’sının bayan öğreticilerden 

oluşması toplumun eğitimi ve geliş-

mesi açısından önemlidir. Özellikle 

yetişkin eğitimi yapan öğreticiler 

bir yandan Kur’ân öğretimi yapar-

ken aile hayatına da önemli kat-

kılarda bulunmaktadırlar. Ancak 

bu süreçte bazı sorunlar da yaşan-

maktadır. Bu konuda önceleyeceği-

miz en önemli sorun yetişkinlerin 

devamla ilgili tutarsızlığıdır. Her 

ne kadar çeşitli zaman dilimleri ve 

alternatifler sunulsa da özgür hare-

ket eden kendi kararını kendi veren 

yetişkinlerin sınıf devamlılığı tam 

olarak sağlanamamaktadır. Çeşitli 

sağlık sorunlarından kaynaklanan 

zorunlu devamsızlığın dışında aile 

bireylerinin beklentileri de etkili 

olmaktadır. Çünkü yetişkin bayan-

lar aynı zamanda anne ve eş olma 

vasfını da öğrencilikle beraber 

yürütmek zorundadırlar.

Neticede bu durumdan etkile-

nen öğreticiler olmakta, gün için-

de devamlı bir aksiyonun olduğu 

sınıfında öğrenci hareketlerini izah 

etmekte zorlanmaktadır. Amirlerin 

denetimlerde zorlayıcı söylemleri 

bazan öğreticiler tarafından örsele-

yici bir durum olarak algılanmakta 

ve iç sıkıntısına sebep olmaktadır. 

Nihayetinde öğreticiler, performan-

sının büyük bölümünü öğrencilerin 

gün içinde sınıf sayısını 12’den aşa-

ğıya düşürmemek için sarf ekmek-

tedirler. Bu tür sorunlar eğitimin 

önüne geçmemelidir. Öğreticilerin 

beyanları esas alınabilir. 

Şu bir gerçektir ki bu meslekte 

her ne kadar memur statüsünde 

çalışılsa da hizmetin verimliliği için 

samimiyet vazgeçilmez bir değerdir. 

Şu bir gerçektir ki bu meslekte  her ne kadar memur 
statüsünde çalışılsa da hizmetin verimliliği için sami-
miyet vazgeçilmez bir değerdir. Tarihi hakikatler 
Kur’ân hizmetine gönül vermiş ve tarihe damgasını 
vurmuş alim şahsiyetlerin başarıları ile doludur.. 
Gönenli Mehmet Efendi, Abdurrahman Gürses Hoca 
Efendi, Süleyman Hilmi Tunahan Efendi ve daha 
niceleri zorluklara göğüs gererek Kur’ân-ı Kerim ve 
İslâmi ilimleri bu milletin evladına öğretmişlerdir.
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Tarihi hakikatler Kur’ân hizmetine 

gönül vermiş ve tarihe damgasını 

vurmuş alim şahsiyetlerin başarı-

ları ile doludur.. Gönenli Mehmet 

Efendi, Abdurrahman Gürses Hoca 

Efendi, Süleyman Hilmi Tunahan 

Efendi ve daha niceleri zorluklara 

göğüs gererek Kur’ân-ı Kerim ve 

İslâmi ilimleri bu milletin evladına 

öğretmişlerdir. Günümüzde Erkek 

Kur’ân Kurslarının az oluşu, yetiş-

kin erkeklerin kurs hizmetlerinden 

istifade edemeyişleri bir sorun ola-

rak karşımızda durmaktadır. Buna 

mukabil Kur’ân öğretiminin büyük 

bölümünü üstlenen bayan öğretici-

ler toplumun önemli bir bölümünü 

aydınlatmaktadır. 

Yaygın din eğitimin temel 

mantığı gönüllük esasına dayanır. 

Hizmet almak isteyene zorlama 

yapılmaz. Yaygın eğitimin, örgün 

eğitime yaklaştırılmak istenmesi bir 

zaruret olsa da izah etmeye çalıştı-

ğımız sıkıntılara zemin hazırlamak-

tadır. Başkanlık kendi bünyesinde-

ki bütün faaliyetleri disiplin altına 

almak ve denetlemek zorundadır. 

Bu bağlamda karşılıklı güvenin 

sağlam bir zemine oturtulması ve 

hizmetlerin bu çizgide yürütülmesi 

verimliliği artıracaktır.

Yetişkin erkeklerin cami ders-

lerine devam ettiği, kursları tercih 

edenlerin sayısının düşük olduğu 

bilinmektedir. O nedenle sözünü 

ettiğimiz sorunların bir çoğu bu 

kurslarda yaşanmamaktadır. Erkek 

öğreticilerin daha çok hafızlık yap-

tırdığı, 2010 yılında uygulamaya 

konulan “Hafızlık Eğitim Programı” 

olumlu netice vermiştir. Genellikle 

yatılı kurslarda yürütülen hafızlık 

çalışmaları hafızlık takip komisyon-

ları tarafından sıkı takip edilmekte 

aksayan yönlere rehberlik edilmek-

tedir. Yeni düzenlemelerle hafızlık 

temel eğitim programı geliştirilerek 

hafızlık programına entegre edil-

miştir. 

Vaaz ve ‹rşat Hizmetleri

Kur’ân Kursu öğreticileri Kur’ân 

öğretim görevinin yanında vaaz ve 

irşat hizmetlerini yürütmektedirler. 

Bu hizmetler kurs ve cami eksen-

li yapıldığı gibi farklı mekanlarda 

da ifa edilmektedir. Cezaevi. İsöm, 

Dârü’l-Aceze programlarının yanın-

da aile irşat ve dini rehberlik büro-

su faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. 

Çeşitli konularda vaaz, seminer ve 

konferans veren öğretiçiler bunların 

yanında projelerde aktif çalışarak 

hizmet alanlarını genişletmektedir-

ler. Toplumun her kesimine ulaşıl-

maya çalışılırken, ailelerin yaşadığı 

sorunlara çözüm üretilmeye çalışıl-

maktadır.

Özellikle Aile İrşat ve Dini 

Rehberlik Bürosu nöbetlerinde, 

müracaat eden bayanların psiko-

lojik danışmanlık hizmeti bekle-

meleri, ciddi bir sorun olarak kar-

şımıza çıkmaktadır. İnsanımızın 

bir uzmandan yardım almak yeri-

ne hocalara başvurması öğretici-

lerin karşısında hem bir hizmet 

alanı hem de bir mesele olarak 

durmaktadır. Başkanlıkta görevli 

öğreticilerimizin doğru yönlendir-

meleri ile pek çok aile sıkıntıların-

dan kurtulma yoluna gitmiştir. Bu 

yönlendirmeler bazen uzman bir 

doktora bazen bir psikoloğa bazen-

de resmi bir kuruma olabilmekte-

dir. Başkanlığımızın, bürolara PTR 

atanması ile ilgili çalışmalar yaptığı 

bilinmektedir. Özellikle sayılı illere 

atanması öngörülen psikologların 

bütün illere ve ilçelere planlanması 

temennimizdir. Özellikle gençlerin 

devam ettiği yatılı kurslarda ergen-

lik dönemi sıkıntıları yaşanmakta, 

önlem alınmadığı takdirde üzücü 

sonuçlara sebebiyet vermektedir. 

O nedenle danışmanlık hizmetleri 

hem aile irşat bürolarında hem de 

kurslar çerçevesinde düşünülme-

lidir.

Sonuç

Diyanet İşleri Başkanlığı, toplu-

mu aydınlatma ve din hizmetleri-

ni yürütmede sıtratejik gelişmelere 

imza atmıştır. 2003 yılından sonra 

hızlı bir değişim sürecine giren baş-

kanlık toplumun bütün kesimlerine 

din hizmetlerini sağlıklı ulaştırmayı 

hedeflemiştir. Alanda çalışan per-

sonelle istişare toplantıları yaparak 

sıkıntılara vakıf olmuş, çözüm öne-

rilerini değerlendirerek sorunları 

gidermede önemli mesafeler kay-

detmiştir. 2005 yılında yaz Kur’ân 

Kurslarına yönelik yapılan çalışma-

lar heyecan uyandırmıştır. İşitsel ve 

görsel materyal seti hazırlanması, 

yaz dönemi için hazırlanan kitaplar 

verimliliğe katkıda bulunmuş ve 

başarının artmasını sağlamıştır. Son 

yıllarda özellikle personel yeterli-

liklerini artırmaya çalışan başkan-

lık hizmet içi eğitim seminerleri 

düzenleyerek eksiklikleri gidermeyi 

hedeflemiştir. Eğitim programları-

nı yeniden düzenleyerek toplumun 

her kesiminin Kur’ân’la buluşması-

na imkan hazırlamıştır. Okul öncesi 

dönem, ilköğretim, orta öğretim ve 

yetişkinler için ayrı ayrı kitap çalış-

malarının ve materyallerin hazırla-

nıyor olması memnuniyet vericidir.

Eksikliklerin zamanla giderile-

ceğini, sıkıntıların bertaraf edilece-

ğini umarak şu anda sahip olunan 

imkanları iyi değerlendirmek mane-

vi bir yükümlülüktür. Bütün perso-

nelin özveriyle çalıştığı ve hizmette 

sınır tanımadığı bilinen bir gerçek-

tir. Bu gayretle yapılan çalışmalar 

toplumu maddi ve manevi yönden 

kuşatarak müreffeh bir seviyeye 

çıkaracaktır.
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Ortaokullardaki Dini Ağırlıklı
Seçmeli Derslerin İçeriği
Uygulamalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

D in eğitimi açısından bu yıl 

önemli gelişmeler yaşandı. 

Kamuoyunda 4+4+4 yasası olarak 

bilinen yeni yasayla birlikte eğitim 

sistemimizdeki kademe anlayışı 

değiştirildi. İlköğretim okulları; 

İlkokul ve Ortaokul olarak ikiye 

ayrıldı ve yaklaşık on beş yıl önce 

kapatılan İmam-Hatip Liselerinin 

orta kısımları bağımsız İmam-

Hatip Ortaokulu olarak tekrar 

açıldı. Bununla birlikte din eğiti-

mi açısından asıl önemli gelişme 

seçmeli derslerle ilgili oldu. Yeni 

yasa uyarınca ortaokul ve liselere 

seçmeli dersler konuldu. Böylece 

4. sınıftan 12. sınıfa kadar zorun-

lu olan Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi dersinin yanında isteyen 

öğrencilere İslâm dinini daha iyi 

öğrenebilme fırsatı sunuldu. Bu 

düzenlemelerin siyasal ve sosyo-

lojik gerekçeleri ve gerekli olup 

olmadığı kamuoyunda tartışıldı. 

Biz bu yazımızda yeni yasayla bir-

likte ortaokullardaki seçmeli ders-

lerin müfredatı, uygulamada kar-

şılaşılan sorunlar ve bu sorunlara 

çözüm önerilerini tartışacağız.

İmam-Hatip Ortaokulları 

açılmasına rağmen, dini içerik-

li seçmeli dersleri ortaokullarda 

ve liselerde seçen öğrenci sayı-

sı ilginç bir veri oluşturmakta-

dır. İmam-Hatip Ortaokullarına 

kayıt yaptıran öğrenci sayısı 107 

bin, İmam-Hatip Liselerinin 1. 

sınıflarına kayıt yaptıran öğren-

ci sayısı ise 125 bindir. Seçmeli 

ders olarak Kur’ân-ı Kerim der-

sini 402 bin öğrenci seçerken, 

Hz. Muhammed’in Hayatı dersini 

256 bin öğrenci seçmiştir. (1) Bu 

durumda sadece Kur’ân-ı Kerim 

dersini seçen öğrenci sayısı bile 

İmam-Hatip ortaokulu ve lisesine 

kaydolan öğrenci sayısından faz-

ladır. Yani Türkiye’de çocuğunu 

İmam-Hatip’e göndermeyen fakat 

dini eğitim almasını isteyen veli 

sayısı, çocuğunu İmam-Hatip’lere 

gönderen velilerden fazladır. Bu 

tercihlerin sosyolojik olarak nele-

re tekabül ettiği ayrıca konuşulup 

incelenmesi gereken bir konudur. 

Yine bu durum ortaokul ve lisele-

re seçmeli din dersleri konulma-

sının ne kadar yerinde bir karar 

olduğunu göstermektedir. Üstelik 

bu sayılara, tercih edildiği halde 

bu dersleri okutacak yeterli sayıda 

öğretmen olmadığı gerekçesiyle 

bu derslerin açılmadığı okullar 

dâhil değildir. Öğretmen ihtiyacı 

giderildiğinde ve ders seçimleri 

veliler tarafından bilgisayar orta-

mında yapıldığında sayının arta-

cağını düşünmekteyiz.

Talim Terbiye Kurulu’nun ilgili 

kararında (2) yer alan İlköğretim 

Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) 

Haftalık Ders Çizelgesi’ne göre 

ortaokullardaki 6 seçmeli ders 

Necmettin YILMAZ
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grubundan biri de ‘Din, Ahlak ve 

Değerler’dir. Bu gruptaki seçim-

lik dersler ise şunlardır: Kur’ân-ı 

Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı, 

Temel Dini Bilgiler. Her üç ders 

de 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda haf-

tada ikişer saattir. Temel Dini 

Bilgiler dersi 4 yıllık ortaokul 

süresince sadece iki kez seçi-

lebilirken diğer iki ders her yıl 

seçilebilecektir. Bu çizelgeyle 

birlikte ortaokullardaki hafta-

lık ders saati sayısı 5. ve 6. 

sınıflarda 30’dan 36’ya, 7. ve 

8. sınıflarda ise 37’e çıkmıştır. 

Böylece bir kısmı isteğe bağlı 

da olsa din derslerinin tüm 

derslere oranı yaklaşık olarak 

%7’den %22’ye çıkmıştır. Bu 

dersler verimli bir şekilde işle-

nirse çocuğunun okulda dini 

eğitim almasını isteyen aile-

lerin talepleri yeterli düzey-

de karşılanmış olabilecektir. 

Seçmeli dersler konularak 

ortaokul programının zengin-

leştirilmesi faydalıdır ancak 

haftalık ders saatlerinin artı-

rılması için aynı şeyleri söyle-

yemeyiz. Söz gelimi ortaokul 

öğretmenleri haftada en fazla 

30 saat derse girebilirlerken, 

12-15 yaş (4 yıl sonra 11-14 

yaş) aralığındaki çocukla-

rın 36-37 saat ders işlemesi 

pedagojik açıdan ne kadar doğru 

ve tutarlıdır? Yine seçmeli ders-

ler, “seçmeli ders saatleri” olarak 

düzenlenen zaman diliminde veri-

lecektir. Bu düzenlemeler okul-

dan okula farklılık göstermekte-

dir.  Mesela bir okul “seçmeli ders 

saatleri” olarak ilk saatleri belirler-

ken,  diğer bir okul ise son saatleri 

belirleyebilir. Bu durumda seç-

meli derslerin verimliliği seçilen 

saatlere göre değişecektir.  Çünkü 

şu anda bile haftada 36 saat ders 

görmekte olan 5. sınıf öğrencileri 

son ders saatlerinde dikkat kaybı 

yaşamaktadır. 

“Din, Ahlak ve Değerler” Grubu 
Derslerinin Müfredatı

Seçmeli derslerin müfredatları 

incelendiğinde en doygun içeriğe 

sahip olanın Kur’ân-ı Kerim dersi 

olduğu gözükmektedir. Bu müfre-

data göre 4 yıl boyunca Kur’ân-ı 

Kerim dersini seçen bir öğrenci 

tecvit kurallarına uygun olarak 

Kur’ân-ı Kerim okumayı öğrene-

bilecek ve bazı kısa sure ve duaları 

da anlamlarıyla birlikte ezberleye-

bilecektir. Bunun yanında dersin 

içeriği sadece ‘yüzüne okuma’dan 

ibaret değildir. Tevhit, Risalet 

ve Ahiret gibi temel konularla 

birlikte takva, sabır, sulh, dua, 

zikir, tesbih, secde, tevhid gibi 

temel kavramlar da müfredatta 

yer almaktadır. Yani öğrenci 

sadece Kur’ân-ı Kerim okuma-

yı öğrenmeyecek, onun gün-

lük hayattaki tatbik sahasını 

da görmüş olacaktır. Kur’ân-ı 

Kerim’deki bazı kıssalarla bir-

likte Kur’ân-ı Kerim’in mesajı-

nı kavrama yönünde de önem-

li bir aşama kaydetmiş olacak-

tır. Bununla birlikte Kur’ân-ı 

Kerim dersinden beklentiler 

yaz kurslarıyla aynı seviyede 

olmamalıdır. Çünkü çocuk-

lar yazın neredeyse her gün 

camiye gidip Kur’ân’la haşır 

neşir olabilirken okulda sade-

ce bir gün o da sadece iki saat 

Kur’ân-ı Kerim  dersi görebil-

mektedir. Bu durum göz ardı 

edilmemelidir.

Hz. Muhammed’in Hayatı 

ve Temel Dini Bilgiler ders-

lerinin müfredatlarını incele-

diğimizde, bu derslerin bazı 

ünitelerinin Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi (DKAB) dersi müfredatıy-

la aynı içeriğe sahip olduğunu 

görüyoruz. Mesela; Temel Dini 

Bilgiler dersinin (TDB-1) 3. ( 

İmanın Şartları) ve 4. (İslâm’ın 

Beş Temeli) ünitelerinin konula-

rı, DKAB dersinin çeşitli ünite-

lerinde ayrıntılı bir şekilde hatta 

daha geniş şekilde yer almakta-

dır. Yine TDB-1 dersi 5. Ünite 

Din, Ahlak ve Değerler”  gru-
bundaki seçmeli derslerin 
öğretim programları, okulla-
rın açılmasından 15 gün önce 
yayınlanmıştır. Akabinde ders 
kitaplarının hazırlanması için 
komisyonlar kurulmuş ve 
kitaplar kısa sürede hazırlan-
mıştır. Fakat kitapların dağı-
tımı henüz yapılmamıştır. Bu 
nedenle bu yıla özgü olsa 
da şu an için seçmeli dersle-
rin işlenmesindeki en büyük 
sorun materyal sorunudur. 
Mesela Kur’ân-ı Kerim dersi 
için şu anda Elif Ba cüzleri kul-
lanılmaktadır. Fakat piyasada 
10’dan fazla sayıda farklı cüz 
bulunmaktadır. Ve bu cüzlerin 
öğretim yöntemleri de genel-
likle farklıdır. Sınıflardaki bütün 
öğrencilere aynı cüzün alınma-
sının sağlanması her okulda 
mümkün olmamaktadır.
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(İslâm’a Göre İyilik), DKAB 7. 

Sınıf Din ve Güzel Ahlak ünite-

siyle içerik olarak çok yakındır.  

Yine TDB-2 dersinin 6 ünitesinin 

3’ü konu ve içerik olarak DKAB 

dersinin farklı sınıflarında aynı 

şekilde işlenmektedir. Yine aynı 

şekilde Hz. Muhammed’in Hayatı 

dersiyle TDB ve DKAB derslerinin 

bazı üniteleri aynı konuları işle-

mektedir.

Bazı konuların farklı derslerin 

içerisinde neredeyse aynı şekilde 

tekrarlanması öğrenci ve velilerde 

bir süre sonra “zaten bu konu-

lar DKAB derslerinde işleniyor” 

düşüncesine sebep olup bu ders-

lere olan ilgiyi azaltabilir. Çünkü 

gözlemlerimize göre bu dersleri 

seçen öğrencilerin büyük çoğun-

luğu yaz tatillerinde camilerdeki 

Kur’ân Kurslarına devam etmek-

tedirler. Aynı konuların hem yazın 

hem de aynı eğitim yılı içeri-

sinde farklı derslerde işlenmesi 

öğrencilerde ülfete sebep olabilir. 

Bunun yanında DKAB dersiyle 

“Din, Ahlak ve Değerler” grubun-

daki seçmeli dersler arasındaki 

konum belirsizdir. Seçmeli ders-

lerin konulmasıyla birlikte DKAB 

dersi bu derslerden çeşitli konu-

lar içeren ortaya karışık bir ders 

durumunda kalmıştır. Bu durum-

da DKAB dersinin müfredatı göz-

den geçirilmeli ve bu derslerle 

arasındaki konumu netleştirilme-

lidir. Konum belirlenirken DKAB 

dersinin ‘dini kültür ve ahlak’ 

ağırlıklı, seçmeli derslerin ise ‘dini 

eğitim’ ağırlıklı olarak planlanma-

sı yerinde olacaktır.

Sorunlar  ve Çözüm Önerileri

“Din, Ahlak ve Değerler”  gru-

bundaki seçmeli derslerin öğretim 

programları, okulların açılmasın-

dan 15 gün önce yayınlanmış-

tır. Akabinde ders kitaplarının 

hazırlanması için komisyonlar 

kurulmuş ve kitaplar kısa süre-

de hazırlanmıştır. Fakat kitapların 

dağıtımı henüz yapılmamıştır. Bu 

nedenle bu yıla özgü olsa da şu 

an için seçmeli derslerin işlenme-

sindeki en büyük sorun materyal 

sorunudur. Mesela Kur’ân-ı Kerim 

dersi için şu anda Elif Ba cüzleri 

kullanılmaktadır. Fakat piyasa-

da 10’dan fazla sayıda farklı cüz 

bulunmaktadır. Ve bu cüzlerin 

öğretim yöntemleri de genellik-

le farklıdır. Sınıflardaki bütün 

öğrencilere aynı cüzün alınması-

nın sağlanması her okulda müm-

kün olmamaktadır. Bu durum  

şu anda öğretim materyali birliği 

sağlanamadığı için Kur’ân-ı Kerim 

derslerinin işlenişini maalesef 

olumsuz şekilde etkilemektedir. 

Yine Hz. Muhammed’in Hayatı ve 

Temel Dini Bilgiler dersi için de 

aynı durum söz konusudur. Bu 

dersler genellikle anlatım tekni-

ğine dayalı olarak işlenmektedir. 

Ülkemiz geneli düşünüldüğünde 

henüz her sınıfta bilgisayar tekno-

lojisi de kullanılamamaktadır.  Ne 

kadar farklı öğretim yöntemi kul-

lanılırsa kullanılsın şu an için ülke 

şartları da göz önünde bulun-

durulduğunda en etkili öğretim 

materyali kitaplardır. Dolayısıyla 

kitap olmadan işlenen derslerin 

öğrenci merkezli olmasını bekle-

mek de anlamsız olacaktır. 

Seçmeli derslerle ilgili diğer 

bir sorun da bu derslerde sınav 

yapılıp yapılmayacağı konusudur.  

İlgili mevzuata göre (3) seçme-

li dersler notla değerlendirilmez. 

Fakat dönem başından beri yetki-

li ağızlardan yapılan açıklamalar 

kafa karışıklığına sebep olmak-

tadır. Bu konunun netleştirilme-

si gerekir. Kanaatimizce seçmeli 

derslerin notla değerlendirilme-

si öğrenciler üzerinde olumsuz 

etki yapacaktır. Çünkü bu dersler 

öğrencilerin bilgi düzeylerinden 

çok ahlaki yapılarına yöneliktir. 

Seçmeli derslerle ilgili engel oluşturabilecek bir 
diğer konu da idarecilerin bu derslere girmesidir. 
Okul idarecileri branşları ne olursa olsun girmek 
zorunda oldukları ders saati sayısını “Din, Ahlak 
ve Değerler” grubundaki derslere girerek doldur-
mamalıdır. Çünkü bu zamana kadarki uygulamalar 
göz önünde bulundurulduğunda okul idarecilerinin 
idari işler veya başka sebepler dolayısıyla her zaman 
derslere girmediği veya giremediği bilinmektedir. Bu 
sebeple söz konusu derslerin idareciler tarafından 
alınması durumunda, bu derslerin konma amacın-
dan uzaklaşılacaktır.
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Yani Hz. Muhammed’in Hayatı ve 

Temel Dini Bilgiler dersleri daha 

çok olumlu davranış kazandırma 

odaklıdır. Kur’ân-ı Kerim dersin-

de ise işleniş tekniği nedeniy-

le zaten her ders değerlendirme 

yapılmaktadır.

Seçmeli derslerle ilgili engel 

oluşturabilecek bir diğer konu da 

idarecilerin bu derslere girmesidir. 

Okul idarecileri branşları ne olur-

sa olsun girmek zorunda oldukla-

rı ders saati sayısını “Din, Ahlak 

ve Değerler” grubundaki derslere 

girerek doldurmamalıdır. Çünkü 

bu zamana kadar ki uygulama-

lar göz önünde bulunduruldu-

ğunda okul idarecilerinin idari 

işler veya başka sebepler dolayı-

sıyla her zaman derslere girmedi-

ği veya giremediği bilinmektedir. 

Bu sebeple söz konusu dersle-

rin idareciler tarafından alınması 

durumunda, bu derslerin konma 

amacından uzaklaşılacaktır.

Seçmeli dersler bazı yönleriy-

le DKAB dersinden ayrılmakta-

dır. Bu nedenle formasyonları-

nı DKAB dersi için almış olan 

DKAB öğretmenlerinin hizmet içi 

eğitime tabi tutulması gereklidir. 

İstanbul, Manisa ve Malatya gibi 

illerde İl Milli Eğitim müdürlük-

leri tarafından gerçekleştirilen 

seminerlerin bütün DKAB öğret-

menlerine verilmesi faydalı ola-

caktır. Çünkü seçmeli derslerin 

başarıya ulaşmasında en önemli 

faktör öğretmenlerdir. Ne kadar 

iyi eğitim programı geliştirilir-

se geliştirilsin, eğitim ortamı ve 

eğitimci yeterli durumda değilse 

bir programdan başarı beklemek 

hayal olur. Söz gelimi Matematik 

müfredatları gayet güzel hazırlan-

mış olabilir fakat ülkenin mate-

matik eğitimindeki hali üç yılda 

bir yayınlanan PİSA raporlarına 

göre iç açıcı seviyede değildir. Bu 

olumsuzluğun seçmeli din ders-

lerinde de yaşanmaması için veli-

ler, öğrenciler, MEB, sivil toplum 

kuruluşları ve öğretmenler yani 

konunun tüm paydaşları üzerine 

düşeni yapmalıdır. Günümüzün 

teknoloji dünyasının nimetlerin-

den mahrum bırakıp gerekli eği-

tim ortamını hazırlamadan, bir 

zamanlar dini değerlerin öğretimi 

için gerçekten büyük fedakârlıklar 

yapan önemli şahsiyetlerin çaba-

larını örnek göstermek ve günü-

müzdeki öğretmenlerden de 

aynısını beklemek doğru olma-

yacaktır. Hem günümüzde ülke 

ekonomisi ve imkânlar hem de 

devlet yöneticilerinin konuya 

yaklaşımı o dönemlere göre çok 

daha iyi durumdadır. Dolayısıyla 

yapılması gerekenler yapılmayıp 

bütün yükü öğretmenlere bırak-

mak, şapkadan tavşan çıkmasını 

beklemek olacaktır. 

Önümüzdeki yıllarda kademe-

li olarak bütün okulları kapsa-

yacak olan Fatih Projesi’nde yer 

alan Z-Kitaplar (Zenginleştirilmiş 

Kitap) için de şimdiden çalışma-

lara başlanması uygun olacaktır. 

İnternet üzerinde DKAB dersi 

için materyal paylaşımı yapılan 

onlarca web sitesi mevcuttur. 

Diyebiliriz ki bütün dersler için-

de en çok materyal DKAB dersi 

için üretilmektedir. Şu anda bili-

şim teknolojilerini ileri seviyede 

kullanabilen ve DKAB dersi için 

materyal üreten müthiş bir insan 

kaynağı bulunmaktadır. Hem 

Fatih Projesi’nin bileşenleri hem 

de DKAB ve seçmeli din dersleri 

için bu kaynaktan yararlanmak 

gerekir. Bu insan kaynağının MEB 

veya bir sivil toplum kuruluşu 

tarafından koordine edilmesi bu 

derslerin başarısı için önem arz 

etmektedir.

 Sonuç olarak yeni eği-

tim yasasıyla birlikte ortaokul-

lara konulan “Din, Ahlak ve 

Değerler” grubu seçmeli dersleri, 

kamuoyunda ilgiyle karşılanmış 

ve öğrenciler tarafından en çok 

seçilen dersler arasına girmiştir. 

Bununla birlikte bu teveccühün 

boşa çıkarılmaması için gerekli 

olan çalışmalar konunun paydaş-

ları tarafından yapılmalıdır. 
    

Dipnotlar  

1. http://www.trthaber.com/haber/turki-

ye/kac-ogrenci-hangi-secmeli-dersi-

secti-57833.html

2. ht tp : / /www.hurr iyet .com.tr /gun-

dem/21544666.asp

3. Talim Terbiye Kurulu’nun 25.06.2012 

tarihli 69 sayılı kararı.

4.   MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 

Madde:36
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C emaleddin Afgani’nin en 

önemli talebesi olarak ka-

bul edilen Muhammed Abduh, 

kimilerine göre Müslüman 

Modernizminin, kimilerine göre 

ise çağdaş selefi hareketin kuru-

cusudur. Islahın gerekliliği, gele-

nek eleştirisi ve Müslümanların 

Birliği gibi temel konularda üstadı 

Afgani ile benzer görüşleri sa-

vunmasına rağmen, özellikle de 

onunla fiili irtibatının koptuğu 

yıllardan sonra Müslümanların 

kurtuluşu için önerdiği ‘yöntem’ 

ve ‘akıl’ kavramı bağlamında sa-

vunduğu bazı görüşler nedeniyle 

onun hakkında farklı niteleme-

lerde bulunulmuştur. Kimileri için 

o, ‘klasik bir alim’, kimilerine göre 

bir Mutezili, kimilerine göre de bir 

‘Müslüman modernist’tir. Acaba 

Abduh bunlardan hangisidir? 

Üstadı Afgani kadar olmasa da, 

hakkında oldukça farklı görüşler 

bulunan Abduh için yapılabilecek 

en uygun tarif nedir? Bu soruya 

cevap verebilmek için, öncelikle, 

Abduh’un yaşadığı dönemin genel 

siyasi ve düşünsel görünümüne 

bakmamız gerekmektedir.

Bilindiği gibi, Abduh, bü-

tün Müslüman dünyasının her 

bakımdan çökmekte olduğu bir 

dönemde yaşamıştır. 19. Yüzyılın 

ikinci yarısında Müslüman 

dünyası, (Osmanlı coğrafyası, 

Afganistan, vb.) birkaç bölge ha-

riç, sömürgecilerin kontrolü al-

tındadır ve Müslümanlara ait bu 

topraklar da yavaş yavaş Batılı 

güçlerin kontrolüne geçmek üze-

redir. Siyasal çöküşün yanı sıra, 

düşünce alanında da büyük bir 

gerileme ve zafiyet söz konusu-

dur: alimler ve mütefekkirlerde 

‘yetkinlik’ yoktur; modernite her 

kesimi (özellikle de eğitimli ke-

simleri) derinden etkilemektedir. 

Müslüman halklar ise koyu bir ce-

halet hali yaşamaktadır. Özetle, o 

dönemde Müslüman dünyasının 

halet-i ruhiyesini ‘mağlubiyet’ his-

siyatı belirlemekte ve tabiatıyla, 

bu dünyaya ait olan insanlar da 

kendilerine yönelik bu fiili ve dü-

şünsel saldırıya ‘cevap’ vermeye 

çalışmaktadır. Kanımca, bu ce-

vabı, en iyi karşılayacak terim 

‘reaksiyon’dur. Bu vasatta, ‘aktif’ 

olan, Batı tarafıdır; Müslüman 

Dünyası ise, kendisine yönelik 

saldırıya karşı ‘reaksiyon’ göster-

mektedir. Bu gibi durumlarda ti-

pik manada üç tür tepki gösterilir. 

İlki ‘reddiyeci’ tavırdır. Yönelen 

saldırıya karşı savaşım verilmesini 

öneren bu yaklaşımı, genellikle 

geleneksel-muhafazakâr çevreler 

gösterirler. Burada muhatabı ‘an-

lamak’ yahut ‘analiz etmek’ çok 

önemli değildir; önemli olan ‘ya-

bancı unsurlar’ı içeriye sokmamak 

ve bunun için fiili bir savaşım 

vermektir. İkincisi ‘kabullenici’ ta-

vırdır. Muhatabın (bilhassa ‘zahiri’ 

gücü nedeniyle) üstünlüğünün 

kabullenildiği bu yaklaşımı ‘mo-

dernleşmiş’ kesimler gösterirler. 

Burada hem muhatabın hem de 

ait olunan toplumun ‘eksik’ (ve 

‘yanlış’) bir analizi söz konusu-

dur. Buna göre medenileşmenin 

tek yolu, geleneğin bağlarından 

kurtulmak ve muhatabın kavram 

ve kurumlarını kabul etmektir. 

Üçüncüsü ise ‘bağdaştırmacı’ ta-

vırdır. Burada ise hem muhata-

bın hem de ait olunan toplumun 

‘analiz’i önem arz eder. Zira bu 

tavırda, ‘yaşanan hayata’ karşı du-

yarlılık vardır. Çözüm de, basitçe, 

geleneğin ve modernitenin olumlu 

yanlarını almak (yani gelenek ile 

moderniteyi bağdaştırmak)tır. İşte 

M. Kürşad ATALAR

MUHAMMED ABDUH 
Selefi Bir ‘Islahatçı’
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■ Muhammed Abduh

Abduh’u, kanımca, bu üçüncü 

yaklaşımın içine sokmamız müm-

kündür. (Unutulmamalıdır ki, 

‘tepkisel’ tavırların tümünde, 

değişen oranlarda zaaf, yeter-

sizlik ve çözümsüzlük unsur-

ları vardır!) Abduh, klasik dini 

eğitim almış bir ‘alim’dir; ancak 

Müslüman dünyasının sorunla-

rına karşı da duyarlıdır. Özellikle 

de Afgani ile tanışmasından 

sonra, Müslüman dünyası-

nın gerilemesinin nedenleri 

noktasında onunla aynı fikri 

paylaşmaktadır. Yani ona 

göre, sorun, özde ‘dahili’dir. 

Müslümanların gerilemesinin 

asli sorumlusu, sömürgeciler 

değil, kendileridir. Burada 

da baş aktör, ‘alimler’dir. 

Müslüman dünyasında ilim 

gerilediği için, toplum zayıf-

lamış; sonunda da izmihlâle 

uğramıştır. Çözüm ise, aynı 

yerden başlamakla müm-

kündür. Yani çözüm, esas 

itibarıyla, ‘bilinçlenmek’tir 

ve burada ‘alimler’in rolü 

başattır. Bunun için geniş-

çaplı bir ‘ıslahat’ hamlesine 

girişmek gerekir ve burada 

da ‘eğitim’, merkezi önemi 

haizdir. İşte tam da bu nok-

tada, Batı düşüncesinin bazı 

kavramlarının benimsenmesi 

meselesi önem arz etmekte-

dir. Abduh’un örneğin ‘akıl’ 

kavramının önemine dair 

yaptığı vurguları bu bağlamda de-

ğerlendirmek daha doğru olur. O, 

Batı’dan geliyor diye her şeyin red-

dini doğru görmemektedir. Hatta 

‘aklı’ özde ‘Müslümanların yitik 

malı’ olarak değerlendirmekte ve 

aklın ‘doğru işletilmesi’nin top-

lumun ıslahı noktasında hayati 

önemi haiz olduğunu savunmak-

tadır. Kanımca, Abduh hakkında 

doğru bir nitelemede bulunmak 

için bu iki ana noktadaki yakla-

şımını göz önünde bulundurmak 

gerekir. Onu, üstadı Afgani gibi, 

Öze Dönüş’ün mahiyeti ve ısla-

hatın yöntemi bakımından ‘selefi’ 

tarza sahip bir alim olarak nite-

lemek mümkündür, ancak ben-

deniz ‘modernist’ nitelemesinin 

onun üzerine oturmadığı kanaa-

tindeyim. (Nitekim Münir Şefik, 

Çağdaş İslâm Düşüncesindeki 

iki farklı eğilimi tasnif ederken 

benzer bir değerlendirmede bu-

lunmakta ve Mevdudi, Hasan 

el-Benna, Kutub ve Nebhani’yi 

“akide, ilke, sistem ve şeriat olarak 

İslâm’a dayananlar” sınıfına dahil 

ederken, Afgani, Abduh, Reşid 

Rıza, Kevakibi, Malik bin Nebi, 

İkbal ve Şeriati’yi “temel İslâmi 

esaslara bağlı olmakla birlikte bazı 

noktalarda Batı düşüncesiyle uyu-

şan ve ona iltifat edenler” sını-

fına yerleştirmekte; fakat aradaki 

farkın ‘çok ince’ olduğunu ihsas 

ettirircesine şu cümleyi sarf 

etmektedir: “Gerçekte ikinci 

grupta zikredilenlerin birço-

ğunu İslâm’a tutunma nok-

tasında tavizsiz olmaları ve 

Batı medeniyetini eleştirmeleri 

nedeniyle birinci gruba koy-

mak daha uygun olabilirdi!”) 

Dinlerin tekamülü, mucizele-

rin yorumu, vahyin mahiyeti 

ve aklın işlevi gibi konularda 

taşıdığı bazı görüşleri ‘sınır-

ları zorlayacak’ unsurlar ta-

şısa da, Abduh, tipik manada 

‘Müslüman Modernist’ bir 

ilim adamı değildir. Çünkü 

Müslüman Modernist yakla-

şımda, modernitenin kavram-

larını ‘meşrulaştırma’ gayreti 

öne çıkar. Abduh’ta ise böyle 

bir gayret yoktur; o sadece 

‘ıslahat’ peşindedir ve bu ne-

denle çağının (ve özellikle de 

Müslüman toplumların) so-

runlarına ilgi duymakta ve 

bunların çözümü için çaba 

harcamaktadır. (Bu bakım-

dan örneğin Sir Ahmed Han 

modernizmi ile onun yaklaşımı 

arasında büyük farklar vardır. 

Öyle ki, üstadı Afgani ile birlikte 

çıkardıkları Urvetü’l-Vüska’da, 

görüşlerini reddettiği Sir Ahmed 

Han’ı İngiliz uşağı olarak nitele-

yebilmektedir!) Ancak Abduh’un 

sorunu, kanımca, moderniteyi ve 

Abduh’un yaşadığı dönemde, 
Müslümanlar (harp meydanla-
rındaki tecrübeleri dolayısıyla) 
sömürgecileri iyi tanımaktadır-
lar; ama onların ideolojisi olan 
moderniteyi henüz yeterince 
tanımamaktadırlar. Bu temel 
nedenden dolayı da, dönemin 
modernite eleştirisinde ‘yet-
kinlik’ yoktur. Sorunun farkın-
da olan nisbeten daha eğitimli 
alim ve düşünürler de bunun 
istisnası değildirler. İslâmi 
Uyanış’ın ilk evresi olarak nite-
leyebileceğimiz bu dönemde, 
Müslüman alim ve düşünürle-
rin modernite karşısında genel 
olarak ‘savunmacı’ bir pozis-
yonu benimsemiş olmalarının 
izahını da, kanımca, burada 
aramak gerekmektedir.
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onun temel kavramlarını ‘yetkin-

likle’ eleştirmeyi başaramamasıdır. 

O, bunun için gayret göstermekte; 

fakat bu gayreti gösterirken, biz-

zat moderniteden etkilenmekte-

dir. Bundan dolayı, onun tav-

rını, ‘modernist’ kategorisinden 

ziyade genel ‘İslâmcı’ kategorisi 

içerisinde görmek daha doğru bir 

yaklaşım olur. (Malum olduğu 

üzere, genel ‘İslâmcı’ yaklaşımın 

içerisinde ‘modernite’ eleştirisi 

hala bir problematik olarak dur-

maktadır. Son yüzyılda moder-

nitenin temel kavramlarını eleş-

tirme gayreti gösteren pek çok 

İslâmcının, moderniteden şu veya 

bu oranda ‘etkilendiği’ bir vakıa-

dır. Örneğin Kutup-Özkan söy-

lemi ‘demokrasi’ kavramını temel-

den olumsuzlarken, Mevdudi-Bin 

Nebi söylemi, bu kavrama yö-

nelik olumlu atıflarda bulunabil-

mektedir. Dolayısıyla İslâmcılığın 

modernitenin eleştirisi konusun-

daki görece zaafı, sadece Abduh 

dönemine özgü değildir; bunu, 

bugün bile belirli ölçülerde de-

vam eden ‘yetkinlik’ sorununun 

bir yansıması olarak görmek 

gerekir!) Bu nedenle, temel gö-

rüşleri ve yaklaşımları itibarıyla, 

onu, genel İslâmcı kategorisi içe-

risinde, Afgani’nin ‘selefi’ çizgi-

sini takip eden, ama daha sonraki 

İslâmcılarla karşılaştırıldığında 

modernitenin kimi kavramların-

dan görece daha fazla etkilenmiş 

bir ‘ıslahatçı alim’ olarak değerlen-

dirmemiz mümkündür. Abduh’un 

yaşadığı dönemde, Müslümanlar 

(harp meydanlarındaki tecrübe-

leri dolayısıyla) sömürgecileri iyi 

tanımaktadırlar; ama onların ide-

olojisi olan moderniteyi henüz 

yeterince tanımamaktadırlar. Bu 

temel neden dolayısıyla da, döne-

min modernite eleştirisinde ‘yet-

kinlik’ yoktur. Sorunun farkında 

olan nisbeten daha eğitimli alim 

ve düşünürler de bunun istisnası 

değildirler. İslâmi Uyanış’ın ilk 

evresi olarak niteleyebileceğimiz 

bu dönemde, Müslüman alim 

ve düşünürlerin modernite kar-

şısında genel olarak ‘savunmacı’ 

bir pozisyonu benimsemiş olma-

larının izahını da, kanımca burada 

aramak gerekmektedir.  

 

Hayat Hikayesi

Muhammed Abduh 1849’da 

Mısır’ın Bahire ilinin Mahalle-

tunnasr köyünde orta-alt sınıftan 

bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak 

dünyaya geldi. On yaşında bir 

köy okulunda okuma-yazmayı 

öğrendi ve birkaç yıl sonra da 

Kur’ân’ı hıfzetti. 13 yaşına geldi-

ğinde Mısır’ın ikinci büyük eğitim 

merkezi olan Ahmedi Camii’nde 

medrese eğitimine başladı. Burada 

dört yıla yakın bir süre ezbere 

dayalı bir eğitim gören Abduh, 

derslerin işleniş tekniği yüzünden 

okuldan soğudu ve bir süre sonra 

da okulu bıraktı. Ancak amcası 

Şeyh Derviş’in gayretiyle yeniden 

eğitimine döndü. 16 yaşında ev-

lendi. 1866’da Ezher’e kaydoldu. 

Bu süre zarfında amcasının tel-

kinleriyle tasavvufa meyletti. 4 yıl 

süren Ezher eğitimi süresince, za-

hitçe bir yaşam sürüyor, gündüz-

leri oruç tutuyor, geceleri ibadetle 

geçiriyordu. Bu durum, 1872’de 

Cemaleddin Afgani ile tanışma-

sına kadar bu şekilde devam etti. 

Afgani ile tanışması, onun haya-

tındaki en önemli dönüm nok-

talarından birini oluşturdu ve bu 

tarihten itibaren, sufi yaşam tar-

zını bıraktı. Geleneğin eleştirisi, 

Müslümanların Birliği, taklidin 

zararları gibi konularda Afgani 

ile aynı görüşleri benimseyen 

Abduh, yine onun yönlendirmesi 

ile siyasi meselelerle ilgilenmeye 

(ve bu bağlamda gazetecilik ha-

yatına) başladı. Bu arada üstadı 

ile birlikte siyasi faaliyetlerine 

yararı olur düşüncesiyle mason 

locasına kaydoldu ise de, bu lo-

canın gizli emellerine vakıf ol-

duktan sonra locadan ayrıldı. 

1877’de Ezher’den aldığı derece 

ile ‘alim’ unvanını aldı. Bir süre 

özel ders verdikten sonra 1878’de 

Daru’l-Ulum’a müderris olarak 

atandı. Ancak bu görevi bir yıldan 

kısa sürdü. Afgani’nin 1879’da 

Mısır’dan sınır dışı edilmesi üze-

rine, Abduh da Ezher’deki işinden 

oldu ve köyüne döndü. 1880’de 

bir bakan tarafından geri çağrı-

larak devletin resmi yayın organı 

olan Vaka-i Mısriyye’nin editör-

lüğüne getirildi. İki yıl çalıştığı 

bu gazetede, toplumun ıslahı için 

eğitimin önemine vurguda bu-

lunan; yolsuzluğu, hurafeleri ve 

sorumsuz yöneticileri eleştiren 

yazılar yazdı. İngilizlerin kont-

rolünde bulunan Hidiv Tevfik 

Paşa yönetimine karşı başlatılan 

Urabi Ayaklanması’na destek ver-

diği gerekçesi ile 1882’de sürgüne 

gönderildi. Suriye ve Lübnan’da 

iki yıl kaldıktan sonra, Afgani’nin 

daveti üzerine 1884’te Paris’e 

gitti. Paris’te Urvetü’l-Vüska isimli 

gizli bir örgüt kurdular ve aynı 

adlı uluslararası bir dergi çıka-

rarak Müslümanların uyanması, 

Doğu’nun ve Müslüman halkla-

rın sömürgecilerden kurtulması, 

İslâm ülkelerinde gerekli ıslahat-

ların yapılması ve İslâm Birliği’nin 
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kurulması için yayın faaliyetinde 

bulundular. Ancak özellikle 

de İngiltere’nin (başta Mısır ve 

Sudan olmak üzere) Müslüman 

dünyasında güttüğü sömürgeci 

politika aleyhinde yaptıkları ya-

yın İngilizleri rahatsız edince, 

dergi üzerindeki baskılar arttı ve 

18 sayı (8 ay) gibi kısa bir süre 

yayınlandıktan sonra dergi ka-

pandı. Abduh, 1885’te Beyrut’a 

geri döndü ve burada eğitim fa-

aliyetleri yürüttü. Bu dönemde, 

Avrupa’nın çeşitli illerine seyahat 

ederek Batı medeniyetini bizzat 

tanıma imkanı buldu. Beyrut’taki 

faaliyetleri Osmanlı idaresi tara-

fından zararlı görülünce sınır-

dışı edildi ve 1888’de Kahire’ye 

döndü. Burada mesleki kariye-

rinde hızla yükselmeye başladı. 

Önce asliye hukuk mahkemesine 

hakim olarak atandı; daha sonra 

temyiz mahkemesinde müşavirlik 

yaptı. Nihayet Ezher’in idare mec-

lisine seçildi. Ezher’de müfredat 

programının çağın ve toplumun 

ihtiyaçlarına göre yenilenmesi 

noktasında çalışmalarda bulundu; 

daha önce müfredatta yer alma-

yan tarih, coğrafya, matematik 

ve felsefe gibi müspet bilimlerin 

okutulmalarını sağladı. 1899’da 

Mısır’da en yüksek dini makam 

olan müftülüğe atandı ve vefatına 

kadar da (6 yıl) bu görevde kaldı. 

Müftülüğü sırasında; banka faizi, 

gayr-ı Müslimler tarafından kesi-

len hayvanların etinin yenmesi, 

geleneksel kıyafetler dışındaki 

kıyafetlerle örtünme gibi konu-

larda verdiği fetvalar ciddi tartış-

malara neden oldu. 11 Temmuz 

1905’te İskenderiye’de vefat etti. 

Cenazesi, hükümet yetkilileri-

nin de hazır bulunduğu, geniş 

katılımlı bir topluluk tarafından 

kaldırılarak, Kahire’deki El-Afifi 

mezarlığına defnedildi.

Afgani’den Temel Farkı

Abduh, ana noktalarda üstadı 

Afgani ile aynı görüşleri paylaşı-

yordu. Ona göre, Müslümanlarının 

gerilemesinin asli sebebi yine 

Müslümanlar idi. Cebriyyeci an-

layışın ve tasavvufi pratiklerin 3. 

ve 4. asırdan sonra İslâm dünya-

sında etkin olmasından sonra ilim 

toplumdan tedricen çekilmişti 

ve bu durum son dönemlere ka-

dar böyle devam etmişti. Çözüm 

ilmi yeniden ihya etmekten ge-

çiyordu. Bunun için de ‘alimler’e 

büyük görev düşüyordu. Islahatı 

gerçekleştirecek olanlar, temelde 

‘alimler’di. Bunun için ‘taklit’ten 

vazgeçmek ve içtihad kavramına 

yeniden canlılık kazandırmak 

gerekiyordu. Müslümanlar bu 

noktada ‘akıl’ kavramından ya-

rarlanabilirlerdi ve bu bağlamda 

‘modern’ kavram ve kurumlara 

karşı ‘önyargılı’ yaklaşmaya da ge-

rek yoktu. Bu görevin yerine geti-

rilebilmesi için ise, ‘eğitim’e önem 

vermek gerekiyordu. 

Abduh, Cemaleddin Afgani ile 

tanıştığı yıllarda onun Müslüman 

Birliği’ni sağlama noktasındaki 

‘acilci’ önerilerine destek vermiş 

olmasına rağmen, onunla fiili ir-

tibatının kesildiği yıllardan sonra 

ilmin ve eğitimin önemini vurgu-

layan bir üslubu öne çıkarmaya 

başladı. Ona göre, siyasal ve dü-

şünsel açıdan halihazırdaki olum-

suz şartlar altında Müslümanların 

Birliğini temin etmek zordu. 

Bunun için öncelikle bir ‘zihni-

yet inkılabı’ yapmak gerekiyordu. 

Bu ise, ancak ‘eğitim’ ile sağlana-

bilirdi. (Çözümün ‘eğitim’de ol-

duğuna yönelik düşüncesinin en 

iyi örneklerinden birini, dönemin 

Osmanlı Şeyhülislâm’ına gönder-

diği ve dini eğitimin nasıl ıslah 

edileceğine dair somut önerisinin 

yer aldığı mektupta görebiliyo-

ruz. Abduh bu mektubunda, ge-

nel toplum katmanlarının yanı 

sıra özellikle ‘alimler’in eğitimine 

önem veriyor ve bu bağlamda eği-

tilecek kişilerin okuması gereken 

kitapları bile alanları ile birlikte 

ismen sayıyor. Onun bu konudaki 

şu cümlesi siyasal güç elde etme 

noktasında dahi ‘ilm’in merkezi 

önemine dair sahip olduğu dü-

şünceyi gayet güzel bir şekilde 

özetlemektedir: “Siyaset güç ile-

dir. Güç ise, şeref ve satvetle olur. 

Bu da vahdet ile sağlanır. Vahdet 

itaat ile olur. Gerçek itaat da sağ-

lam imanla mümkündür. Sağlam 

iman ise, dini eğitimin ıslahı ile 

mümkündür.”) Abduh’un bu ko-

nudaki düşüncesi, onun özellikle 

de Ezher’de müfredat programını 

“çağın ihtiyaçları doğrultusunda” 

yeniden hazırlama çabasında öne 

çıkmaktadır. O, Ezher’in İslâm 

dünyasındaki öneminin farkın-

dadır ve müfredat programında 

yapacağı değişiklik sonucunda 

eğitimin ‘kalitesi’nin artacağına, 

bunun da Ümmet’in genelinin 

hayrına olacağına inanmaktadır. 

Peki, Abduh, neden Afgani 

ile irtibatının sıcak olduğu dö-

nemde aktif siyasal çabanın fay-

dasına inanmaktadır da, sonradan 

bu fikrini değiştirmiş ve ‘acilcilik’ 

yerine, tabiri caizse, ‘tedriciliği’ 

tercih etmiştir. Bunun muhtemel 

nedeni, “siyasal gelişmelerin sey-

rini görmüş olmasıdır” denilebilir. 

Zira özellikle de Mısır ve Sudan 

■ Muhammed Abduh
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örnekleri, Osmanlı Devleti’nin 

Müslümanların Birliği’ni sağ-

layabileceği yönünde Afgani ve 

Abduh’un o dönemde sahip ol-

duğu ümidin boş olduğunu gös-

termiştir. Osmanlı Devleti gide-

rek güç kaybetmektedir ve üstelik 

sürgünden sonra döndüğü mem-

leketi Mısır fiilen İngiliz denetimi 

altındadır. Bu durum, onu, verili 

şartlar altında ‘aktif’ bir mücadele 

sürdürmenin ‘artık’ fayda sağla-

mayacağı noktasına götürmüş 

olabilir (onun bu noktadaki tavır 

değişikliğinin sebebinin, Said-i 

Nursi’nin Eski Said-Yeni Said dö-

nemi olarak adlandırdığı hayat 

evrelerinde farklı mücadele yön-

temi belirlemesinin nedeni olarak 

açıkladığı şeyle benzeştiği söy-

lenebilir. Zira Said-i Nursi de, 

Cumhuriyet’in kurulmasından 

sonra, aktif ‘siyasi’ mücadeleyi 

bırakmış ve ‘eğitim’ çalışmasına 

yönelmiştir). Dolayısıyla, onun 

görüşleri ile Afgani’ninkiler ara-

sındaki temel farkın ‘yöntem’ 

konusunda olduğunu söyleyebi-

liriz. Afgani, ‘acil’ tedbirin (yani 

Müslümanların tek bir siyasi 

çatı altında toplanmasının) çö-

züm noktasında yararlı olacağına 

inanmaktadır; Abduh ise çözümü 

‘tedrici’ yaklaşımda görmektedir 

(nitekim Osmanlı Şeyhülislâm’ına 

gönderdiği mektupta ‘alimler’in 

eğitiminin ‘uzun zaman alacağı’nı, 

ancak bunun için şimdiden kay-

nakların seferber edilmesi gerekti-

ğini vs. söylemektedir). 

Abduh’tan sonra Müslüman-

ların genel pratiğine baktığımız 

zaman ise, gelişmelerin Abduh’un 

tercih ettiği yaklaşımı destekledi-

ğini görüyoruz. Vefatından kısa 

bir süre sonra Osmanlı Devleti yı-

kılmış ve Müs-lümanlar tamamen 

başsız kalmışlardır. Cumhuriyet’in 

ilanından beş yıl sonra Hasan el-

Benna’nın kurduğu Müslüman 

Kardeşler Hareketi de, esas itiba-

rıyla, Abduh’un önerisi doğrul-

tusunda kurulmuş bir örgüttür. 

Nitekim bu hareket de, Ra’d:11. 

ayete atıfta bulunarak, “önce top-

lumun değişmesi gerektiği” hu-

susunu sürekli vurgulamıştır. 

Ondan sonra kurulan diğer İslâmi 

Hareketler’in stratejisi de esas iti-

barıyla ‘acilci’ değil, ‘tedrici’dir. 

Bu noktada söylenebilecek bir di-

ğer husus ise, Abduh’un tedrici-

liği sadece ‘şartların zorlaması’ ile 

tercih etmediğidir. Zira toplumsal 

değişim (ve eğitim), gerçekten, 

tabiatı itibarıyla, uzun bir süreç-

tir. Müslümanların geldiği bu son 

aşamada bile, ilmi düzey açısın-

dan hala ciddi eksikliklerimiz bu-

lunduğuna göre, onun eğitim ko-

nusuna yapmış olduğu vurguyu, 

zamanın şartlarına bağlamadan 

da değerlendirmek mümkündür.  

Görüşleri ve Tartışmalı Noktalar

Abduh, genellikle Batılı araş-

tırmacılar ve oryantalister tara-

fından ‘modernist’ bir ilim adamı 

olarak görülürken (örneğin H. A. 

R. Gibb ve C. C. Adams bu ka-

naattedirler) Müslüman mütefek-

kirler onun tanımlanması husu-

sunda bir mutabakata varabilmiş 

değildirler. Fazlurrahman gibileri 

onun ‘klasik bir alim’ olduğunu 

söylerken (hatta Montgomery 

Watt gibi kimi oryantalistler onun 

‘muhafazakâr’ bir alim olduğu 

görüşündedir), Münir Şefik gibi 

kimileri de onun tipik manada 

‘modernist’ bir kişi olmadığını, 

ancak Kutup-Mevdudi çizgisinde 

bir İslâm düşünürü olarak da gö-

rülemeyeceği düşüncesindedirler. 

Genel düşünce yapısında bakıl-

dığında (Urvetü’l-Vüska adlı pe-

riyodik ile Tevhid Risalesi adlı 

eserinde açıkça görüldüğü gibi) o, 

itikadi meselelerin birçoğu ile iç-

tihadın gerekliliği, taklidin zarar-

ları, öze dönüş, gerilemenin ne-

denleri ve Müslümanların Birliği 

gibi konularda sahip olduğu gö-

rüşlerle, ‘selefi’ çizgide bir alimdir. 

Abduh’un sorunu, kanımca, moderniteyi ve onun 
temel kavramlarını ‘yetkinlikle’ eleştirmeyi başara-
mamasıdır. O, bunun için gayret göstermekte; fakat 
bu gayreti gösterirken, bizzat moderniteden etki-
lenmektedir. Bundan dolayı, onun tavrını, ‘moder-
nist’ kategorisinden ziyade genel ‘İslâmcı’ katego-
risi içerisinde görmek daha doğru bir yaklaşım olur 
(Malum olduğu üzere, genel ‘İslâmcı’ yaklaşımın 
içerisinde ‘modernite’ eleştirisi hala bir problema-
tik olarak durmaktadır. Son yüzyılda modernitenin 
temel kavramlarını eleştirme gayreti gösteren pek 
çok İslâmcının, moderniteden şu veya bu oranda 
‘etkilendiği’ bir vakıadır.
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Fakat kimi kavramlara (örneğin 

akla) yüklediği anlam ve işlev-

ler düşünüldüğünde, onun tipik 

selefi anlayışla bağdaşmayan bir 

yaklaşım sergilediği görülmekte-

dir. (Bu nedenledir ki, bazılarına 

göre, o,  bir Mutezili’dir!) Ona 

göre, akıl ve nakil çeliştiğinde, 

nakl ya akla göre tevil olunur ya 

da yorumu Allah’a havale edilir ki, 

her iki yaklaşım da doğrudur. Bu 

görüşü, Mu’tezile’ye benzemekle 

birlikte, ondan (ikinci kısmı iti-

barıyla) farklıdır. Zira Mu’tezile’de 

akıl yorumda hakemdir. Burada 

genel yaklaşımlarında ‘selefi’ bir 

çizgide bulunan Abduh’un ‘akıl’ 

kavramı konusundaki farklı yak-

laşımının nedeni haklı olarak so-

rulmalıdır. Kanımca, meselenin 

hallini dönemin şartlarında bu-

labiliriz. Abduh Müslümanların 

aklı kullanmaktan iyice vazgeç-

tiği bir dönemde Batı toplum-

larının bilhassa aklı kullanarak 

gelişip kalkındığını görmekte ve 

bu ‘araç’tan yararlanmak istemek-

tedir. Dolayısıyla Abduh’un akla 

verdiği değer, ‘araçsal’dır. 

Onun amacı Müslüman top-

lumların eski haşmetli günlerine 

geri dönmesidir. Müslümanların 

Birliği fikrini de zamanında bu-

nun için savunmuştur. Ancak 

Müslüman toplumları analiz et-

tiğinde, sorunun esas itibarıyla 

‘içeride’ olduğunu görünce, bu-

nun nedenleri üzerinde de do-

ğal olarak kafa yormuştur. Bu 

bağlamda, ulaştığı netice şudur: 

Müslümanların gerilemesinin asli 

nedeni, ilmin bu toplumların ha-

yatından uzaklaşmasıdır. İlim ise, 

temelde, ‘akl’ın işletilmesinin bir 

sonucudur. Müslüman toplum-

lar, uzun asırlardır ‘düşünmeyi’ 

bırakmışlardır. Bu sorunun ke-

sin çözümü, aklı yeniden devreye 

sokmaktır. Bu, basit bir entelek-

tüel gaye için değil, toplumun 

ıslahı için yapılacaktır. Aslında 

Abduh’un bu noktada yapmış 

olduğu tespitlerde haklılık payı 

olduğuna kuşku yoktur. Zira yaşa-

dığı dönem itibarıyla, Müslüman 

toplumlar gerçekten ilimden ve 

tefekkürden iyice uzaklaşmışlar-

dır. Geriliğin asli nedenlerinden 

birinin (belki de en önemlisinin) 

bu olduğuna da kuşku yoktur. 

Fakat mesele, bununla bitmemek-

tedir. O, aklı savunurken, tipik 

bir ‘apolojetik’ üslup kullanarak 

‘araçsallığı’ zorlayacak yorumlarda 

bulunmaktadır. Örneğin Tevhid 

Risalesi’nin birçok yerinde “bu 

görüşün akla aykırı bir yönü yok-

tur” yahut “burada serd ettiğimiz 

görüş akılla çelişmez” gibi tipik 

‘savunmacı’ ifadeler kullanmakta, 

hatta kitabın son bölümünde iş-

lediği ‘keramet’ bahsinde bunun 

mümkün olduğunu ifade ettik-

ten sonra, görüşlerinin meşrui-

yetine ‘akıl’ kavramından destek 

aradığını gösterircesine: “bu söz-

lerimizde rasyonalistlerin itira-

zına gerekçe olabilecek bir şey 

yoktur” demektedir. Yani Abduh 

için ‘rasyonalistler’in itirazı, dik-

kate alınması gerekli bir şeydir! 

(Burada sadece Abduh’un değil, 

dönemin Müslüman ilim adamı 

ve düşünürlerin genelinin ‘sa-

vunma’ pozisyonunda olduğunu 

hatırlamamız gerekiyor. Bu pozis-

yonun sahibinin, rakibinin kav-

ram ve değerlerine hücum etmesi 

mümkün değildir; onun yapabil-

diği sadece kendi pozisyonunu 

‘savunmak’tır.) Bu durum, onun 

‘modern etki’ye açık olduğunu 

göstermektedir. Nitekim o, bunu, 

sadece ‘akıl’ kavramı konusunda 

değil, modernitenin başka kav-

ramları noktasında da göstermek-

tedir. Örneğin toplumların geli-

şim evrelerine ilişkin görüşlerine 

baktığımızda, burada, ‘ilerlemeci’ 

anlayışın izlerini görürüz. Ona 

göre, toplumlar sadece sosyolojik 

altyapıları itibarıyla değil düşün-

sel olarak da ilkelden gelişmişe 

doğru bir süreç izlerler. Hatta o, 

bu görüşünü ‘mucize’ kavramını 

izah ederken bile kullanır. Ona 

göre tarihin ilk dönemlerinde in-

sanlığın düşüncesi henüz gelişme-

miş olduğu için, peygamberlere 

‘hissiyata hitap eden’ mucizeler 

verilmiştir. Fakat son Peygambere 

gelindiğinde, insanlık akli geli-

şim bakımından artık ergenlik 

noktasına geldiğinden eski tipte 

mucizelere gerek kalmamıştır. 

Sünnetullah kavramını sebep-

sonuç ilişkisi bağlamında izah 

eden Abduh, ‘mucize’nin varlığını 

kabul etmekle birlikte, burada 

‘sünneti hasse’ (özel kanun) gibi 

bir kavramdan yardım almakta 

ve mucizelerin ‘künhünü bileme-

yeceğimiz” başka bir kanuna tabi 

olarak gerçekleştiğini söylemek-

tedir ki, bu da izahın, sonuçta, 

sebep-sonuç ilişkisine bağlanma-

sından başka bir şey değildir (hal-

buki tipik selefi yaklaşımda: “ka-

nunu koyan Allah, dilediğinde o 

kanunun dışına da çıkabilir” tarzı 

bir üslup benimsenir). Burada 

onun hem determinizm tuzağına 

düşmemek hem de mucizeyi in-

kar etmemek gibi bir kaygıdan 

hareketle, bir nevi ‘uzlaşı’ yolu 

aradığı açıktır. 

Abduh’un akıl kavramına 

verdiği ‘özel önem’ yüzünden 

■ Muhammed Abduh
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yaptığı kimi yorumlar ‘sınırları 

zorlayacak’ düzeye de ulaşmak-

tadır. Örneğin Fil Suresi tefsi-

rindeki ‘Ebabil kuşları’ ile ‘siccil’ 

taşlarının ‘çiçek mikrobu’ taşıyan 

‘böcekler’ olarak tefsir edilebilece-

ğine ilişkin kanaati bunlardan bi-

ridir. Nitekim bu hususta Seyyid 

Kutup (ve Elmalılı Hamdi) ken-

disini açıkça eleştirmiştir. Ama 

onun bu meyandaki tefsir örnek-

leri bununla kalmamakta, Menar 

Tefsiri’nin başka bölümlerinde 

benzeri yorumlama çabalarına 

rastlanmaktadır. Meryem (a.s)’e 

verilen ‘yiyecekler’in ‘doğal yol-

dan’ temin edilen rızıklar olduğu, 

Bakara Suresi’nde öldürülen kişiye 

ineğin bir parçasının vurularak 

diriltilmesi olayının o dönemde 

bilinen bir ‘adet’ olduğu, Hz. 

İbrahim’in parçalara ayırıp ayrı 

yerlere koyduğu kuşların dirilerek 

kendisine geri gelmesinin aslında 

kuşların eğitilerek alıştırılması 

ile ilgili doğal bir husus olduğu 

yönündeki yorumları da böyle-

dir. (Abduh’un bu tür yorumları, 

onun, daha sonra Halefullah ve 

Emin El-Huli tarafından sistem-

leştirilen ‘edebi tefsir’ yöntemi-

nin ilk mümessili olduğu şeklinde 

de değerlendirilmektedir. Bu gö-

rüş, kanımca doğru değildir. Zira 

Halefullah’a göre, Kur’ân’daki an-

latılan kıssalardaki mucizevi olay-

lar, ‘sembolik’tir; yani bizzat vuku 

bulmamıştır; Burada önemli olan 

‘verilmek istenen ders’tir. Abduh 

ise, mucizenin vakiliğini inkar et-

mez; o, sadece, mucizenin ‘özel 

bir kanun’a göre gerçekleştiğini 

ve bunu bizim bilemeyeceğimizi 

söyler.) 

Sonuçta Abduh’un, ‘akl’ı yoru-

mun başat bir unsuru olarak ka-

bul ettiği doğrudur, fakat burada 

şu hususun altını da çizmek ge-

rekmektedir ki, o, aklı her alanda 

‘başlı başına’ kaynak olarak da ka-

bul etmemektedir. Nitekim Tevhid 

Risalesi’nde aklın bir ‘sınırı’ ol-

duğunu, Cennet-Cehennem gibi 

gayba ait hususlarda aklın insan-

lığın ihtiyacına cevap verecek bir 

araç olmadığını, bu noktadaki 

ihtiyacı ancak ‘vahy’in gidere-

bileceğini açıkça söylemektedir. 

Ayrıca Abduh, ilham ile vahiy 

arasındaki farkı açıklarken, yine 

kimi ‘akılcı’ yorumlarda bulunma-

sına rağmen, vahyin ‘beşeri’ de-

ğil ‘ilahi’ kaynaklı olduğunu söy-

lemektedir ki, bu yorum, vahyi 

Peygamberin kalbi ve dilinden 

çıkmış kelam olarak izah eden 

(dolayısıyla ona ‘tarihsellik’ vas-

fını izafe eden) Fazlurrahman gibi 

‘modernist’lerin akılcılığından 

farklıdır. Özet itibarıyla, Abduh, 

bazı konularda ‘sınırları zorlayan’ 

ama ‘sınırı aşmamaya’ da dikkat 

eden bir alim olarak görülebilir. 

Onun görüşlerini sistematik bir 

şekilde ifade ettiği en önemli eseri 

kabul edilen Tevhid Risalesi’ne 

baktığımızda bunu rahatlıkla söy-

leyebiliriz.  

Urvetü’l-Vüska’da serd edilen 

görüşlere gelince, bunların genel-

likle ‘siyasi’ konularla irtibatlı (ve 

görece daha az ‘tartışmalı’) konu-

lar olduğu görülmektedir. Bu ise, 

derginin genel yayın politikasını 

ve çizgisini Cemaleddin Afgani’nin 

görüşlerinin belirlediği şeklinde 

yorumlanabilir. Fakat dergide yer 

alan fikri konularda Abduh’un et-

kisinin olduğuna da kuşku yok-

tur. Müslüman dünyasının kur-

tuluşu, İslâm Birliği, sömürüye 

direniş gibi konularda Afgani tar-

zının baskın olduğu görülürken, 

doğru kader anlayışı, imtihanın 

gerekliliği, ümitvar olmak gibi 

düşünsel konularda Abduh’un 

üslubu göze çarpmaktadır. Fakat 

sonuç itibarıyla, Urvetü’l-Vüska, 

siyasi bir örgütün çıkardığı bir ya-

yın organıdır ve Abduh da, üstadı 

ile birlikte olduğu dönemde ortak 

çalışmalar yapmış bir kişi olarak 

bu dergide ‘siyasi’ tonu baskın 

bir üslup kullanmaktadır. Fakat 

Afgani ile irtibatının koptuğu yıl-

lardan (özellikle de Mısır’a geri 

döndükten) sonra, o, görüşlerini 

‘sistematize’ etme imkanını bul-

muş ve sonuçta Tevhid Risalesi 

gibi ‘düşünsel’ sistematiği gelişmiş 

bir eser yazabilmiştir. Pek çok 

yazara göre, Abduh, görüşlerinin 

derinliği ve sistematikliği nokta-

sında Afgani’yi geçmiştir. Bunun 

bir diğer göstergesi de Menar 

Tefsiri’dir. Afgani, söylemi ‘savun-

macı’ olan ve fikri derinliği de 

bulunmayan Dehriyyun’a Reddiye 

ve Renan’a Cevap dışında kayda 

değer bir düşünsel ürün bırak-

mamışken, Abduh, (yarım kalmış 

da olsa) çağdaş dönemde selefi 

yaklaşımla bir tefsir yazabilmiştir. 

Nitekim o, çağdaş selefi yaklaşı-

mın temel yaklaşımlarını sistema-

tize etmek bakımından belirli bir 

başarıyı da yakalamıştır ki, bu-

nun kanıtı talebesi Reşid Rıza’nın 

aynı çizgiyi devam ettirerek ilmi 

ürünler vermeye devam etmesidir. 

(Bu noktada, Afgani-Abduh-Rıza 

üçlüsünü, Ebu Hanife-Ebu Yusuf-

İmam Muhammed üçlüsüne ben-

zetebiliriz. Her iki kategoride de 

ilk orijinal görüşleri dile getiren 

şahsın ‘siyasi’ imajı daha belirgin-

dir. Talebeler ise daha çok ilmi 

çalışmalar ile öne çıkmışlardır!). 
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Abduh’un Çağdaş Müslüman 
Düşünce’deki Yeri 

Abduh, Çağdaş Müslüman 

Düşünce açısından, içtihadın ge-

rekliliği, aklın kullanımı ve ilmin 

merkezi önemi konularında yap-

tığı vurgularla önemli bir yere 

sahiptir. Temel hususlarda üstadı 

Afgani ile benzer görüşlere sa-

hip olmasına rağmen, ‘akıl’ kav-

ramına yaptığı vurgu ve özel-

likle de Müslüman toplumların 

ıslahı noktasındaki önerdiği ‘ted-

rici’ yöntem bakımından ondan 

ayrılır. Abduh’un ‘akılcılığı’, sa-

dece rasyonalistlerinkinden değil, 

Mutezili akılcılıktan da farklıdır. 

Bu farkı belirleyen temel etken de 

‘dönemin şartları’dır diye düşünü-

yorum. Bunu, en iyi ‘araçsallık’ te-

rimi karşılamaktadır. O, aklı, ıslah 

noktasında en önemli iki araçtan 

biri olarak görmektedir. İlki, ak-

lın yetmediği noktalarda topluma 

rehberlik yapacak olan din (yani 

‘vahiy’)dir. Akıl ise, bunun dışın-

daki bütün alanlarda işlevseldir. 

Abduh’un akla dair bu vurgusu-

nun yaşadığı dönemin şartlarıyla 

ilgisi olduğu açık olmasına rağ-

men, çağdaş dönemde Müslüman 

Düşüncesinde bu tarz bir vurgu 

ile ilk kez karşılaştığımız da bir 

vakıadır. Bu bakımdan, Çağdaş 

Müslüman Düşünce içerisinde 

Abduh’un bu söylemi ‘biricik’tir. 

Kendisinden önce de bu kavramın 

önemine dair görüşler serd edil-

miş olmasına rağmen, Abduh’un 

ismini öne çıkaran husus, bu yön-

deki görüşleri daha tutarlı ve sis-

tematik bir bütünlük içerisinde 

ifade etmesidir. Fakat onun bu 

noktadaki görüşlerine damga-

sını vuran şeyin, ‘uzlaşı’ arayışı 

olduğuna da kuşku yoktur. O 

bu uzlaşıyı bir ölçüde sağlayabil-

miştir; ancak vefatından sonraki 

dönemde ‘bağdaştırma’ çabasının 

yerini, ‘ayrıştırma’ gayreti almıştır. 

Nitekim talebelerinden Reşid Rıza, 

daha sonra koyu selefi bir tarzı 

savunmaya başlamış; zamanında 

onun akılcı görüşlerine destek ve-

ren kimileri de pür seküler bir 

yaklaşıma doğru evrilmişlerdir. Bu 

durum, İslâm dünyasının gene-

linde modernitenin etkisinin art-

masının bir sonucu olarak görül-

melidir. Bilindiği gibi Abduh’tan 

sonraki dönemde modernitenin 

eril kavramlarından esinlenen 

elit kadrolar, İslâm dünyasının 

genelinde idareyi ele geçirmişler; 

Müslüman alim ve hareket önder-

leri ise, ‘savunma’ pozisyonunda 

kalarak moderniteye karşı diren-

meye çalışmışlardır. Talebesi Reşid 

Rıza’nın İbni Teymiyyeci bir sele-

filiğe yönelmesinin asli gerekçesi, 

kanımca budur. Çünkü ‘uzlaşı’ 

arayışı bu noktada işlevini kay-

betmiştir. Burada artık Müslüman 

toplumu ‘yeniden kurma’ gayesi 

öne çıkmıştır. Bu şartlar altında, 

artık ‘mücadele’ kavramının öne 

çıkacağına kuşku yoktur! 

Abduh’un amaca ulaşırken 

‘yöntem’ olarak tedriciliği öner-

mesi ve ilim kavramına vurguda 

bulunması da önemlidir. O, top-

lumu yeniden kurma çabasının 

‘uzun zaman alacağı’nın farkın-

dadır ve bu nedenle eğitim-

öğretim faaliyetine ağırlık ver-

miştir. Ezher’de yapmış olduğu 

müfredat değişikliğini belki çok 

önemli bir adım olarak göreme-

yiz ancak, Müslüman toplumla-

rın dönüşümünde ‘eğitim’in ve 

‘ilm’in merkezi önemine dair yap-

tığı vurgu gerçekten değerlidir. O 

bu noktada, kanımca, haklıdır. 

Müslüman toplumlar çökmüşler-

dir ve bu noktada temel kusurları 

ilmi ihmal etmeleridir. Islahat ça-

balarında da yine aynı noktadan 

başlamak gerekir. Zira bilgi, güç-

tür. Müslümanlar bilgi noktasında 

güçlü olmadıkça, güçlü toplum 

da kuramazlar. Abduh’u Çağdaş 

Müslüman Düşünce açısından 

öne çıkaran en önemli husus da, 

kanımca işte budur!

■ Muhammed Abduh

Abduh’tan sonraki dönemde modernitenin eril kav-
ramlarından esinlenen elit kadrolar, İslâm dünya-
sının genelinde idareyi ele geçirmişler; Müslüman 
alim ve hareket önderleri ise, ‘savunma’ pozisyo-
nunda kalarak moderniteye karşı direnmeye çalış-
mışlardır. Talebesi Reşid Rıza’nın İbni Teymiyyeci 
bir selefiliğe yönelmesinin asli gerekçesi kanımca, 
budur. Çünkü ‘uzlaşı’ arayışı bu noktada işlevini kay-
betmiştir. Burada artık Müslüman toplumu ‘yeniden 
kurma’ gayesi öne çıkmıştır. Bu şartlar altında, artık 
‘mücadele’ kavramının öne çıkacağına kuşku yoktur!
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Ö teden beri adı konulmamış 

bir çekişmenin düşünce ve 

sanat dünyamızda sinsi biçimde 

zihinleri meşgul ettiği bilinmekte-

dir. İlim ve edebiyat sanki birbi-

rine düşman ihtisas sahalarıymış 

gibi, kimi çokbilmişler tarafından, 

ikisinin arası açılmaya çalışılmak-

tadır. Türkiye’de roman yoktur, 

Türkiye’de roman yazılamaz, biz-

de trajedi olmadığına göre roman 

da olmamalıdır diye üst perdeden 

ahkâm kesenler vardır. Bu yetmez-

miş gibi İslâmcılığı şairlerin şer-

rinden(!) kurtarmak lazım diyen 

aydın (yoksa Ulemâ mı) köşe ya-

zarlarına da rastlanmaktadır.

Ulemâ ile aydın arasında ise 

büyük farklar bulunduğu, Ulemâ 

lehine aydın kavramına ver yansın 

edildiğine de tanık olunmuştur. Bu 

çekişmenin, ayrıştırmanın aslı as-

tarı nedir diye düşündüğünüzde, 

karşınıza ciddi, ilmi argümanlar 

yerine, tamamen hissi ve maalesef 

art niyetli peşin yargılar çıkmakta-

dır. Eğer bir şair yahut edibe canı 

sıkılmışsa köşe yazarının, bütün 

şair ve edipleri onun bulunduğu 

torbaya doldurarak denize fırlat-

mayı marifet bilmektedir. Özellik-

le İsmet Özel’in son zamanlardaki 

kimi yazdıkları, söyledikleri, yap-

tıkları bakımından ortada garip bir 

durumun olduğu anlaşılıyor. Belki 

Sezai Karakoç üstadın kendisine 

ait küçük muhitinde yaptığı ko-

nuşmalar arasında da, günümüz 

şartları bakımından eskimiş ve işe 

yaramaz olmuş öneriler bulunabi-

lir.

Romancılar açısından henüz bir 

şey söylemek çok erkendir. Zaten 

onlar şairler gibi her meseleye dair 

bir şey söyleme ihtiyacı duymazlar. 

Eserlerini üretir ve toplumlarından 

tepkiyi beklerler. Bu sebeple so-

runa şairler üzerinden bakmanın 

daha isabetli olacağı düşüncesin-

deyim. Evet, diyelim ki şairler orta-

ya sürdükleri iddialar bakımından 

gündemi okumada hem aciz hem 

de geç kalmışlardır. Aşikâr yanılgı-

lar içerisindedirler. O halde İslâmcı 

diye nitelenen muhitler üzerindeki 

ağırlıkları ve etkilerini bu sebep-

le azaltmakta fayda vardır (!) Zira 

toplumlarını yanıltmaktadırlar. 

 
Ulemâ ile Şairler Arasında

Bizim mensubu bulunduğu-

muz Anadolu toplumunun tarihine 

bakıldığında da, üstü örtülü ve de-

diğim gibi adı konulmamış bir gizli 

ve sinsi çekişme var mıdır; Ulemâ 

ile şairler arasında? Bana var gibi 

gelmektedir. En azından şu vardır: 

bu toplum şair ve ediplere göster-

diği itibarı, asla Ulemâya göster-

memiştir. Ve bu toplumda yaygın 

bulunan inanç, siyaset ve ahlak te-

lakkisi, halkın itikadına, Ulemânın 

öğretisinden ziyade, şairlerin tel-

kinleriyle geçmiş ve sinmiştir. Bu 

hadise benim neslime kadar da 

böyle sürmüştür. Başlangıçta bizim 

nesil ne Kur’ân, tefsir, ne hadis, si-

ret, ne de fıkıh ve kelam okuyarak 

Müslümanlaşmıştır. Müslümanlığı 

şuurlu bir biçimde seçenler, Meh-

med Akif, Necip Fazıl ve Sezai Ka-

rakoç okuyarak işe başlamışlardır. 

Tersinden bakıldığında aynı etki-

yi memleketin sol kesimi için de 

görmek mümkündür. Kimse Karl 

Marks, Lenin, Troçki okuyarak 

sosyalizmi seçmemiştir. Onları asıl 

bu yola sürükleyen Nazım Hikmet 

ile Ahmed Arif olmuştur. 

Toplumun genetiğinde duygu-

sal eğilimlerin daha baskın bulun-

duğu söylenip durur. Bir bakıma 

doğrudur da bu. Öyleyse ortada 

yadırganacak bir durum yok-

tur. Elbette duygusal bir toplum, 

Ulemâdan ziyade şairleri dinleye-

cek ve onların çizdiği istikamette 

yol alacaktı.

M. Önal MENGÜŞOĞLU

ULEMÂNIN VEBALİ
ŞAİRLERDEN ZİYADE
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■ Ulemânın Vebali

Esasen ben de yalnızca şairler-

den ve sadece duygu boyutuyla 

bir dine özellikle de İslâm’a gönül 

vermenin zaafl arını tartışıyorum. 

İsterdim ki İslâm bu memlekette 

ilim yoluyla ve temel kaynağı olan 

İlahi Vahiy’den öğrenilmiş olsun. 

Ve işi bilenler halklarına böylesi 

bir metotla öğretiyi sunmuş bulun-

sunlar. Çünkü ben de biliyorum 

ki yalnızca şiir okuyup yazarak 

kimse uhrevi hayatını kazana-

maz; dünya ve ahret saadetine 

erişemez. Biliyorum ki ilmin 

kaynağı İlahi Vahiydir. Ondan 

bağımsız ve onsuz bir Müslü-

manlaşma elbette eksik ve ma-

luldür. 

Anadolu coğrafyasında ya-

şayan halklardan Müslüman 

olanların, uzun tarihler bo-

yunca devletin asli unsuru sı-

fatıyla, daima seferlere çıktığı 

bilinir. Başka mesleklerle uğ-

raşmaları neredeyse yasaklan-

mış bulunan bu kesimlerin, 

yegâne bildikleri iş savaşmak, 

askerlik yapmaktı. Yönetici-

ler hem kendilerinin hem de 

devletin ömrünü böylece uza-

tabilmişlerdi. Asker adamın 

biricik meselesi hasret ve vus-

lat arasındaki sıkışmışlığıdır. 

Bunu da en güzel terennüm 

eden ve sadra şifa olan şiirler ya-

tıştırabilirdi. Şiir ve türkü işte bu 

sebepten ilmin ve fennin önüne 

geçmiştir. Şairler ise özellikle de 

halk şairleri, zaten halkın arasında 

dolanıp duruyor, insanların gön-

lünü ferahlatıyor, bu arada üç beş 

dize söyleyerek bununla geçimleri-

ni sağlıyorlardı. 

Peki, Ulemâ neredeydi, bu sı-

rada onlar ne yapıyorlardı? Niye 

ortada gözükmüyorlardı? Hatta şu 

andaki Ulemâ nerededir? Neden 

halklarının arasında değiller? Çün-

kü geçmişte de bugün de Ulemâ 

maalesef her zaman resmi Ulemâ 

olarak yaşamıştır. Dünkü Ulemâ, 

halkın dilini konuşmaz ve halkla 

temasa geçmezdi. Şimdikiler de 

farklı davranmamaktadırlar. Halka 

gösterdikleri yol ve yordam, yüz-

lerce yıl evvel üretilmiş ve o dö-

nemlere dair hususiyetler gösteren, 

bugünü okuması mümkün bulun-

mayan, hem de ikinci el, şerhçi ve 

haşiyeci birikimden başkası değil-

dir. Oysa yanlış ya da doğru Sezai 

Karakoç partisinin lokalinde her 

akşam kendisini dinlemeye gelen 

her tür insanla hasbıhal etmekte-

dir. İsmet Özel ise kendi kurduğu 

derneğinde anlaşılsın anlaşılmasın, 

herkese açık olarak konuşup, tür-

kü söyleyip durmaktadır. Bu top-

lumun Ulemâsı bu esnada hangi 

akademik körlüğün peşindedir? 

Görülüyor ki dün olduğu gibi 

bugün de Ulemâ kendi akadem-

yası içerisinde kendine gömülmüş 

iken, şairler yine ve hâlâ halkları-

nın arasındadırlar. Divan şairle-

rinin bir kısmını hariç tutarsak, 

geçmiş şairler de Ulemâya rağmen 

daha çok halkla temas halinde idi-

ler. Mesela devlete baş kaldıran 

Ulemâya kolay kolay rastlayamaz-

sınız; ne tarihte ne de günümüz-

de. Ama halkıyla birlikte devletin 

zulmüne karşı direnen yığınla şair 

ve edip vardır. Ulemâ halk için 

yok hükmündedir aslında. Bu-

nun tersi de doğrudur; halk da 

Ulemâ nezdinde ya yok hük-

münde yahut da bir şahsiyet 

sahibi sayılmamaktadır. Çünkü 

onlara göre halk, peşin olarak 

cahil ve geri zekâlı görülmek-

tedir. Ulemâ büyük ekseriyetle 

her zaman sadece devlet için 

var olagelmiştir. Onlar halkın 

hiçbir işine yaramazlar. Halka 

sundukları haplar belki basit 

bir ecza mesabesindedir. Oysa 

şairler ve edipler halkın ta ken-

disidirler.

Yeni Zamanlarda Bile

Geçmişin Ulemâsına bakıl-

dığında (selefi  dönemi, Numan 

bin Sabit’lerin neslini tenzih 

ederek söylüyorum) onları hep 

saray çevresinde görürdünüz. 

Sultanlardan kopartılan bir kese 

altının peşindeydiler. Ağır ve ağ-

dalı bir dil kullanarak, bir gizemin 

ardına saklanırlardı. Halk anlama-

sın diye veya zor anlaşılsın diye, 

işi daha da sırlı bir hale koyarlardı. 

Bilinemezliği, anlaşılamazlığı mari-

fet saymaktaydılar. Hakikati çıplak 

biçimde halka arz etmek yerine, 

onu kendilerince hafi fl eterek, birer 

tablete dönüştürür ve geri zekâlı 

farz ettikleri halkın, iki dudağı 

arasına yerleştirerek yuttururlardı. 

Ulemâ bu (Anadolu’da) toplumda 

Başlangıçta bizim nesil ne 
Kur’an, tefsir, ne hadis, siret, 
ne de fıkıh ve kelam oku-
yarak Müslümanlaşmıştır. 
Müslümanlığı şuurlu bir biçim-
de seçenler, Mehmed Akif, 
Necip Fazıl ve Sezai Karakoç 
okuyarak işe başlamışlardır. 
Tersinden bakıldığında aynı 
etkiyi memleketin sol kesi-
mi için de görmek mümkün-
dür. Kimse Karl Marks, Lenin, 
Troçki okuyarak sosyalizmi 
seçmemiştir. Onları asıl bu 
yola sürükleyen Nazım Hikmet 
ile Ahmed Arif olmuştur.
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hiçbir zaman halkının arasında 

olmamıştı. Boşuna mı bu toplum 

şairlerin peşine düşmüştü? Peşine 

düşecek âlim vardı da onu red mi 

etti? Yeni zamanlarda bile günü-

müzün Ulemâsı birçok hakikati 

ancak kendi arkadaşları arasında 

konuşup tartışmaktadır. Halkın 

bu işlerden anlamayacağını savu-

narak, hakikatin ancak bir kısmını 

veya sadece gölgesini halklarına 

koklatmaktadırlar. 

Evet, şair ve ediplerin öğret-

tiği/ öğreteceği İslâm bilgisinde 

eksikler, yanlışlar, zaafl ar vardır 

ve olacaktır. Ama eğer halk onla-

rın da peşini bıraksaydı, düşüne-

biliyor musunuz ki hangi şeytani 

canavarın pençesine düşecekti. 

Şairlerin en önemli ve değerli işle-

vi, halklarına konuşma ve düşün-

me aracı olan bir dil kazandırmış, 

bu dili yaşanır kılmış olmalarıdır. 

Anadolu’da ilk Müslüman devlet-

ler kurulurken, resmi yazışmala-

rın Farsça, ilim dilinin de Arapça 

olduğu malumdur. Sarayda Fars-

ça, ilim meclislerindeyse Arapça 

konuşulup yazılırken peki, bu iki 

dilden de mahrum kalmış bulunan 

halklar ne yapmalıydı? Dinlerini, 

imanlarını, yollarını, yordamlarını 

kimden, nereden öğreneceklerdi? 

Saray, halkı ile arasına duvarlar ör-

müş, Ulemâ ise saraydan çıkmaz 

olmuştu. Halkı şairlerin ve cahil 

şeyhlerin yönettiği tekke ve zaviye-

lerin kucağına iten Ulemânın bu-

gün şairleri kınamaya asla hakları 

yoktur. 

Ulemâ dediysek onların meş-

guliyetleri hakkında da bir şeyler 

söylemek gerekmektedir. Var mı-

dır İmam Gazali sonrası tarihin-

de dünya çapında yetişmiş, namı, 

unvanı âlemi tutmuş, orijinal bir 

ilim ehli? Kim gösterebilir halkına 

ilmi bakımdan rehberlik etmiş bir 

âlimi? Yapıp ettikleri, kendilerin-

den önce çalışıp çabalamış ünlü 

Müslüman ilim ve düşünce adam-

larının eserlerini şerhe yeltenmek, 

onlara haşiye düşmekten ibaretti. 

Orijinal eser ortaya koymuş kaç 

âlim vardır o devirde? Ve hangisi-

nin eseri halkına ışık tutacak bir dil 

ve üslup sahibidir? Ben de isterdim 

halkın ilim bakımından Ulemâya, 

duygu boyutuyla da şairlere yakın 

durmasını. Ama halkından uzak 

duran, kaçan, bilgiyi, hakikati on-

dan saklayanlara nasıl yaklaşılsın. 

Bir de maalesef son derece uygun-

suz bahaneleri vardır onların. Der-

ler ki halk yanlış anlar. Yanlış an-

larsa da sapıtır. Sanki salt şairlerin, 

tekke ve zaviyelerdeki cahil şeyhle-

rin kucağına terk edilince, sapma 

gerçekleşmemiş gibi. Müslüman 

dünyanın mevcut haline bakıldı-

ğında, görülen manzara üzerinde 

iyice düşünülürse ne görülmek-

tedir? Ulemânın hak ve hakikati 

gizlediği, şair ve şeyhlerin de gas-

sal önündeki meyyit gibi üzerinde 

oynadığı bir cesetten başka ne gö-

rülmektedir? 

Eğer şairler uzun boylu şiirler 

üreterek mesela Türkçeyi yaşanır 

kılmamış olsalardı, bugün Türkçe 

konuşan halklar da, tıpkı Kürtçe-

yi konuşmak uğruna on binlerce 

insanın ölmesini göze alan Kürtler 

gibi davranmak zorunda kalırlar-

dı. Şairler hiç olmazsa halklarına 

konuşma ve düşünmelerini sağla-

yacak bir dili yaşanır kılmışlardır. 

Söyler misiniz, Ulemâ bu halka ne 

vermiştir? Ne öğretmiştir? Bütün 

yaptıkları kimi yuvarlanmış bilgi 

küplerini tabletlere, drajelere, hap-

lara dönüştürerek yutmalarını sağ-

lamaktan başka. Şu tekerlemeleri 

hatırlamak sözlerimin kanıtı için 

kâfi dir diye düşünüyorum: İmanın 

şartı altıdır; İslâm’ın şartı beştir; 

otuz iki yahut elli dört farz vardır; 

dört mezhep haktır; Mehdi ve Haz-

reti İsa’nın ahir zamanda dünyaya 

geleceğine, kabir azabına, peygam-

berin miraçta Allah’ı gördüğüne 

inanmayan kâfi rdir; vahdet-i vücut, 

rabıta, nur-u Muhammedi, eşref-i 

mahlûkat ilkesel gerçekliklerdir; 

ölülere Kur’ân (Fatiha, Yasin) 

okumak caizdir; ölüye telkin yapı-

lır; her Perşembe akşamı iman ve 

nikâh tazelemelidir; akıl hakikati 

kavrayamaz, gönül lazımdır…

En eskilerden Türkçe yazan bir 

şair olarak Yunus Emre’den örnek-

leyecek olursak, ona mal edilen yı-

ğınla şiirde, İslâmi bakımdan hayli 

marazi bakışlar vardır. Lakin yine 

aynı zatın söylediği rivayet olunan, 

bir hayli de İslâm bakımından sağ-

lam söyleyişlere rastlarız. Belki de 

birkaç tane Yunus Emre vardır. İşte 

bize yakın gördüğümüz Yunus’un 

söylemlerinden derlenen birkaç 

dizeye bakalım. O der ki: Gelin 

tanış olalım. Bu sözün arkasından 

hemen Hucurât suresini hatırlaya-

biliriz. İnsanları şubeler ve kabi-

leler halinde yarattığını söyleyen 

Rabbimiz, bunu birbirimizle ta-

nışalım diye yaptığını da özellikle 

belirtmektedir orada. Şairin güzel 

söyleyişleri arasındaki şu beyit de 

dikkat çekicidir: Dilsizler haberini 

kulaksız dinleyesi/ Dilsiz kulaksız 

sözün can gerek anlayası. Dahası 

kimi âlimlerin sakladığını yine şa-

irin bize haber verdiğini aktararak 

sözleri tamamlayalım. İşte harika 

iki ayrı beyit örneği:

Akıl bir kişidür Allah’a bakar

Uyarsan akla uy, ol, buhlu yakar.

Eğer devlet gerekse akla danış

Mürebbisiz ilerü varmaya iş.
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“İtibar bizatihi sahip olunması gere-

ken bir DEĞERdir. Şayet bir kimse 

bizatihi itibar sahibi ise, kimse onu 

İTİBARSIZLAŞTIRAMAZ. Ama sahip 

olduğu itibar, birilerinin ona LÜTFU, 

itibarsızlığı da bu LÜTFUN geri alın-

masından ibaret ise, o kimsenin bir 

İTİBAR’ından  söz edilemez.

Madem belirtmeme ihtiyaç var, o 
halde ben de belirteyim:

İslâm’ın ilk halifeleri bizatihi 

İTİBAR sahibi şahsiyetlerdi…”

CEVAP

Hikmet Zeyveli, Nida dergisinin 

155. sayısında “Dört Halifeyi Farklı 

Okumak-1” adlı kitabım ile ilgili yayın-

ladığı eleştirisinin aynısını -ne hik-

metse- hiçbir cümlesini değiştirmeden 

Umran dergisinin Kasım 2012 sayısında 

tekrar yayınlama ihtiyacı duymuştur. Bu 

sebeple Zeyveli’nin tenkidine  Nida’nın 

156. sayısındaki verdiğim cevabi yazıyı 

aynen Umran’da da yayınlama zorunlu-

luğu hasıl olmuştur.

Hikmet Zeyveli’ye eserimi dikkat-

lice okuyup kendine göre eksik, hatalı 

gördüğü hususları kamuoyu ile paylaş-

tığı için teşekkür ederim. Çünkü tarih 

boyu ilim, ilim adamlarının birbirleri-

nin eserlerini ve yazılarını eleştirmele-

ri sayesinde gelişmiş, olgunlaşmış ve 

bugünkü düzeye ulaşmıştır. 

İlme katkıya her zaman saygı 

duyarım. Ben, kitaplarım ve diğer tüm 

bilimsel yayınlarımın, bilimsel çerçe-

vede eleştirilmesinden, varsa eksik ve 

yanlışlarımın tespit edilmesinden, bir 

akademisyen olarak son derece mem-

nun olurum. Çünkü tüm titizliğimize 

rağmen insanız ve elbette her insan 

gibi bizim eserlerimizde de her zaman 

kusurlar olacaktır. Ancak bazen kusur 

görülenler ve yanlış zannedilenler 

nefsu’l-emir’de öyle oldukları için değil, 

bakış açısından da kaynaklanabilmekte-

dir. Sayın Zeyveli’nin çoğu eleştirileri de 

bu kategoridedir. 

Şimdi, kendisine ve başta Umran 

dergisi okurları olmak üzere tüm 

kamuoyuna eserimle ilgili eleştirilerine 

sayın Zeyveli’ye ait başlıklar çerçeve-

sinde cevap vermeye geçiyorum. Aynı 

zamanda Zeyveli’nin gerek başlıklardaki 

gerekse de yazısındaki kitabım ve şah-

sımla ilgili bilimsel olmayan; “yetersiz 

ve cahil… sh. 55; …dürüst değil… sh. 

57; …Suçlamaya azimli… sh. 59; …sığ 

bir zihniyete sahip… sh. 61; …mahal-

le dedikoducusu gibi… sh. 61; …su-i 

zancı… sh. 60; …Reyting heveslisi... 

sh. 61, …Polemikçi, tarafgir… sh. 53; 

…Ahlaksız ve bilgisiz (Ahlaki ve ilmi 

kemalden yoksun)… sh. 61; …Resmen 

tahrifci… sh. 53” gibi “avami” tahkir 

ifadelerini de görmezden geliyorum:

“Doğru ‹lkeler-‹lkesiz Tercihler” Başlığı

Her bilim insanı, her akademis-

yen bulgularından bir sonuca gider. Bu 

durum bilimin bir gereğidir. Ben incele-

diğim konuyla ilgili bir takım sonuçlara 

ulaşıyorsam ve bu sonuçlar koyduğum 

ilkelere uymuyor onlar ile çelişiyorsa, 

sayın Zeyveli’nin bunu net bir şekil-

de belirtmesi gerekir. Ancak, Hz. Ebu 

Bekir’in ve Halid b. Velid’in şöhretle-

ri ve saygınlıkları nedeniyle, şayet bir 

bilim adamı olarak belirtmemiz gereken 

birtakım sorunlar var ve biz de onları 

atlıyorsak işte o zaman “ilkesizlik” etmiş 

ve bilime ihanet etmiş oluruz. Ben bunu 

şu ana kadar yapmadım ve yapmama 

kararlılığındayım.

Benim “sahabe model alınacak bir 

toplum değil, ibret alınacak bir toplum-

dur” prensibimi anlamak da doğrusu 

epeyce bir birikim ve seviye gerektirir. 

Çünkü “model” kabul etmekle “ibret” 

almak arasında o kadar fark vardır ki, 

bunu bir miktar tarih okuyanlar değil 

ancak sosyal bilimler alanında derin-

leşenler anlayabilir. Bu konuda sayın 

Zeyveli’ye, sosyal bilimlerde “anlama ve 

yorum” konularıyla ilgili bilimsel eser-

leri incelemesini öneriyorum.

“Ön Yargılı Davranma” Başlığı

Bu başlığın bizatihi kendisi prob-

lemlidir. “Ön yargı” denilen ve tama-

men sübjektif karakteri olan bir duru-

mu eleştiri konusu yapmak bilimsel bir 

tavır değildir. Çünkü benim geleneksel 

kabullere aykırı düşen yorumlarım bir 

ön yargının sonucu ise sayın Zeyveli’nin 

savunmacı refleksi de bir başka ön yar-

gının sonucudur. Peki, bu önyargıların 

karşılıklı olarak birbirini suçlayan ve 

mahkum eden tutumları nerede son 

bulacak? Bu nedenle söz konusu başlığı 

bilimsel bir eleştiri olarak kabul etmi-

yorum ve herhangi bir cevap verme 

ihtiyacı da duymuyorum.

Ancak, söz konusu ön yargılı dav-

ranmaya güzel bir örnek olması açı-

sından şu alıntıya dikkat çekmeden 

geçemeyeceğim. Sayın Zeyveli, “Dört 

Mehmet AZ‹ML‹

  İTİBARA DÂİR…
-Bir eleştiri münasebetiyle-
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Halifeyi yazmaya devam ederse İslâmî 

fütuhat”ın da, “Kılıç zoruyla emperya-

list işgal ve istilâ hareketleri” damgasın-

dan kurtulamayacağını tahmin etmek 

zor olmasa gerekir.” (sh. 61) sözleriyle 

kitabımı tamamen okumadığını ve yine 

tamamen ön yargılı bir şekilde yuka-

rıdaki sözleri ifade ettiğini anlıyoruz. 

Şayet kitabımın 149-171. sayfaların ı 

okumuş olsaydı bu ifadeleri asla yaz-

mayacaktı. Çünkü kitabımın ilgili bölü-

münde Müslümanların ilk fetihlerinin 

kılıçla zoruyla gerçekleşmediği gerçeği 

yeterli ve detaylı bir şekilde anlatıl-

mıştır.1 

“Doğru Anlama(ma) Problemi-Tercüme 
Hataları” Başlığı

Sayın Zeyveli de pekala bilir ki, 

bilimsel araştırmalarda tırnak içinde 

verilmeyen tercümeler, aslında uzun-

ca bir metnin kısa özetidirler ve ilgi-

li dipnotlar da, okuyucuyu konuyla 

ilgili daha geniş bilgi elde etmesi için 

yapılan yönlendirmelerdir. İşte benim 

yaptığım budur. Yine Zeyveli’nin de 

takdir edeceği gibi, “tercüme” o kadar 

sorunlu bir alandır ki, bu gün ikisi de 

aynı olan bir Kur’ân tercümesi bula-

mayız. Tercümeler her zaman farklıdır. 

Çünkü sosyal bilimcilerce meşhur bir 

ilke vardır; “her tercüme aynı zamanda 

bir yorumdur.” Bu nedenle ben ter-

cümelerimin ve atıflarımın her zaman 

arkasındayım…

Şimdi, Zeyveli’nin verdiği, güya 

yanlış tercüme örneklerini kısaca ince-

leyelim;

Örnek 1
Sayın Zeyveli, tercüme hataları 

bölümünde verdiği ilk hata örneğinde 

maalesef nerede ve nasıl bir tercüme 

hatamızın olduğunu belirtememiştir. 

Sadece benim uydurma olduğunu söy-

lediğim rivayetler ile ilgili değerlen-

dirmelerimi kendi kabulleri üzerinden 

eleştirmiş ve kendisinin haklı ve doğru 

olduğunu ispatlamaya çalışmıştır. Bu 

konuda söyleyecek bir şeyim yok… 

Çünkü ortada bir eleştiri metni yok…

Bir metinde tercüme yanlışı yap-

mak ayrı bir şeydir. İlgili metni değişik 

gerekçelerle farklı yorumlayarak red-

detmek ayrı bir şeydir. Bizim uygun 

bulduğumuz delillerle rivayetin uydur-

ma olduğunu belirtmemizi, sanki metni 

yanlış tercüme etmişiz gibi göstermeye 

çalışmak bilimsel bir tavır değildir.

Pek tabidir ki bizim çıkarımlarımız-

da bizimle aynı görüşte olmayabilirsi-

niz. Ancak “yorumu” bir tercüme hatası 

olarak değerlendirip bir hata imiş gibi 

göstererek okuyucuyu yanıltmak sadece 

bilime değil aynı zamanda ahlaki değer-

lere de aykırıdır. Açıkça belirtmeliyim 

ki Sayın Zeyveli’nin verdiği “tercüme 

hataları” örneklerinde herhangi bir ter-

cüme sorunu yoktur.  

Örnek 2

Sayın Zeyveli, bu örnekte de tercü-

me yanlışı yaptığımı iddia etmektedir. 

Halbuki burada bir metnin tercümesi 

verilmemektedir. Burada harfî (birebir) 

çeviri yoktur. Sadece Sa’d b. Ubade’nin 

tepkisinin boyutlarına dikkat çekilmiş 

ve vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla üzerin-

de durmak istediğimiz asıl konu Sa’d’ın 

toplumla birlikte olmadığı ve toplum-

sal eylemlere katılmadığıdır. Ancak her 

nasılsa sayın Zeyveli bu farkı göreme-

mekte ya da görmek istememektedir. 

Örnek 3

Burada sayın Zeyveli, Hz. 

Peygamber döneminde gerçekleşen bir 

olayın sanki Hz. Ebu Bekir döneminde 

gerçekleşmiş gibi aktarılarak konuyu 

kasten tahrif ettiğimi belirtmektedir. 

Öncelikle belirtmeliyim ki, Zeyveli, 

söz konusu ettiği olayı “sehven” yazmış 

olduğumuzu ve kitabın ikinci baskı-

sında gerekli düzeltmeyi yapacağımızı 

bilmediği için kendince haklı olarak 

eleştirmektedir. Ancak ben bir bilim 

insanı olarak kendisinden bu durumu 

hakkımızda çok önemli bir kusur bul-

muş olma heyecanıyla “hata” hanemize 

yazacağına, önce bu hatanın kasten 

mi yoksa sehven mi yapılmış olduğu-

nu araştırmasını beklerdim. Konunun 

aslına gelince, sadece altı satırlık bir 

kaymanın sebep olduğu bir düzenleme 

hatasıdır. Asla bir tercüme ve kaynağın 

yanlış anlaşılması gibi bir sorun söz 

konusu değildir. Arz etmeye çalıştığı-

mız durum ile ilgili sayın Zeyveli’nin 

yazısındaki üslubun ilimle ve akademik 

saygınlıkla ne kadar bağdaştığını ilim 

ehline havale ediyorum. 

Ben eleştirideki düzeye düşmemeye 

büyük özen göstermekle birlikte, Taberi 

ile Taberani’yi güya bilmediğimi, iltibas 

ettiğimi ifade ettiği paragraf için yaz-

mam gerekenler hususunda kendime 

hakim olmakta zorlandım. Çünkü aka-

demik kariyerinin son basamağına eriş-

miş, Türkiye’de ve İslâm Dünyasında 

kendisine özgü bir “TEZİ” ve bilimsel 

duruşu olan şahsım için böyle bir harf 

eksikliğinin, yazım eksikliğinin sebe-

biyet verdiği yanlışlıkları bir hata imiş 

gibi bana yakıştırmaması gerekirdi. Zira 

kendisi de bilir ki, bu türden yazım 

hataları tüm geleneğimizdeki ulema 

için de söz konusudur. Hatta bunlar 

için özel ıstılahlar bile geliştirilmiştir. 

Tüm bunlara rağmen sayın Zeyveli; 

“Anlaşılan, yazarımız henüz kaynaklar 

konusunda bir mümarese kesbetmemiş 

olmalı ki Taberî ile Tâberânî’yi birbi-

rinden ayırd edememektedir”, diyebili-

yorsa işte bu nokta aslında sözün bittiği 

noktadır.

Burada bir başka noktanın daha 

altını çizmeliyim. Sayın Zeyveli’nin 

öncelikle kaynaklarımızın akademik 

bir formasyonla nasıl değerlendirile-

ceği hususunu iktisab etmesi gerekir. 

İşte o zaman Taberani gibi bir kaynağı 

Dihlevi’den yaptığı alıntılarla değerlen-

dirmesinin ne derece sığ ve cılız bir yak-

laşım olduğunu görebilir. Altını çizerek 

belirtmeliyim ki, sadece okumak bir 

kişiyi akademisyen yapmaz.
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■ İtibara Dâir

Örnek 4

Bu örnekte ise sayın Zeyveli niyet 

okuyuculuğuna soyunmaktadır ve 

metni işime geldiği gibi anladığımı iddia 

etmektedir. Esasen burada bize yöneltti-

ği eleştiriye kendisi düşmektedir ve tam 

da kafasındaki savunmacı psikoloji ile 

metni okumaya çalışarak yanlış anlam-

ları metne yakıştırmaktadır. 

Burada kısaca sayın Zeyveli’nin 

“İslâm” kelimesine verdiğimiz anlamla 

ilgili eleştirisine de değinmek istiyorum. 

Sayın Zeyveli kendisi de, İslâm kültü-

ründe yer alan bazı sözcüklerin zaman 

zaman lügavi anlamıyla kimi zaman 

da ıstılahi anlamıyla kullanıldığını bili-

yor olmalıdır. Biz akademisyenler, bu 

durumu hem iyi biliriz hem de çalış-

malarımızda dikkate alırız. Bu itibarla 

söz konusu tercümemin doğruluğunda 

ısrar ediyorum ve ilgili kaynakları da 

kendime şahit olarak yeter buluyorum. 

Bir kere daha belirtmek istiyorum 

ki, ben de sayın Zeyveli’nin üslubunu 

kullanmak isteseydim sadece eleştiri-

sinde yer alan “niran” sözcüğü ile ilgili 

yazdıklarından dolayı kendisini yete-

rince iğneleyebilirdim. Fakat ben bu tür 

bir gayrı ilmi polemikten uzak durarak 

söz konusu eleştirisine kısaca değinmek 

istiyorum. 

Benim orijinal metinlerde geçen 

“niran” sözcüğüne verdiğim anlamı 

eleştiren sayın Zeyveli, üzülerek belirt-

meliyim ki, ancak Müslüman dünyada 

yüzyıllar sonra savaş literatürüne giren 

“Grejuva” adıyla maruf  “Rum ateşi”  

şeklindeki tercümesi ve iddiası sade-

ce bir tercüme eksikliğini değil aynı 

zamanda ciddi tarihi bilgi eksikliğini de 

göstermektedir. Kendisine bu konuyu 

yeniden araştırmasını öneriyorum.

Örnek 5
Çeviri hataları iddiasıyla yazdıkları-

na daha önce verdiğimiz cevabı tekrar 

olmaması için burada yinelemiyoruz. 

“Yanlış Ravi ve Zayıf Kaynaklar Tercihi” 
Başlığı

Öncelikle belirteyim “Yanlış Ravi” 

sıfat tanımlaması yanlıştır. Bilimsel bir 

dil kullanırken bu şekilde söylenmez. 

Çünkü sayın Zeyveli, benim Seyf b. 

Ömer’e ait rivayetleri nakletmemi, söz 

konusu ravinin zayıflığı ve yine bu 

ravi ile ilgili iktibas ettiğim kaynakların 

zayıflığı ile ilgili iddialar çerçevesin-

de ele alarak beni eleştirmektedir. Bu 

durumda doğru başlık, “Zayıf Ravi ve 

Kaynaklar Tercihi” şeklinde olmalıydı. 

Öncelikle bunu düzeltiyorum.

Seyf b. Ömer konusundaki eleşti-

rilerine gelince; Sayın Zeyveli’nin, ravi-

lerin cerh ve tadilleri hususunun gerek 

tarihçiler gerekse de hadisçiler nezdin-

de ne derece sübjektif ve yoruma açık 

bir konu olduğunu bilmesi gerekirdi. 

Bizim konuyla ilgili yaklaşımımız tama-

men bilimsel olup her türlü ön yargıdan 

uzaktır. Kaynaklar konusundaki tavrı-

mız da aynen bu şekildedir. Kendisini 

de bir bilim insanı olarak tarafsız olma-

ya ve kaynaklara taraflı bir şekilde bak-

mamaya bu vesileyle davet ediyorum. 

Yeri gelmişken belirtmeliyim ki, beni 

kaynak kullanımımdaki tutarsızlığımla 

eleştiren sayın Zeyveli, kendisinin Şii 

müellif Askeri ile ilgili ifadelerini bize 

yönelttiği eleştiri gözüyle tekrar oku-

maya çağırıyorum. Ümit ederim ki, bu 

konudaki tutarsızlığını fark eder.

Bilgi Hataları(!)Başlığı
“Bilgi Hataları” başlığı altında sayın 

Zeyveli, benim Mervan ile babası-

nı karıştırdığımı, dolayısıyla da tarihi 

olayları bazen babasına bazen de oğlu-

na nisbet ederek iltibas ettiğimi iddia 

etmektedir. Tarihçilerin Mervan için 

“Tarit oğlu Tarit” yani “kovulmuş oğlu 

kovulmuş” dediklerini ve şayet bunu 

da Mervan’ın babasıyla beraber Taif’e 

kovulmasından dolayı onlar için söy-

lediğini bilmiş olsaydı beni eleştireyim 

derken bu denli bir hataya düşmezdi.

Sayın Zeyveli’nin aynı konudaki 

bir diğer yanlışı da Mervan’ın Cemel 

savaşına katılımı ile ilgilidir. Bu konu-

daki yanlışının temeli kanaatimce sayın 

Zeyveli’nin Mervan ile oğlu Abdülmelik’i 

karıştırmış olmasından kaynaklanmak-

tadır. Aksi takdirde küçük çaplı bir 

tarih araştırmacısının bile Mervan’ın bir 

Emevi olarak Hz. Ali’ye karşı yapılan 

her türlü savaşta yer alabileceğini, Hz. 

Talha’yı da bu sebeple öldürdüğünü 

bilebileceğini düşünüyorum.

Sonuç
Ben hayatımın her anında İslâmi 

ilimlere ve özellikle de İslâm Tarihine 

hizmet etme bahtiyarlığına nail oldu-

ğum için Rabbime sonsuz şükrediyo-

rum. Bir bilim adamı olarak İslâm dün-

yasının sırtında asırlardır bir kambur 

olarak taşıdığı kimi ezberleri de boz-

duğum için Yüce Allah’a ayrıca hamd 

ediyorum. 

Bu can bu tende olduğu sürece 

de bu şerefli ve doğru yolda, bilim 

yolunda, ilerlemeye devam edeceğim. 

Bu yolda olumlu katkılarını ve haklı 

eleştirilerini tüm meslektaşlarımdan 

hararetle bekliyorum. Ancak başlığı 

eleştiri olan fakat muhtevası eleştiriden 

ziyade tahkir, tezyif ve birilerine hedef 

gösterme mesajlarını içeren her türlü 

faaliyeti de beni kamçılayan ve daha 

fazla gayretle çalışmama sebep olan 

bir faktör olarak görüyorum. Bu güne 

kadar yaptığım her türlü çalışmamın bir 

tek kelimesinde bile, mensubu olmak-

tan şeref duyduğum Müslüman camiaya 

karşı özür dilememe sebep olacak bir 

anlamın, hatta küçük bir îmânın söz 

konusu olduğuna inanmıyorum. Sayın 

Zeyveli’nin Allah’a karşı tövbe etmem 

gerektiği tavsiyesine gelince, hiç kimse-

nin Yüce Rabbim’le benim arama girme-

ye haddi ve selahiyeti yoktur.

Herkese saygı ve selamlarımla.

Dipnotlar
1  Zeyveli’ye, ayrıca Arapça olarak Ürdün’de 

sunulan bildirimi okumasını salık veri-

rim; “İlk İslâm Fetihleri, Gerçekleştiği 

Topraklarda Korku mu Salmıştır?” XI. 

Uluslararası Philedelphia Korku Kültürü 

Sempozyumu, 24-26 Nisan 2006 Amman-

Ürdün.
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Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans 

Salonu’nda yapılan programa katılım 

büyüktü. Kur’ân tilaveti ile başlayan programda 

Çekmegil’den hatıralar, Onun mücadelesi, iktisat 

anlayışı ve kişiliği anlatıldı. Panele çok sayıda 

vatandaşın yanı sıra Said Çekmegil’in akrabaları, 

yazarlar; Metin Önal Mengüşoğlu, Asım Öz, Bilal 

Sürgeç, eski arkadaşlarından Şeyho Duman, oğlu 

Selami Çekmegil, bürokratlar ve düşünürler katıl-

dı. 

Programın ev sahibi AKV Ankara Şube Başkanı 

Hikmet Yıldırım yaptığı kısa 

bir konuşmada İslâmi hareke-

tin bugünlere gelmesinde büyük 

emeği olanların unutulmaması 

gerektiğini söyleyerek “Bu mirası  

mücadelemize dayanak yapmak 

mecburiyetindeyiz. Kanaat önder-

leri genç nesillerimize anlatılma-

lı, onlara vefa gösterilmeli.” dedi. 

Yıldırım, 3 yıl içinde 24 kanaat 

önderinin bu şekilde panellerle 

tanıtılacağını açıkladı.

“Çekmegil yanlışı asla kabul etmezdi”

Said Çekmegil’in hayatı ve eserleri üzerine bir 

konuşma yapan Bilal Sürgeç, Çekmegil’in müte-

vazılıği üzerinde durup, yanlışa asla müsamaha 

göstermediğini belirtti. Said Çekmegil’in düşünce 

üzerine çok durduğunu vurgulayan Sürgeç, “İslâm 

dünyasının en büyük meselesinin menkıbeci kafa-

lar olduğunu söylüyordu. Fıkıh düşüncesini, İslâm 

düşüncesinin fabrikası olarak görüyordu. Politikaya 

mesafeliydi. Batı’nın insanlığa huzur ve saadet getir-

meyeceğini söylerdi.” dedi. 

“Doğru düşünmenin metodunu 
öğretirdi”

Çekmegil’in düşünce yapısı 

hakkında konuşan Metin Önal 

Mengüşoğlu, “Ondan aldığımız 

öz bugünkü hayatımızı kapsa-

dı. Onun tanıdığımda Malatya’yı 

ciddi bir çekim merkezine dönüş-

türmüştü. Orayı çekim merkezi 

haline getirmişti.”dedi. 

Ankara AKV, Değerlerimize Sahip Çıktı

Ankara Araştırma ve Kültür Vakfı (AKV) düzenlemiş olduğu “Unutulmayacak 
Değerlerimiz” adlı programda, İslâmi mücadeleye büyük katkıları olan Mehmet 

Said Çekmegil’in hayatı, eserleri ve mücadelesi ele alındı.
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Çekmegil’in bütün özelliğinin doğru düşünme-

nin metodunu öğrenmek ve öğretmek olduğunu 

belirten Mengüşoğlu, “Her şeyin ardında delil 

arardı. Hatta vefatında Ali Bulaç onun hakkında 

‘Delil arayan adam’ başlıklı bir yazı yazmıştı.” 

diye hatırlattı. Çok sayıda siyasetçinin kendisi 

ile bir araya geldiğine de işaret eden Metin Önal 

Mengüşoğlu, Necmettin 

Erbakan, Alparslan 

Türkeş, Bülent Ecevit gibi 

çok sayıda ismin kendi-

si ile fikir alışverişinde 

bulunduğunu kaydetti.

“Dili ve dini öğrenmenin 
ölçülerini onda gördüm”

Uzun bir zaman dili-

mini birlikte geçirdikle-

rini ve Çekmegil’in ikaz-

larının kendi hayatında 

çok büyük bir yere sahip 

olduğunu dile getirerek 

konuşmasına başlayan 

Şeyho Duman da “Dili ve 

dini öğrenmenin ölçüle-

rini onda gördüm, ondan 

öğrendim.” dedi.

Vaiz olduğu dönem-

lerde Çekmegil’in kendi-

sine yönelttiği eleştirilerin 

hayatında büyük yer etti-

ğini ifade eden Duman, 

“İslâmi idrakimizi belirledi. Meselelere bakışın, 

hadislere bakışın ölçülerini ondan öğrendim. O, 

mütevazı bir hayat yaşadı, en önemlisi de hayatı 

dolu dolu yaşadı.” diye konuştu.  

“Böyle bir babam olduğu için hamd ediyorum”

Babasının ardından söylenenlerin ve yapılan 

iyi hizmetlerin kendisini mutlu ettiğini söyleyen 

oğul Selami Çekmegil, “Böyle bir babanın oğlu 

olmaktan dolayı Rabbime hamd ediyorum.” dedi. 

Babasının bir nasihatini da dinleyenlerle paylaşan 

oğul Çekmegil, “Babam 

derdi ki Rabbinize şuurlu 

bir şekilde şükredin.”

“Çekmegil kitaplarda 
görmezlikten gelindi”

İslâmcılığı konu edinen 

kitaplarda Said Çekmegil’in 

görmezden gelindiğin-

den yakınan Asım Öz de 

“Atlanan Bir Eser: İktisat 

Anlayışımız” konu-

lu konuşmasında Onun 

“İktisad Anlayışımız” kita-

bı üzerinde durdu. Bunun 

öncü bir metin olduğunu 

ileri süren Öz, “İktisatta 

başlangıç düzeyinde bir 

metindir. Bu eser önemli 

olmakla birlikte dönemi-

nin antikomünist metinler-

den farklı bir yanı vardır. 

Eserde Mevdudi’ye, Elmalı 

Hamdi Yazır’a atıflar var-

dır. Eserde Çekmegil’in birikimleri de yer alıyor.” 

diye konuştu. 

Hafta sonu 13.30’da başlayan panel 16.00’da 

sona erdi. 

■ Ankara AKV
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Evet servet gibi bir 

SERVET ablamız vardı. 

Gönlü güzellikler 

hazinesi, hayatı güzellik-

ler deryası. 

Güzellik sundu hep 

çevresine, güzellik ekti 

hep gönüllere.

Evinden çıkarken 

son yolculuğuna ektiği 

güzellikleri biçe biçe gitti. 

Komşuları koştu yardımı-

na, mahalleli çoluk çocuğuyla koştu hastanede ziya-

retine.

Yerler ve göklerin ardından ağladığı bir güzel 

insandı ki, hüzün saldı duyan her gönüle; geçtiği, 

gezindiği, adımını atıp nefesini verdiği her yere.

Onun gidişiyle mahrum kaldı mahallenin çocuk-

ları SERVET ablanın tatlı şekerlerinden, göklerde 

uçuşan sevimli balonlarından. Mahrum kaldı mahal-

leliye en güzel simitlerini dağıtan emektar simitçiler. 

İkramlar, selamlar ve muhabbetler bir sokaktan daha 

eksildi.

Rasûlüllah (s.a.v.), “mümin ülfet eden ve edilen 

kişidir” buyurmuştu. Onun ülfet etmediği ve onunla 

ülfet edemeyen kimse yoktu ki. Duruşuyla sever ve 

sevilir bir insandı SERVET abla.

“Siz yerdekilere merhamet ediniz ki, göktekiler 

size merhamet etsin” buyurmuştu Peygamberimiz. O 

ağlayan yaralara merhem, sızlayan yüreklere bir der-

man olmadan uyuyamayan insandı.

“Yetimlere kefil olanla ben cennette yan yana ola-

cağım” buyurmuştu Peygamberimiz. O bildiği gördü-

ğü yetimlerle özel ilgilenir, hediyeler gönderir, arar ve 

sorardı. Bir yetim dostuy-

du, yetim sevdalısıydı. 

Yetimlerin olarak, has-

sas kişiliğin, ince düşün-

celerin, yufka yüreğin, 

iman, ihlas ve saliha kişi-

liğin ile hep aramızda 

olacaksın ve kalacaksın 

sevgili SERVET ablamız. 

Seni unutmayacak, seni 

hep hayırla yad edeceğiz. 

Kıyamette de biz senin 

hakkında böyle şehadet edeceğiz. 

Sevindirdiğin çocuklar, okşadığın yetimler, ısın-

dırdığın bütün yürekler kıyamette şahidin olsun.

Yolunda yürüdüğün, izinden ayrılmadığın 

Peygamber yoldaşın, Kur’ân şefaatçin olsun.

Sevdiklerinle beraber olasın, en sevdiğin 

RABBİNİN cennetinde cemaliyle şerefyab olasın.

Araştırma ve Kültür Vakfı’ndakı salı günü dersle-

rinde birlikte çıktığımız; “Kur’ân’ı anlayıp yaşamak 
ve yaşatmak” yolculuğumuzdaki yol arkadaşımız 

SERVET ablamızı Rabbine yolcu ederken yolunun 

açık olmasını Rabbimizden niyaz eder, geride bıraktı-

ğı yol arkadaşları olarak ayni yolda azimle ve kararlı-

lıkla  ömrümüzün sonuna kadar yeni yol arkadaşları 

edinerek yolumuza devam edeceğimize Rabbimizi 

şahit tutarız.

Yeni hayatın sana mübarek, senden sonrakilere en 

güzel örnek olsun!

Güzel yaşadın, güzelliklerinle örnek oldun, güzel 

öldün, güzel gittin sen ey GÜZEL İNSAN SERVET 

ABLA!!!

Hatice DÜZENLİ

AKV Ailesi “Servet”ini Kaybetti!
Değerli kardeşimiz, ağabeyimiz Burhaneddin CAN’ın sevgili eşi, AKV ailesi mensubu-

muz Servet CAN hanımefendi kardeşimizi Rabbine yolcu ettik. Mekanı cennet olsun. 

Başta Burhaneddin CAN ve kızları Saliha CAN olmak üzere yakınlarına, dostlarına ve 

camiamıza başsağlığı diliyor, yüce Rabbimizden merhume Servet CAN hanımefendiye 

rahmet, değerli eşi abimiz beyefendiye ve kızları Saliha CAN kardeşimize ve yakınlarına 

sabrı cemil niyaz ediyoruz. (AKV, Umran ve Pınar Ailesi mensupları)

TAZİYE
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Kurban Bayramı’nda “ata yur-

dun” en büyük ülkesi olan 

Kazakistan’da din ve kan kardeşleri-

mizle birlikte idik. Araştırma ve Kül-

tür Vakfı kurucularından kıymetli 

kardeşim Abdülvahab Yaman’ın 

gayreti ve 20 yıldır Kazakistan’da 

bulunan Kazak talebesi Hayrettin 

Öztürk’ün organizesiyle Almatı’nın 

Uzunağaç ilçesinde 100 kadar kur-

banın kesimini gerçekleştirmek ve 

Hayrettin Öztürk Hoca’nın sekiz 

yıl emek vererek hazırladığı 1300 

sayfalık Kazakça İslâm İlmihâli’nin 

dağıtımını sağlamak sebeb-i ziyare-

timizdi. 

Sovyetler Birliği’nin 1990’da da-

ğılması üzerine 1991’de bağımsız 

olan Kazakistan, 2 milyon 700 bin 

km2 genişliğindeki topraklarında 

16.5 milyon nüfusun yaşadığı, pet-

rol, doğalgaz, bakır, çinko ve ayrıca 

buğday ihraç edebilen, yeraltı ve 

yerüstü zengini bir ülke. Ülkede 

140 ayrı etnik unsur yaşıyor. Sovyet 

döneminde nüfusun yarısını Ruslar 

ve Almanlar oluştururken, şimdi 

%63’ünü Kazaklar, %15’ini Ruslar, 

%10’unu Özbekler, kalanını da di-

ğerleri teşkil ediyor. Halkın %80’e 

yakını Müslüman ve çoğunluğu da 

bizim gibi Hanefi  mezhebine men-

sup. Kazakistan’ın bağımsızlığını 

ilk tanıyan ülke olduğumuz için 

Türkiye’yi ve o zamanın Cumhur-

başkanı merhum Turgut Özal’ı çok 

seviyorlar.

Yeni kurulan her ulus devletin, 

kendine yeni bir ulus “yaratma” 

gayretlerinin bazı göstergelerini eski 

başkent Almatı’da, özellikle de Öz-

gürlük Meydanında gözlemlemek 

mümkün. Resmi dilin Kazakça ol-

ması gibi önemli gelişmeler bu bağ-

lamda kayda değer görünüyor ise 

de siyasi, idari ve fi ziki altyapıda 

Sovyet sisteminin varlığı ayan be-

yan ortada. Ülkeyi Nazarbeyev ve 

ekibi yönetiyor. İl ve ilçelerin hem 

idari hem de belediye hizmetlerin-

den sorumlu yöneticiler merkezden 

atanıyor. Sosyal hayatı, şehir mer-

kezlerinde büyük oranda Batılı ve 

Slav tipi yaşam biçimi, kasaba ve 

köylerde ise geleneksel Kazak kül-

türü şekillendiriyor. Materyalizmin 

ikiz kardeşleri olan Komünizmin 

70 yıllık din karşıtı uygulamaları ve 

son 20 yılda da Kapitalist Batı kül-

türünün etkileri, Kazakistan’da se-

küler hayatı egemen kılarken, Hoca 

Ahmet Yesevi’nin ülkesinde İslâm’ın 

izlerini neredeyse görünmez hale 

getirmiş.

Neyse ki, 1991’den bu yana 

özellikle Türkiye Müslümanları-

nın ciddi katkıları ile Kazak halkı 

İslâmî kökleriyle tekrar buluşmaya 

başlamış. Yeniden İslâm’a dönüşün 

en önemli göstergesi ise sayıları her 

geçen gün artan camiler. Kazakistan 

bağımsız olduğunda 70 civarında 

olan cami sayısı bugün 2 bin 300’e 

ulaşmış. Gözlemleyebildiğimiz ka-

darıyla, özellikle de vakit namaz-

larında namaz kılanların %90’ı 

genç. Kazaklar “namaz kılmak” 

yerine “namaz okumak” diyorlar; 

namaz kılanlara da “namazhân” 
diyorlar. Malum, “namaz” kelimesi 

de “hân” (okuyan) eki de Farsça; 

tıpkı “mevlit-hân” gibi. Namaza ve 

camilere çoğunlukla gençlerin de-

vam ediyor olması, Kazakistan’da 

İslâm’ın geleceği açısından oldukça 

umut verici bir gelişme. Görkemli 

Almatı Merkez Camii başta olmak 

üzere, bizim kurban bayram nama-

zını kıldığımız Uzunağaç Camii ile 

birçok caminin yapımını Türkiye 

Müslümanları ve özellikle Ali Özek 

hocamız gerçekleştirmiş. Kazak hal-

kı, bu yüzden Türkiye insanını çok 

seviyor.

Almatı-Uzunağaç’ta Kurban Bayramı

Kurban Bayramı namazını, Uzu-
nağaç merkez camiinde bin küsur 

kardeşimizle birlikte eda eyledik. 

Namazı kıldıran Uzunağaç müf-

tüsü ve baş imamı Ernar Hoca, 

Türkiye’de İLAM’da eğitim görmüş, 

çok cevval, oldukça sevilen bir din 

gönüllüsü. Orada imamlar devlet-

ten maaş almadıkları ve çok kısıtlı 

maddi şartlarda çalıştıkları için ger-

çekten ‘din gönüllüsü’ vasfını hak 

ediyorlar. Namaz öncesinde halka 

güzel vaz-u nasihatlerde bulunan 

Müftü Efendi, Türkiye’den 100 

kurban sahibini temsilen bize on 

KAZAKİSTAN’IN

NAMAZHÂNLARI

KÜLTÜR SANAT

Abdullah YILDIZ
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KÜLTÜR SANAT

dakika söz verdi ve konuşmamı si-

multane olarak Kazakçaya çevirdi. 

Ardından ilçe kaymakamı (hakimi) 

Candar Beg halkın bayramını kutla-

dı. Namazdan sonra da, gençler el-

birliği yaparak kurbanları tekbirler 

eşliğinde ve gayet maharetle birbiri 

ardınca kesiverdiler. Kazaklar, “kur-

ban kesmek” yerine de “kurban çal-

mak” diyorlar. Almatı/Uzunağaç ca-

miindeki konuşmamı özetle sizlere 

sunmak isterim.

Besmele, hamdele ve salvele ile 

başlayıp, ata yurdunda bayram se-

vincini paylaştıktan sonra: 

“Kur’ân-ı Kerim’de iki yerde na-
maz ve kurban birlikte zikredilir: 

Kevser suresinde “Fe-salli li-Rabbi-

ke ve’nhar: Rabbin için namaz 

kıl ve kurban kes.” emri; En’am 

sûresinin 162. âyetinde ise: “Gul 

inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve 

memâtî lillahi Rabbi’l-Âlemîn: De 

ki: Muhakkak ki benim namazım 

ve kurbanım (ibadetlerim) ve ha-

yatım ve ölümüm Âlemlerin Rabbi 

Allah içindir” talimatı yer alır.

İnşallah şimdi biz, önce namaz 

kılıp sonra da kurban keseceğiz ve 

Peygamberimiz’in (s.) yaptığı gibi, 

kurban keserken “inne salâtî ve 

nüsükî…” duasını okuyacağız. Üze-

rimize farz olan namazlarımızı beş 

vakit kılarak Rabbimize kulluğu-

muzu takdim ederken, kurbanları-
mızla da Allah’a teslimiyetimizi arz 

ederiz. Hac sûresinin 37. âyetinde 

vurgulandığı üzere, “Kurbanların 

etleri ve kanlarının değil sadece 

takvamızın Allah’a ulaştığının” 

şuuru içinde, en sevgili varlığımızı 

simgeleyen kurbanlarımızı, Allah’a 

imanımızın, ihlasımızın ve takvamı-

zın bir göstergesi olarak, O’nun rı-

zasını kazanmak niyetiyle yine O’na 

sunarız. Evet, Allah için kestiğimiz 

kurbanlarımız, Hz. İbrahim’in (a.s.) 

en sevgili varlığı ve ciğerparesi olan 

Hz. İsmail’ini (a.s.) temsil eder. Yüce 

Rabbimiz, Hz. İsmail’in (a.s.) yerine 

bu kurbanları bir “takva ve teslimi-
yet” simgesi olarak Hz. İbrahim’in 

(a.s.) şahsında hepimize lütuf bu-

yurdu.

Değerli Kazakistanlı iman ve 

can kardeşlerim! Peki, biz kurban-

larımızı neden özellikle burada, ata 

yurdumuzdaki siz akrabalarımızla 

paylaşmak istedik? Bunun cevabı-

nı, Peygamberimiz (s.) ile sahabe-i 

kiramdan Ebû Talha (r.a.) arasında 

geçen şu olayda buluyoruz:

“Sevdiğiniz mallardan infak 

etmedikçe birr’e (iyiliğe, erdem’e, 

takvâ’ya) eremezsiniz” mealindeki 

Âl-i İmran suresinin 92. âyeti gelin-

ce, ashabın en cömert ve en kahra-

man simalarından Ebû Talha (r.a.), 

doğruca kutlu Peygamberimiz’in 

(s.) yanına koşar ve aralarında şöyle 

bir konuşma geçer:

- Ey Allah’ın Rasûlü! Duydum 

ki, sevdiğimiz mallardan infak et-

medikçe birr’e eremeyeceğimizi be-

yan eden bir âyet gelmiş, öyle mi?

- Evet, ey Ebû Talha. Rabbimiz; 

“sevdiğiniz mallardan infak etme-

dikçe birr’e eremezsiniz” buyurdu.

- Ey Allah’ın Rasûlü! Benim en 

sevdiğim malım, bahçelerim ara-

sında en kıymetlisi olan, herkesin 

bildiği şu karşıdaki Beyrûha hur-

malığıdır. Onu Allah rızası için vak-

fettim. Dilediğiniz yere harcayınız.

Kutlu Peygamberimiz (s.), Ebû 

Talha’yı (r.a.) bu kararından dolayı 

tebrik eder, ona hayır dualarda bu-

lunur ve ardından şöyle buyurur:

- “Ey Ebû Talha! Sen bu bahçeyi 

akrabaların ve amca çocukların ara-

sında dağıt.”

Demek ki, Allah rızası için in-

fak edilen malları öncelikle akra-

balara ve amcaoğullarına vermek 

gerekiyor. Zaten Kur’ân’ın birçok 

âyetinde, önce ana-babayı sonra da 

akrabayı gözetmek emredilir. 

İşte biz de, en sevgili varlığımız 

olan, Hz. İbrahim’in (s) “İsmail’i” 

değerinde olan kurbanlarımızı siz 

akrabalarımızla, amca çocukları-

mızla paylaşmaya geldik. Size yü-

reklerimizin sevgisini sunmaya gel-

dik.

Rabbim, namazlarımızı ve kur-

banlarımızı kabul buyursun. Takva-

mızı yüce katına ulaştırsın. Kardeş-

liğimizi daim eylesin. Kalplerimizi, 

yüreklerimizi ve gönüllerimizi bir 

eylesin. Amin.”

Bayram namazı öncesinde cami-

nin içini-dışını dolduran cemaat, bu 

ifadelere alkışla mukabelede bulun-

mak istedi ama Müftü Bey camide 

“şapalak” (alkış) yapılmayacağını 

söyleyerek onları yatıştırdı. 

Bayram namazını Cuma günü 
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■ Kazakistan’ın Namazhânları

eda ettik. Cuma namazı sonrasında 

ise bize Kazak milli kıyafeti giydire-

rek anlamlı bir jest yaptılar. Birkaç 

söz söyleme fırsatı da orada doğdu. 

Kazak, Özbek, Uygur kardeşleri-

mizle ve Türkçe’nin Erzurum-Artvin 

şivesini konuşan Ahıska Türkleri ile 

doyasıya kucaklaştık.

Doğrusu Kazak kardeşlerimizin 

gözlerindeki coşku ve heyecanı gör-

menizi isterdim…  

Kazakistan ‹slâm’la Yeniden 
Buluşuyor

Kazakistan’daki sevindirici ge-

lişme şu ki; ülkede camilerin ve 

İslâmî eğitim kurumlarının sayısı 

hızla artıyor. Doğrusu, Türki-ye’den 

Kazakistan’a uzanan İslâmî kuruluş-

ların ve yardım organizasyonlarının 

hizmetleri her türlü takdirin üze-

rinde. Hizmetlerin kalıcı ve uzun 
soluklu bir anlayışla sürdürülmesi 

gerektiği kanaati, bu kuruluşların 

üzerinde ittifak ettiği bir husus. Bu 

minvalde Aziz Mahmud Hüdai 
Vakfı, çok verimli ve örnek bir çalış-

ma yürütüyor. Vakfın Kazakistan’da 

yedi merkezde açtığı İlahiyat 
Yüksek Okulları yüzlerce mezun 

vermiş, yüzlercesi de okumaya de-

vam ediyor. Ancak mezunların din 

görevlisi olarak hizmet vermeleri 

oldukça zor. Zira devlet imamlara 

maaş vermiyor. Gelir düzeyi ol-

dukça düşük olan cami cemaatinin 

sandıklara attığı paranın % 30’u 

Kazakistan Diyanet’ine, kalanı da 

camiye ve görevlilere paylaştırılıyor. 

Bu durumda imamların geçimlerini 

temin edecek ikinci bir iş yapmaları 

gerekiyor. Bu da onların görevlerini 

ciddi anlamda engelliyor.

Kazakistan halkının, asli kimli-

ği olan İslâmiyet’e dönüş çabaları-

nın çeşitli göstergelerini her yerde 

görmek gerçekten heyecan verici. 

Camiler gençlerle cıvıl cıvıl. Ancak, 

İslâmî kimliğini yeniden kuşanma 

mücadelesi veren birçok ülkede 

gözlemlendiği üzere, dışarıdan ge-

len İslâmî yardım ve hizmetler, ken-

di meşreplerini de oralara taşıma 

gayretine giriyorlar. Bu bağlamda 

Selefi  grupların, bölge halkının ta-

rihi ve sosyolojik şartlarını dikkate 

almayan sloganik söylemleri ve şe-

kilci tutumları ciddi sorunlar oluş-

turmaya başlamış bile. Bu durum, 

bölgedeki İslâmî gelişmelerden 

rahatsız olan güç odaklarına, bazı 

kısıtlamalar için fırsatlar bile verebi-

liyor. Mesela, Kazakistan’daki tüm 

dini faaliyetleri denetleyen Dinler 
Ajansı, camilerin dışında dini top-

lantılar yapılmasını yasaklamış. Öğ-

rendiğimiz kadarıyla, resmi kurum-

larda başörtüsü takmak ve namaz 

kılmak da yasaklar arasında.

Yeri gelmişken, Kazakistan’daki 

İslâmî çalışmaların derinliği üze-

rinde de durmak gerekiyor. Ülkede 

hizmet veren İlahiyat fakülteleri ve 

yüksekokullar ile Kur’ân kursların-

dan mezun olanların ellerinde az 

miktarda Arapça ve Türkçe kaynak 

eserler bulunuyorsa da, Müslüman 

halkın alıp okuyabileceği ve İslâmî 

bilgi eksiğini giderebileceği Kazak-

ça eserler yok denecek kadar az. 

Kazakistan’da resmi dil Kazakça 

ama Rusça da hâlâ yaygın olarak bi-

liniyor ve konuşuluyor. Rusça yazıl-

mış İslâmî eserler de neredeyse yok. 

Kısaca, Kazakça İslâmî kitap açığı 
ve açlığı had safhada. 

Bizim Kazakistan’a gidişimizin 

kurbandan daha öncelikli ayağı da 

bu konu ile alakalı idi…

Kazakça ‹slâm ‹lmihâli Nihayet 
Yayımlandı

Türkiye’de doğup büyüyen, 

Marmara İlahiyat Fakültesi’nden 

mezun olup Fıkıh dalında ihtisas 

yapan ve yirmi yıldır Kazakistan’da 

hizmet veren Kazak kardeşimiz 

Hayrettin Öztürk, ilk kez Ka-

zakça İslâm İlmihâli yazdı ve bu 

kapsamlı eseri halkın istifadesine 

sundu. Kazakistan Diyanet’inin de 

onayladığı 1300 sayfalık ilmihâl, 

Hanefi  fıkhını esas alıyor; zira Ka-

zak Müslümanların çoğu Hanefi . 

Sekiz yıllık bir çalışmanın ürünü 

olan İslâm İlmihâli, inanıyoruz ki 

Kazakistan’da büyük bir ihtiyacı gi-

derecek. İşte biz, kurban kesimine 

vekâlet etmenin yanında özellikle 

bu eserin halka dağıtımına katkı 

sağlamak üzere Kazakistan’da idik. 

Bu arada Hayrettin Öztürk Hoca 

Haydi Namaza, Yusuf’un Üç Göm-

leği ve Dua Söylemden Eyleme adlı 

kitaplarımızın Kazakça çevirilerini 

de gerçekleştirdi. Ayrıca Osman 

Nuri Topbaş Hocaefendi’nin bazı 

eserlerinin Kazakçaya çevrilip bası-

mına başlanması da çok sevindirici 

bir gelişme.

Komünizm döneminde dini ha-

yata dair her şey yasaklandığından, 

Kazak halkı dini bilgi konusunda 

ciddi bir boşluk yaşıyordu. İslâm’a 

susayan Kazakların temel İslâm 

ilmihâl bilgilerine kendi dillerin-

de ulaşmalarını sağlamak, doğrusu 

çok önemli bir ihtiyaç haline gel-

mişti. İşte bu ihtiyacı karşılamak 

üzere hazırlanan bu kapsamlı İslâm 

İlmihâli inşallah büyük bir boşluğu 

dolduracak. 
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1926 yılından bu yana, milli 

eğitim sistemimiz üzerinde bu güne 

kadar değişik ülkelerin eğitim sis-

temlerini deneyerek bazı tadilatlar 

yapılmasına rağmen sistemde hala 

problemlerin yaşanması, halihazır 

problemlerin çözülememesi geçmiş 

dönemlerdeki koalisyon hükümet-

lerinin çekişmesi yüzünden sürün-

cemede bırakılması ve daha sonra 

da ülkenin ekonomik krizlerle bo-

ğuşması nedenlerinden kaynaklan-

dığını görüyoruz.

Hatta sorunların kökenine bir 

ayna tutulup bakıldığında, bu so-

runların ne kadar eski olduğunu 

sorunların ancak kökenine iyice 

inildiğinde öğrenebiliyoruz.

Geçmiş dönemlerdeki koalisyon 

hükümetlerinin çekişmesi yüzün-

den bazı sorunların hep sürünce-

mede bırakılması ve daha sonra da 

ülkenin ekonomik krizlerle boğuş-

ması nedenlerinden kaynaklandığı-

nı da görüyoruz.

Ayrıca geçmişte işlev kılınama-

mış sürüncemelerin temel nedeni; 

siyasi hizipleşmeler ve siyasi reka-

betler yüzünden eğitim sisteminin 

nasıl yaz boz tahtasına döndürüle-

rek oynanmasından kaynaklanmış 

olduğunu da buna ilaveten düşüne-

biliriz.

Çok uzun yıllara matuf birikmiş 

bu problemler, kısa zamanda çözü-

leceğe de benzemiyor. Çünkü anlık 

çözülebilecek problemler değil bun-

lar. Hem zamana yayılabilecek hem 

de devletin ekonomisini ilgilendiren 

bir konuyu da kapsamaktadır.

Üstelik bir de otuz yılı aşkın 

devam eden terörün ülkeye getir-

diği maddi kayıpların üçyüz milyar 

doları da aşması ve can kayıpları 

yaşatması da düşünüldüğünde, bu 

milletin çocuklarının istiklâl ve is-

tikballerine yönelik maddi ve ma-

nevi zarar vermelerini de göz önüne 

aldığımızda kayıplarımızın bir hayli 

fazla olduğu da tespit olunacaktır.

Yıllardan beri Milli Eğitim şu-

raları yapılır ama ne yazık ki bu 

şuralardan uzun erimli ve yapısal 

dönüşümlü sağlıklı çözümlerin bu-

lunamaması da ayrı bir handikap 

sayılır.

Ülkemizde eğitim sisteminin 

planlanmasında bir ümit vaat et-

meyen geçmişte kat be kat olan bu 

kısır çalışmalar, gençliğe ikballeri 

için umut veremeyecek yetersizlikte 

ve hatta zarar verebilecek biçimde 

bulunması da ayrıca kaygı verici ol-

muştur.

Bugün mevcut iktidar, ülkenin 

birincil sorunlarının başında eko-

nomi, güvenlik ve eğitim paketi 

dahlindeki bu sorunları çözmeye 

özen gösterme çabası içersindeyse 

de ancak kısmen çözme gayretinde 

Naci CEPE

EĞİTİM SİSTEMİMİZ VE
BİTMEYEN SORU/N/LAR
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bulunabilmiştir. Fakat sorunların 

çoğu henüz çözülememiştir.

Şu an ülkemizin en büyük acil 

sorunlarının başında terör ve sınır 

komşumuz Suriye ile ilşkiler gel-

mektedir. Temenni ederiz ki bu aci-

liyet bekleyen sorunlar da en kısa 

zamanda çözülür.

Mevcut sorunlara karşı çözüm 

arayışı için hazırlanılmış eylem 

planları yürürlükte bulunurken 

yine de birincil çözüm bekle-

yen sorunların başında eğitim 

sorununun da bunlara parelel 

oranda bir öneme haiz olduğu-

nu da yadsıyamayız.

AK Parti Hükümeti önceki 

yıllara nazaran eğitim ile ilgili 

bütçe planlamalarına önem ve-

rirken 2012-2013 yılı eğitim 

harcamaları için tüm bakanlık 

bütçelerinin önüne MEB büt-

çesinin geçirilmesi eğitimin 

önemine dair eğitim sorunla-

rını çözecek işaretler taşıdığı 

gözlenmektedir. Eğitime ayrı-

lan bütçe, tassarruf olamayacak 

kadar çok önemlidir. Çünkü 

gelecek kuşakların istikballeri 

de buna bağlıdır.

Eğitim sisteminin sorunla-

rı nüfüsun artması ve okuma 

isteğinde olanların /okumuşla-

rın taleplerindeki artışı ile ilgili 

bir durum. Aslında talep oranı 

yükseldikçe sorunlar da gide-

rek daha da artacak ve bitme-

yecektir. Durum o ki ülkemiz 

geliştikçe okuma seferberliği, 

tıpkı uzun koşulu bitmeyecek 

bir maraton koşusunu andıran 

bir konu olacaktır..

Eğitim, insan hayatının en 

önemli ihtiyaçlarından biridir. Bu 

yönüyle eğitim ile kurulan sistemin 

sağlıklı işlerliği, yapılacak çalışma-

ların en başında bulunmalıdır ve 

bu sistemin uzun erimli yaşayacak 

oranda sağlıklı ve kalıcı temelli 

planlamalar üzerinde daha çok du-

rulmalıdır. Ani kararlar ve alelacele 

uygulamalar her zaman ve her ze-

minde faydalı gözüken bir konuyu 

zararlı hale dönüştürebilecek evsaf-

ta olduğu da unutulmamlıdır.

Geçmişten günümüze kadar 

tam seksen beş yıldan beri yapılan 

tasarı ve reformlarla o kadar değişik 

sistem arama modelleriyle uğraşıldı 

ki sonuçta eğitim sistemimiz, akıl-

ları bulandıran içinden çıkılmaz 

hale gelen bir karmaşaya dönüştü. 

Bir sistemi siyasi iktidar olarak değil 

bir devlet politikası olarak çok uzun 

soluklu yaşatabilecek kararların 

alınabileceği bir başka mekanizma 

oluşturulamadı. Bu yüzden eğitim 

sisteminin bizzat kendisindan kay-

naklanan arızalar sürgit günümüze 

değin taşındı. Haliyle onlarca yığıl-

mış sorun şüphesiz bir günde bite-

cekmiş gibi de burada algılanamaz.

Artık çözüm için batı toplumla-

rından sistem için model arayışla-

rını terk edelim ve kendimize göre 

model arayışları içinde bulunalım. 

Model sistem, model öğretmen, 

model öğrenci tasarım konseptleri 

oluşturalım.

Eğitim Sisteminde Geçmişte 
Yaşanan Zorluklar

Bu yazıda eğitim sistemi ku-

rumlarının çalışma yönteminin 

nasıllığı, sistemin yapılandırıl-

ması içinde yönetimde yetki-

lerin nasıl paylaşılacağı ya da 

sistem içi yapısal müdahalelerin 

nasıllığı bir istikrar ekseninde 

bulunup bulunulmadığı gibi 

konulara yer verilmeyecektir. 

Zikrettiğimiz hizmet içi bu so-

runlarin çözümü icin bakanlık 

tarafından zaten arastırma ya-

pılmaktadir.

Dışardan bir bakışla gözlem-

lemeyi esas alıp akla takılan ya 

da görünen sorunların ve kamu-

yu ilgilendiren gerekli soruların 

üzerinde durulmasının daha ya-

rarlı olabileceğini düşünüyoruz.

1973-80 yılları arasındaki 

zaman geçidinde ideolojik ne-

denlerle eğitim sistemine ya-

pılan bazı siyasi müdaheleler, 

istenmeyen sorunlar yaşatmış, 

eğitimin gerçek öznesi olan va-

tandaşların; can derdine düşe-

rek yaşadığı o meşum günlerde 

kardeşin kardeşle çatışma içinde 

bulunduğu demokratik sisteme ve 

devlete olan inancı neredeyse sıfır-

lanmış gibiydi.

İdeolojik bir örgüyle örtünme-

ye bürünmüş bir eğitim sistemi ya 

da yargı asla düşünülemez. Ancak 

yaşanılan o kaotik meskur günler, 

Geçmişten günümüze kadar 
tam seksen beş yıldan beri 
yapılan tasarı ve reformlar-
la o kadar değişik sistem 
arama modelleriyle uğraşıldı 
ki sonuçta eğitim sistemimiz, 
akılları bulandıran içinden 
çıkılmaz hale gelen bir karma-
şaya dönüştü. Bir sistemi siyasi 
iktidar olarak değil bir dev-
let politikası olarak çok uzun 
soluklu yaşatabilecek karar-
ların alınabileceği bir başka 
mekanizma oluşturulamadı.
Bu yüzden eğitim sisteminin 
bizzat kendisindan kaynakla-
nan arızalar sürgit günümüze 
değin taşındı. Haliyle onlar-
ca yığılmış sorun şüphesiz 
bir günde bitecekmiş gibi de 
burada algılanamaz.
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devletin bütün kurumlarını ide-

olojik ateşin yangınlarıyla çoktan 

yakmaya başlamıştı. Öğretmenler 

ve polis teşkilatı vb. gibi bürokra-

tik nüfüsun çok yoğun olduğu bu 

alanlar fi kir ayrılıklarının fi tnesiyle 

tanışmış, ayrıştırıcı günler yaşanıl-

mıştı.

28 Şubat 1997 Post modern dar-

beyle birlikte kurulmuş koalisyon 

hükümetleri icraatlarının başına res-

men uygulamaya konan temel eği-

tim reformuyla birlikte sekiz yıllık 

zorunlu ve kesintisiz eğitime geçil-

miş. Zorunlu olan bu eğitim aslında 

dünya standartlarına göre beş yıldan 

sekiz yıla çıkarılması bazı sancılara 

rağmen bir bakıma göre ülkemiz için 

olumlanmış bir gelişme olarak sayı-

labilir.

Fakat çok önceden düşünüp 

bir planlama hazırlığı sözkonusu 

bile olmadan alelacele bir değişime 

doğrudan girilmesi yüzünden nasıl 

okullarda ciddi derslik ve öğretmen 

açığı meydana getirmişse bugün de 

4+4+4 ‘de yeni başlatılan uygulama-

da da benzer durumlar yaşanmış ve 

halahazır yaşanmaktadır da.

2012-2013 Eğitim-öğretim yılı 

açılır açılmaz sistem çok ciddi prob-

lemlerle yüz yüze gelmistir. Okul-

larda öğretmen ve derslik açığı yine 

hazırlıksız olunduğu için birden 

bire zuhur etmiştir. Önümüzdeki 

kış aylarında kim bilir ne tür sorun-

larla karşılaşılacak.

Bugün 1997 senesine göre daha 

fazla öğretmen açığının oldugu aşi-

kar. Yeni sistemin kendini kabul 

ettirme surecinde sorular ve sorun-

ların yüzünü göstermesi de kaçınıl-

maz bir durum olarak beklenmeli-

dir. 

Yeni Sistemde Öğretmen Açığı Nasıl 
Giderilecek?

Uzun yıllardır her atama do-

neminde binlerceyi bulan sayılarla 

kadroda kendisine yer bulan (2012 

Şubat dahil!) sınıf öğretmenliğinde 

önceden hiç hesap edilmeyen bir so-

runla karşılaşıldı. Yeni eğitim sistemi 

daha ziyade branşlaşmayı gerektirdi-

ğinden eski sisteme göre alınan sınıf 

öğretmenleri birden bire norm fazla-

sı durumuna düştü.

Norm fazlası olan bu öğretmen-

lerin bir bölümü yan dalları olduğu 

için alan değişikliğine tabi tutularak 

farklı branşlara geçirildiler.

Yıllardır sınıf öğretmenliği yapan 

öğretmenlerin sistemin değişmesi 

ile birlikte kendilerini birdenbire 

lisans eğitimi almadıklari bir branş-

ta bulmaları eğitim sistemimiz için 

ciddi bir sorun oluşturuyor. Örne-

ğin; bir sınıf öğretmeni alan değişik-

liği ile Matematiğe, Sosyal Bilgilere, 

Türkçeye, İngilizceye geçebildi. Bu 

ise yüksek puanlar ile atama bekle-

yen binlerce branş öğretmenini yad-

sınamaz şekilde önünü tıkayarak 

mağdur etti.

Bunun sonucunda ne olmuştur? 

Eğitim sistemin birdenbire 4+4+4 

şeklinde yeniden yapılandırılma-

sı başta bizzat eğitim sistemini ve 

sınıf öğretmenlerini de hazırlıksız 

yakalamıştır. Yeni eğitim sistemi ile 

atama bekleyen sınıf öğretmenleri 

ise ani ve çelişkilerle dolu şok baş-

kalışımları yaşamış/yaşamaktadır.

Hatta halıazır eğitim fakültelerinde 

okuyan öğretmen adaylarını da is-

temedikleri sorunlar beklemektedir.

Söz konusu olan bu durum; 

en çok yüksek puanlar ile atama 

bekleyen branş öğretmenlerini hiç 

olmaması gereken mağduriyetler 

yaşatarak üzmektedir. Sonradan 

gelebilecek sorunlar yüzünü gös-

termeden M.E.Bakanlığı behemal 

bir tekaddüm yapabilme tedbirini 

bir an önce alması gerekli ve ata-

ması yapılmayan öğretmenlerin bir 

bölümünü Şubat 2013’de sübvanse 

ederse ancak yaşanılacak sorunların 

önüne geçilmesi biraz da olsa azal-

tılması mümkün olabilir. Sorunun 

kapsamlı çözümü ise üç ya da dört 

yıl alacak gibi görünüyor.

Tam burada yinelenerek en te-

mel dikkate değer bir konu zikre-

dilecekse o da eğitime kazandırıla-

cak kalitedir. Bunun ise planlı bir 

şekilde baranşlara göre temel eğitim 

almış öğretmenlerimizle daha iyi ve 

sağlıklı bir yol alınacağıdır.

Yeni eğitim sistemi ile birlikte 

öğretmen ihtiyacının 120-140 bin 

arasi oldugu ifade edilmektedir. 

Eğitim sistemi, tasarruf yapmayı 

ikinci planda bekletip geciktirilme-

yecek kadar ehemmiyete haiz oldu-

ğunu düşünmesini bilen her insan 

bilmektedir. Yukarıda belirttiğimiz 

sorunlar bilindiğine göre yüksek 

puanlarla atama bekleyen öğret-

menlere 2013 Şubat ayında yapıl-

ması elzem hale geldiğinden uygu-

İdeolojik bir örgüyle örtünmeye bürünmüş bir eğitim 
sistemi ya da yargı asla düşünülemez. Ancak yaşanı-
lan o kaotik meskur günler, devletin bütün kurum-
larını ideolojik ateşin yangınlarıyla çoktan yakmaya 
başlamıştı. Öğretmenler ve polis teşkilatı vb. gibi 
bürokratik nüfüsun çok yoğun olduğu bu alanlar 
fikir ayrılıklarının fitnesiyle tanışmış, ayrıştırıcı günler 
yaşanılmıştı.
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lama geciktirilmeden başlatılmasını 

gerektirmektedir.

Çünkü, yığılmalara neden olun-

muş yüksek puan almış bu öğret-

menlerimiz; eğitim sisteminin sık 

sık yaptığı revizyonların yüzünden, 

mağduruyet yaşamaktadırlar. Konu 

çok önemlidir ve dikkatten kaçırıl-

mamlıdır. Zira bekleyen öğretmen-

lerimiz sistemin normal işleyişini 

geciktirerek geçiştirmeye çalıştığı 

bir konu haline gelmemelidir. Aksi 

takdirde bunun vebalinin sorumlu-

ğunu kim üstlenebilir?

Bundan böyle yapılacak yeni 

atamalar madem 2013 yılına plan-

lanmış o halde bir defaya mahsus 

ya da üç yıl planlamaya dahil olmuş 

açık öğretmen ataması bitinceye 

değin Ağustos-Şubat aylarında ata-

maların yapılmasıdır. Sadece üç yıl 

için bu şekilde atama yapılması niye 

mantıklı olmasın ki.

Eğitim sisteminin kalitesini pe-

dagojik formasyonunun eğitimini 

almış öğretmenlerimiz tarafından 

konuşlandırılacağının bilinmesi 

daha gerçekçi gözükmektedir. Öğ-

rencilerimiz alanında uzman olmuş 

öğretmenleriyle nitelikli bir öğreni-

mi daha fazla haketmektedirler.

Haliyle vekil öğretmen başka 

asıl öğretmen daha bir başka. Bi-

linçli hangi Anne ve Baba eğitimle-

rinin ileriki aşamalarında çocuğuna 

istikballerine zarar verecek vekil 

öğretmenlerin eline teslim ederdi.

Öneğin tarla ve bahçe bitkileri ye-

tiştiricisi formasyonu olmayan bir 

vekil/ücretli öğretmen uzman ol-

madan nasıl ingilizce ve matematik 

dersini usuline göre verebilir. Bu tip 

uygulamalar batıda yaşansaydı en 

büyük tepkilerini ilk olarak öğrenci 

velilerinden alırdı.

Biz çoğu zaman tepki-

siz bir toplum olduğumuz için 

ebeveynler,aydınlar ve en kötüsü 

muhalefet olarak (bu ülkede mu-

halefet doğru eksende yapılamadığı 

için) maalesef gereken yapıcı tep-

kileri gösteremiyoruz. Muhalefet 

niçin var bu ülkede kavga ederek, 

bozarak, karalayarak ve yıkmak için 

mi yoksa uyarmak ve daha yapıcı 

olmak için için mi?

Ücretli Öğretmenlik Sistemi Nasıl Ve 
Neden Çalışıyor?

“Ücretli Öğretmenlik 657 Sayılı 

Kanunun 86. Maddesi çerçevesinde 

vekil/ücretli öğretmen istihdamı ya-

pılabilmektedir.

Ders Ücreti Karşılığı Görev-

lendirme 657 sayılı Kanunun 89. 

maddesi “Ders ücreti Karşılığı gö-

revlendirmenin” yasal dayanağıdır. 

657 sayılı kanunun 89. maddesinde 

bu husus “Her derecedeki eğitim ve 

öğretim kurumları ile üniversite ve 

akademi (Askeri akademiler dahil), 

okul kurs veya yaygın eğitim yapan 

kurumlarda vb. kuruluşlarda öğret-

men veya öğretim üyesi bulunma-

ması halinde öğretmenlere, öğretim 

üyelerine veya diğer memurlara ve-

yahut açıktan atanacaklara ücret ile 

ek ders görevi verilebilir.” şeklinde 

yer almıştır. Bu hüküm çerçevesinde 

Milli Eğitim Bakanlığı 16.12.1998 

tarihinde çıkardığı “Milli Eğitim Ba-

kanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin 

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 

Esaslar” ile Ders ücreti karşılığı gö-

revlendirmelerle ilgili olarak belirli 

esaslar tespit etmiştir. Buna göre; 

Öğretmen sayısının yetersiz olması 

halinde öğretmen olmayan ancak 

yüksek öğrenim görmüş kişilere

 1- Okul öncesi, ilköğretim ve 

yaygın eğitim kurumlarında haftada 

30 saate,

2- Orta öğretim kurumlarında 

(Lise) haftada 24 saate kadar, ek 

ders görevi verilebilir. Diğer taraf-

tan uzman ve usta öğretici olarak 

nitelendirilen kişilere haftada 40 

saate kadar, okul öncesi, mesleki ve 

teknik orta öğretim ile çıraklık ve 

yaygın eğitim kurumlarına ek ders 

görevi verilebilir.

Bu konudaki prosedür söyle-

dir; ders ücreti karşılığı görevlen-

dirilmek isteyenler açık bulunan 

kadrolar için okul müdürlerine 

başvururlar. Okul müdürü, ihtiyaç 

olması halinde İl/İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğünden, İl/İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğüde Kaymakam veya Vali-

likten izin almak suretiyle ilgili kişi 

ders ücreti karşılığı görevlendirile-

bilmektedir.”

Görüldüğü üzere öğretmenlik 

kurumuna hiçbir pedagojik formas-

yonu olmayan meslek ya da her-

hangi bir yüksek okuldan mezun 

olmuş vatandaşlarımıza da ”Vekil ya 

da ücretli öğretmen” başlığı altında 

geçici kadrolar ihdas edilmiş ya da 

edilmek istenmiştir. Sözü edilen 

bu geçici kadrolar azaltılmıyor ve 

uzun süren yıllardan bu yana ül-

kemizde neden halazır yaşatılıyor? 

Bunu gerçekten anlamak mümkün 

değil. Böylesine ihmal edilmeyecek 

ciddi bir konuda siyasi iktidarlar 

lutfen bütçe gibi bir sebebi baha-

ne etmesinler. Bugün için sadece 

2012 öğretim yılında “Geçici ücretli 

öğretmenlik”in sayısı altmış binlere 

yakın olduğu bilinmektedir.

Eğitim fakültesi mezunu sayısı 

neredeyse üç yüz bini bulan ve yük-

sek puanlarla atama bekleyen öğret-

menler mevcutken, nitelikli eğitim 

hedefl eyen MEB, 60.000’e yakın 

ücretli öğretmen çalıştırarak kendisi 

ile çelişmiyor mu?

Bu ülkede; vekil polis, vekil 

doktor, vekil hakim var mi ki vekil/

ücretli öğretmen olsun? Bütün mes-

lek sahiplerini öğretmenlerimiz ye-

tiştirmiyor mu? Neden öğretmenlik 

mesleğine bu kadar haksızlık yapılı-

yor ve mesleğin itibarının zedelen-

mesine izin veriliyor?
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Ülkemizde okul artırımına gi-

dilmesi neticesinde okul enfl asyo-

nun yaşanmasına sebep olunmuş 

olduğu görünüyor. Evet okul var, 

öğrenci var ama bu okullardan sa-

dece “Okumuş yazmış” diplomalı 

insanlar üretiliyor. Okul çok, öğren-

ci çok fakat bu öğrencilere mezun 

olduktan sonra doğru dürüst bir 

iş yok. Bu okullardan mezun olan 

genç insanlara bir istihdam sağlana-

maması, genç insanların hayallerini 

dumura uğratıyor. Planlamalar neye 

göre hangi ihtiyaca göre yapılıyor, 

kaç yıllık yapılıyor? 

Sırası gelmişken konuya bir de 

sürekliliği olan başka bir sorunu da 

eklemek gerekir. O da şudur; bilin-

diği gibi öğretmen yetersizliğinden 

mevcut kadrolu branş öğretmenle-

rine bir de “Ek ders” verme saatleri 

ekleniyor bu durumu da eğitimin 

nitelliği açısından mümkünse asga-

riye indirilmelidir. Böylelikle atama 

bekleyen öğretmenlerimize hemen 

olmasa da yıllara yayılmış hesap-

lanmış bir programla çok az kadro 

tahsis edilebilir. Küçük ama oranı 

minimum olacak bu tür öneri sun-

ma katkılarıyla eğitim sistemine bir 

başka yoldan kaliteye nitelik vere-

cek formüllerin sağlanması da gere-

kebilir diye düşünülebilir.

Enteresan olan bir başka durum 

daha var bu ücretli sistem uygula-

malarında. Basından edinilen bil-

gilere göre SGK kurumu, kolejlere 

yaptığı rütin denetimlerinde öğret-

men ücretinin devlet okullarından 

az olduğunu tespit etmiş ücret ayar-

lamalarının devletin verdiği ücre-

te göre ayar yapılmasını istemiştir.

SGK’nın ücret ayarının denk hale 

dönüştürme isteği sosyal devlet ol-

manın gereğidir fakat aynı durum 

asgari ücretle ya da biraz altında 

ya da üstünde (Kıyas, ders saatine 

göre) çalıştırılan ücretli öğretmenle-

re de geçerli midir diye ister istemez 

bir soru akla geliyor nedense.

Yukarıda saydığımız konsepte 

öğretmenlik mesleğine katıştırılıp 

eklemlenen ve üzerinde problem 

olan burada sözünü ederek saydı-

ğımız uygulamaların bugün için 

tamamı yanlıştır. Bu uygulamaların 

uygulanırlığı yarım asırdan çok faz-

la olduğu bilinmesine rağmen geç-

miş yılların handikap dolu yasayla 

belirlenmiş bu uygulamalar ne za-

mana kadar beklenip sonlanacak? 

Bugün artık böylesine anakronik 

duruma taşınmış icraatların nere-

deyse bir geleneğe dönüşmemesi 

için karar verilerek kesin çözüm 

getirilmelidir? Böylesi acı tabloları 

görüp karşılaşmamak için en kısa 

zamanda çözülmesi için bir takvim 

belirlemesi yapılarak mezkur du-

rum bir an evvel sonlanmalıdır.

Çünkü daha çok yapılacak işle-

rimiz var.

Öğretmenlik Ötekileştirici 
Bakışlardan Kurtarılmalı

Öğretmen; bir eğitim sistemin 

olmazsa olmaz sayılan ana motorik 

gücüdür. Eğitim sistemin can dama-

rı mesabesinde bir yerde bulunmayı 

hak eden insanlardır. Eğitimin ugu-

lanma pratiği, şekli, öğrenciyi haya-

ta kazandırma ve yetiştirme öğret-

menlerimizin sorumluluğu altında 

icra ediliyor.

Tek partili dönemdeki uygula-

maların başlangıcından sonra 73-80 

yıllarında da sürdürülen ideolojik 

kumpasın bir türlü toplumun ha-

fızasından hala çıkarılamaması da 

üzüntü vericidir.

Nedense kamuoyundaki bazı 

kesimlerin zihninde öğretmenliğin 

aldığı konum şöyle değerlendiril-

meye çalışılıyor; en iyi meslek, üç 

ay tatili de var, maaş da garantili 

şeklindedir. Öğretmenler, hakkını 

ve hukukunu aramaya meydanlarda 

arayıp yaparken de ”Eylemci öğret-

men” yaftasını yemeye maruz bıra-

kılıyor.

Öğretmen, yılda bir gün “Öğ-

retmenler günü” adı altında hatırla-

nıyor. Ancak bu hatırlanma sevgisi 

maalesef “Öğretmen seviciliğinden” 

öteye taşınmıyor. Tıpkı diğer kut-

lanan günler gibi kapitalizmin bu 

tür günlerde hediye babında herkes 

birbirine bir şleyler alsın diye öğret-

menler de senenin bir gününde de 

olsa o gün seronomiye dönüşmüş 

yapmacık “Törensel sevgi” ile kut-

lanıyor.

Bir dönem “Yüksek Öğretmen 

Okulları” vardı. Öğretmenlik kuru-

muna model olabilecek öğretmen 

yetiştirebilecek düzeyde okullardı. 

Sadece öğretmenleri en iyi biçimde 

yetiştirebilmek için kurulmuş mo-

del olabilecek konsepte yapılandı-

rılmış okullardı bunlar. Şimdilerde 

esamesi bile okunmuyor.Ör: ”İstan-

bul Çapa Yüksek öğretmen okulu” 

dendiğinde akan sular sular durur-

du. Ne oldu şimdi bu okullara?

Bugün üniversitelerde öğret-

menlik “Eğitim fakültelerine” bağ-

lanmış ancak fen edebiyat fakül-

tesindeki bülümler de uzun yıllar 

pedagojik formasyonlarını tamam-

ladıktan sonra öğretmenlik mesle-

ğine intikal ettiler. Bu uygulamalar 

eğitim fakültelerindeki salt öğret-

men olacak branşların önünü de 

kesmesine neden oldu/olmuştu.

(Alınan yeni bir kararla şu an for-

masyon verilmeyeceğinin kararı 

alındı)

Esasında öğretmenlik kuru-

munu ve mesleğini tek partili dö-

nemde ve 73-80 arası ideolojilerin 

tahakkümüne alınmış ve siyasetin 

şemsiyelik görevini yüklendiği eği-

tim kurumu ve mensupları maale-

sef ideolojik yandaşlıklar için siya-

si oteritelerin inisiyatifl erine tabi 
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tutulmuş olmaları da o günler için 

esef vericiydi..

Buradaki saydığımız nedenlerle 

Öğretmenlik mesleğine “Kutsaldır” 

diyen milletimiz, bu iltifatı hafıza-

sından silerek “Anarşist” damgası-

nı niye vurmak istedi? Günümüze 

kadar öğretmenlik mesleğine gelen 

öteleyici bir iticilik milletin sine-

sinde sürgit yaşamış olarak pekişim 

yapmış. Öğretmenler, sendikaları 

aracılığıyla şimdilerde ne zaman 

haklarını aramak için bir eylem ya-

pıp yollara düşseler ironik bakış ve 

sözlerle öğretmenin onuru niçin ve 

neden inciltiliyor? Bu toplum her 

zaman ve her siyasi zeminde rö-

vanşşistçe davranmayı bir kenara 

bırakmalıdır. Öfke öfkeyle söndü-

rülemeyeceğine göre... şiddet şid-

detle sonlanmayacağına göre... her-

şey sonuçta boş olacaktır.

Son zamanlarda sayın M.E. Ba-

kanının, kendi kurumunun temel 

taşı ve motorik gücü olan öğretmen-

lere atfen basında çıkan haberlerlere 

göre konuşuyorsa bunu bir üslup 

hatası olarak görmek yanlış olma-

yacaktır. Kendi kurumunun başat 

unsuru olan bu öğretmenler, sayın 

bakandan daha sıcak bir ilgiyle kar-

şılık beklemektedir.

Ülkemizde öğretmenlik kurumu 

ile ilgili negatif anlamda yalan yanlış 

konuşmalar bitsin artık. Öğretmen-

ler birtakım öteleyici yaftamalardan 

çıkarılsın artık.

Eğitim sistemi kurumu üzerinde 

anlık projeler uygulanılması yeri-

ne önceden her şeyin kamu oyun-

da yapılan tartışmalardan sonuç 

olarak çıkan eleştirel tepkileri alıp 

değerlendirdikten sonra yola ha-

zırlıklı olarak çıkmak daha makbul 

olacağıdır doğru olan. Yoksa aşı-

rı revizyonlarla, hızlı değişimlerle 

dönüşümlerin sağlıklı ve istikrarlı 

olacağını beklemek nasıl bir yanlış-

sa bu aceleci icraatların arkasından 

gelebilecek tartışmalar doğurması 

da kaçınılmaz olacağı muhakkaktır.

Eğitim sistemi çeşitli denemeler-

den geçmeseydi, aşırı revizyonlarla 

hızlı dönüşümler yaşamasaydı ve 

okullardaki müfredat yeterli dona-

nımlı düzeyde olsaydı uygulama 

da tam ve en az eksiklerle başarı 

ile konuşlanmış şekilde hedefi ne 

ulaşacaktı. Eğitim ve öğretim ile il-

gili müfredatın yetersizliği maalesef 

beklenen etkisini gösteremedi.

Bu ülkede en çok öğretmenlik 

kurumunun üzerinde reforma yö-

nelik değişimler yapılmış. İdeolojik 

anlamda kumpasa alınmış tek mes-

lek ne yazık ki öğretmenlik olmuş.

Toplum nezdinde de neredeyse en 

şaibeli bir meslek haline getirilmiş-

tir. Öğretmenlik kurumu ve öğret-

menlerimiz bu değersizleştirme ya 

da ötekileştirme bakış biçimlerini de 

doğrusu hak etmiyor.

Dershaneler Konusu

Burada saydığımız nedenlerden 

dolayi eğitim sistemi isteneni vere-

meyecek bir boşluk bırakınca “Göl-

ge Eğitim” diye bir bakış açısınca 

tanımlanmış desteğiyle dershaneler 

devreye girdi. Dershanelerin devre-

ye girmesiyle birlikte eğitim sistemi 

de kendi gücünü göstermekten daha 

bir uzak kaldı. Bu yüzden de yıllardır 

öğrenciler ve veliler hem maddi hem 

de manevi anlamda çile çekiyorlar.

Öyle ki, SBS sınavlarına ha-

zırlanmak için okul, dershane, ev 

arasında sıkışmış bir öğrencinin 

psikolojisini bir düşünün. Bu kadar 

zamanı hasara uğratmak aslında in-

sanın FITRATINA savaş açmak gibi 

bir şeydir. 13-14 Yaşlarında ergen-

lik çağındaki bu çocuklara okul, ev, 

dershane üçgeni içinde bir de aşırı 

sınav stresi yuklenirse psikolojileri 

ne olur?

Bir insanın yetişmesinde bu ka-

dar aşırı yoğunluk yüklenilmesi el-

betteki FITRATA da ters. Bir öğren-

ci, haftanın en az bir pazar gününde 

ebeveyni ile buluşmalı ve karşılıklı 

sevgi ve şefkat bağları güçlendiril-

meli. Çocuklarımıza en küçük yaş-

larında şefkat ile ilgi gösterip sıcak 

yakınlaşmaların içinde bulunamaz-

sak o zaman çocuklarımızı baştan 

kaybetmişiz demektir.

İnsan, sosyal bir varlık olduğu 

için onun hayata başlangıç yaşla-

rında yaradılışına uygun çocukluk 

ve ergenlik duygularını yaşaması da 

onun en doğal hakkı olarak görül-

melidir.

Bu hakkı onların elinden ala-

cak kim veya kimler olursa olsun 

elinden almaya kalkarsa böyle bir 

durumun sonuçlarına da kimse kat-

lanamaz. Çocuklarımızın sağlığını 

bozabilecek, ona baskı oluşturabi-

lecek evden okula uzanacak tüm 

davranışlarımızı yeniden gözden 

geçirmeliyiz.
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Bugün ülkemizde dört bin ci-

varında dershane olduğu “Dersha-

neler Birliği”nce tespit edilmiş bu-

lunmaktadır. Burada “Gölge Eğitim 

Kurumu”şeklinde bir bakış açısına 

göre tanım alan dershaneler ile ilgi-

li sorunlar üzerinde durmaktan öte 

bu dershanelerin ülkemizde ne den-

li faydaları olmuştur/olmamıştır tar-

tışmaları yapılırken sayın Başbakan 

R. Tayyip Erdoğan’ın yakın zaman-

da yaptığı ani olan bir açıklama her 

şeyi birden bire değiştiriverdi.

Sayın Başbakan “Dershaneler 

kapanacak ve yerine özel okullar 

açılacak” şeklindeki görüşünü bil-

dirdiği günden itibaren “bu nasıl 

olacak?” sorusuyla yatıp kalkmaya 

başladı çocuğunu okutmakta olan 

herkes ve dershaneler.

Dershanelerin kapatılması ko-

nusuna aslında hangi taraftan nasıl 

bakıldığı çok önemlidir. Veliler ve 

öğrenciler tarafından bakıldığında 

kapatılmamalı. Çünkü devlet hali 

hazırdaki sınavları kaldırmadığı - 

ki bu çok zor- veya okullarca veri-

len mevcut eğitim sistemini sınav 

formatına dönüştürmediği sürece 

dershanelerin kapatılması kararı 

kritik bir karar. Yani dershaneleri 

kapatmanın en kısa yolu dershane 

ihtiyacını kaldırmakla mümkün 

olabilir ancak.

Konuya öğretmenler açısından 

bakıldığında ise devlet madem me-

zun olan her öğretmeni istihdam 

etme yükümlüluğünde değil öyley-

se dershanelerin çalışma koşullarını 

öncelikle iyileştirmelidir.

Bilhassa yeni mezun olup ça-

lışma hayatına yeni başlamış genç 

öğretmenlerin ve tecrübeli diğer 

öğretmenlerin haklarını en az dev-

lette çalışan kadrolu bir öğretmenin 

hakkı kadar sosyal devlet olmanın 

-adalet anlayışı- çerçevesince savu-

nabilmeli, onlara da kadrolu öğret-

menlik koşulları sağlanabilmelidir. 

Özellikle dershane ve özel okullarda 

bakanlıkça çok sıkı denetimler ya-

pılmalı, bir suistimal yapıldığı tespit 

edildiğinde önce ağır para cezaları 

sonra da bu özel kurumların kapa-

tılmasına kadar gidebilecek caydırı-

cı önlemler alınmalıdır.

Tabi mesele çok girift olduğun-

dan birdenbire bir değişimin ya-

şanması halinde şimdilik kimse ge-

lecekte nelerin beklediğini tahmin 

bile edemiyor.

Sayın Başbakan’ın, dershanele-

ri kapattırıp özel okul yapma fi kri 

ülke için değişim niteliğinde bir ka-

rar olabilir. Ama bu sefer de dersha-

ne yerine açılacak bu özel okullara 

her vatandaşımızın çocuğu gidebi-

lecek mi? Belki bu şekildeki bir dü-

şünce batıdaki gibi okulların özel-

leştirmesiyle devletin yükünü biraz 

daha hafi fl etmek için düşünülmüş 

olunabilir. Zor şartlarda çocuğu-

nu dershanelere gönderen velilerin 

ödediği para oranınca bir seviye-

lere indirilebilirse “niye olmasın?” 

diye bir fi kir çıkar. Ancak ne var ki 

özel kolejler çerçevesinden bakıldı-

ğında onların şu an bir öğrenciden 

eğitimi için aldıkları zorunlu ücret 

düşünüldüğünde bu düşünce/hayal 

akim kalacaktır. 

İnşallah dershaneleri kapatıp 

özel okullara dönüştürme fi krinin, 

toplumun her kesimini memnun 

edebilecek sağlıklı bir dönüşümle 

gerçekleşebilmesini, insanların çok 

büyk mahrumiyetlere, eşitsizliklere 

ve en korkuncu “zenginin çocuğu 

okur, ortalama vatandaşın/fakirin 

çocuğu okuyamaz” durumunun 

ortaya çıkamamasını, her sınıftan, 

seviyeden evlatlarımızın bu ülkenin 

geleceğinde söz sahibi olamama-

larına sebep olacak yani çevrenin 

merkeze/iktidara giden yolunun 

kapatılmasına (farkına varsın veya 

varmasın, yıllardan beri dışlanan, 

ezilen ve artık iktidar olabilme ko-

numuna gelebilmiş muhafazakâr bir 

iktidarın/kesimin eliyle, bu büyük 

imkanın kaybedilmesine) yol açma-

masını meselenin ta başından itiba-

ren temenni eder ve bütün bu olabi-

lecekleri hesaplayarak uygulanması 

neticesinde olumlu bir tarafı olacak-

sa hayırlar getirmesini dileriz.

İşte, dershaneler tedricen veya 

hemen kapanacaktır ve belki yararlı 

ya da olmayacaktır kanaati, kamu-

oyunda çok tartışılacak gibi görün-

mektedir.

Bu önemli konuda, dershane-

lerle, M. E. Bakanlığı’nda konunun 

uzmanlarıyla enine boyuna müza-

kere edilerek, ayrıca dershanelere 

çocuklarını gönderen ebeveynlerle 

bir anket yapılarak bir karara va-

rılmalıdır. Yoksa ani kararlarla her 

yeni uygulamada olduğu gibi bu 

tip yeni uygulamaya geçişte de kötü 

sürprizlerin, zorlukların da olacağı-

nı beklemek kaçınılmazdır.

Aday Öğretmen Sorunları Üzerine 
Düşünceler 

4+4+4 yeni eğitim sistemine ge-

çilir geçilmez bazı sorunlar baştan 

yaşanmış bulunmaktadır. Bir labi-

renti andıran bu sorunların anlaşı-

labilmesi için sorunları ayrı ayrı ele 

almak gerekmektedir.

1- Lise Branş öğretmenliği.

2- Ataması yapılmış binlerce sı-

nıf öğretmeninin yeni sistem içinde-

ki durumu.

3- Atama bekleyen sınıf öğret-

menlerinin ve halihazır öğrenim 

sıralarında bulunan sınıf öğretmen 

adaylarının şimdiki konumu.

4- Teknik öğretmen okulundan 

mezun olup atama bekleyen ve öğ-

renimini sürdüren öğretmen adayla-

rının durumu ne olacak? 

Şeklindeki şıklarla konuyu ay-

dınlatmaya çalışalım.

1- Lise Branş Öğretmenlikleri: 

Son senelerde atama oranı en az ya-

pılan eğitim kademesidir.

Lise branş öğretmenlerinin çok 

yüksek puanlar alıp kontenjan sağ-
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lanamamasından dolayı en mağdur 

kesim lise branş öğretmenleridir.

Bir de aynı sınıfta, aynı sıralarda, 

aynı okulda okumuş iki öğretmenin 

biri atanmış kadrolu, diğeri çalış-

maya mecbur olduğu için ücretli 

öğretmenlik yapan iki arkadaşın 

maaş farkını düşünün. Biri devletin 

verdiği maaşın üçte belki de dörtte 

birini alıyor diğeri ise tamamen ter-

sini alıyor olması, meseleye farklı 

psikolojiler yaşamaları açısından 

bakıldığında sizce de adil bir durum 

mudur? Mezkur duruma üzülmek, 

insanın üzüntüsünü daha da arttı-

rarak vicdanları nedense bir hüzün 

kaplıyor. Eğitimde eşitlik varsa ya 

da olacaksa eğer emek ve gayrete 

saygı gösterecek bir hak ve eşitlik 

olmalıdır.

2- Yeni eğitim sistemi ile norm 

fazlası duruma düşen sınıf öğret-

menlerinin durumu en az iki yıl 

önceden öngörülmüş olsaydı bugün 

42 bin sınıf öğretmenine alan deği-

şikliği imtiyazı verilmez, diğer taraf-

tan yüksek puanları ile atama bek-

leyen branş öğretmenleri de mağdur 

edilmez, açıkta kalmazdı.

Sayın Bakan Ömer Dinçer eği-

timde niteliğe önem verdiklerini 

söylüyorlar -ki bu konuda sayın 

Bakan’a destek vermek gerekiyor- 

tamam da, ancak binlerce öğret-

menin lisans eğitimini almadıkları 

başka bir branşa geçmelerine akıl sır 

ermiyor, vicdanlar yaralanıyor. 

3- Sınıf öğretmenligi mezunu 

bu öğretmenlerin bundan sonraki 

durumu ne olacak? Ayrıca hali hazır 

sınıf öğretmenliklerinde okumakta 

olan genç öğretmen adayların uy-

gulamaya başlamış olan 4+4+4 yeni 

sistemden sonraki halleri ne olacak? 

Bu öğretmen adaylarının en az beş 

ve altı yıla mal olmuş maddi ve ma-

nevi kayıplarına ne olacak?

4- Teknik liselerin kuruluş ma-

liyetleri diğer okullardan daha yük-

sek olduğundan olsa gerek devlet 

bu okulların sayısını arttıramıyor ve 

bu da teknik öğretmen okulların-

dan mezun olup, KPSS sınavından 

yüksek puan almış öğretmenleri de 

bir başka açıdan mağdur ediyor 

Farklı Bir Bakışla Çözüm Arayışı

Bu yazıda soruşturma yaptığı-

mız sorunlar ve akla gelen sorular 

çerçevesinde cevaplar arayıp bul-

maya çalışmak en doğru yol olacak-

tır. Yılların getirdiği sorunlar tabiiki 

bir anda güncellenemez. O halde ilk 

planda, akla gelebilecek en önemli 

ve çözüm bekleyen konulara yöne-

lik uygulanabilir alternatif düşünce-

leri ortaya koymalıyız.

- M. E. Bakanlığı makamına, 

teknik kesimden ziyade, mesleğin 

içinden gelen ve bu mesleğin mutfa-

ğını detaylarına kadar tanıyıp bilen, 

birikimli düşünceleriyle milli eğiti-

me yararlı olacak, eğitim-öğretim 

yönleriyle dünyayı tanıyan insan-

lar getirilmelidir. YÖK ‘ün başına 

nasıl ki kendi kurumu içinden bir 

öğretim üyesi getirilebiliyorsa M. E. 

Bakanlığı’nın başına da kendi ku-

rumsal yapısının içinde yetişmiş, 

bilgili ve birikimli, ehliyetli, yöne-

tim yeteneği olan öğretmenlerden 

seçilmiş insanlar getirilmelidir.

- Eğitim sisteminde güncel ha-

yatımıza uygulanabilir düşünceler 

öneren ve bu konuda projeler üre-

tebilecek yeteneklere sahip olan öğ-

retmenleri yarışır hale getirip teşvik 

etmeli, eğitim konusunda yararlı 

fi kirleri olanlara ödüller verilme-

lidir. Eğitim sistemleri konusunda 

dünyadaki gelişmeleri yakından 

izleyip başkalarını taklit ederek ne 

yapılacağı değil, kendimizin ne ya-

pabileceği konusunda araştırmalar 

yapılmasına destek çıkılmalıdır.

- Öğretmenlerimizin maddi so-

runlarının çözümü, imkanlar dahi-

linde mümkünse hayat standartları-

na göre sağlanabilmelidir.

- Eğitimin daha nitelikli ola-

bilmesi için Ar-Ge çalışma alanları 

oluşturulmalı, bunun için de yete-

nekli insanları bazı yarışmalar yap-

mak suretiyle bulup yetiştirmeye 

yönelik kesintisiz çalışmalar yapıl-

malıdır.

- Öğretmenlerimize onları heye-

canlandırabilcek hayaller ve bu ha-

yalleri gerçekleştirmeye yönelik ide-

alleri vermeye özen gösterilmelidir.

- Ülkemiz insanının değer öl-

çülerine uyabilecek “Model Öğret-

menliğe” yönelik hazırlıklar başla-

tılmalı. Her öğretmenimiz model 

öğretmenliğin konseptine uygun 

desteklenmelidir.

- Anadolu Liseleri ivedilikle” ilk 

Dershanelerin kapatılması konusuna aslında hangi 
taraftan nasıl bakıldığı çok önemlidir. Veliler ve 
öğrenciler tarafindan bakıldığında kapatılmamalı. 
Çünkü devlet hali hazırdaki sınavları kaldırmadığı 
-ki bu çok zor- veya okullarca verilen mevcut eğitim 
sistemini sınav formatına dönüştürmediği sürece 
dershanelerin kapatılması kararı kritik bir karardır. 
Yani dershaneleri kapatmanın en kısa yolu dershane 
ihtiyacını kaldırmakla mümkün olabilir ancak.
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atamaya” açılmalı (Lise branşları 

için).

- M. E. Bakanlığı kadrolarını, bir 

plan içinde yani bütçesini yaparak 

55-60 yaş arası olan üst düzey ba-

kanlık yöneticileri başta olmak üze-

re İl Milli eğitim müdürlükleri kad-

rolarında olan yıllanmış yöneticiler 

ve okullarımızdaki öğretmenlerimiz 

sadece üç yıllık bir süre içinde zo-

runlu olarak emekliye sevk edilme-

lidir. M. E. Bakanlığı’nın kuşak fark-

lı tüm bu kadroları değiştirmelidir. 

Çok yaşlı ile genç öğretmenler ara-

sındaki entegrasyon sağlanamadığı 

için orta yaşlı ve genç öğretmenler-

le yeniden bir bütünlük sağlamak 

için sistem kendini bir kan değişi-

mine tabi tutmalıdır. Tıpkı sayın 

Başbakan’ın Meclis’e genç vekilleri 

taşıyıp kan tazelemesi gibi.

- Mevcut iktidar, ilk icraatlarına 

başladığı günlerde ülkemizi en ağır 

sorunlarla yüklenmiş olarak devir 

aldı. On yıllık sürede bütün ağır so-

runların birçoğuna çözümler üret. 

Şimdi Milli Eğitim’e sıra geldi. Bun-

dan böyle hükümetten beklenen, 

devrim niteliğinde değişimci karar-

lar ve yepyeni icraatlardır.

- Değişim için ülkenin en iyi 

eğitim uzmanlarından milletimizin 

beklediği tek şey, sınav işkencesi ile 

zorlaştırılmış eğitim sistemini nor-

malleştirmektir.

- Zaten onca sınav baraj engel-

leriyle zor olan bir eğitim düzene-

ğinde “Artık öğretmenlik bundan 

böyle daha da zorlaşacak” söyle-

mi, sınavlardan usanmış öğrenci 

kesiminin takdir edersiniz ki hiç 

hoşlanmayacağı sözler olmaktadır. 

Psikolojileri bozmamak için “Zor 

olacaktır” yerine “şu elemelere tabi 

tutulacaktır” gibi söylenmeli ya da 

hiç söylenmemelidir. Şu an için 

geçmişte yapılmayan ya da radikal 

biçimde kesin çözüm bağlamında 

konuya eğilinmeyen mevcut eğitim 

sistemini enine boyuna didik didik 

edip incelemeli, beş yıllık, on yıllık 

değil, en az elli yılı kapsayacak proje 

tasarımları yaptırıp bu çalışmaların 

pratik sonuçları tedricen milletimi-

zin önüne serilmelidir. Yaşlanmış ve 

hantallaşmış bir sistemin, liyakatlı 

ve ehil ellerle onarılması son derece 

elzem, kaçınılamayacak bir görev-

dir, çünkü ülkenin her alanında ol-

duğu üzere hassaten eğitim-öğretim 

alanında da sorumluluk makamı/

iktidarda bulunmak bunu gerekti-

rir. Öyleyse,

- Öğretmenlerin yığılmalarını 

önlemek için planlı önlemler alın-

malıdır.

- Yüksek Öğretmen okulları ye-

niden düşünülmelidir.

- Temel branşlarda yeterli oran-

da ataması yapılmayan öğretmen-

lerimiz için Şubat 2013’te atama-

larının bir bölümünün yapılması 

öğretmen eksiklerini kısmen de olsa 

giderecektir.

- Türkçeye ve gramerimize ha-

kim olabilecek velut çalışmalar ya-

pılmalıdır. Yapılacak “Türk dili ve 

grameri” üzerine zengin çalışmalar, 

ülkemizin gençlerini ikinci, üçün-

cü yabancı dili daha rahatlıkla öğ-

renebilmesi için gereklidir. Bugün 

yabancı dili en iyi okullarımızda 

öğrenip mezun olup yurt dışına 

master için giden öğrencilerimiz 

gittikleri ülkede eğitimini alarak öğ-

rendikleri yabancı dil ile meramını 

doğru dürüst anlatamıyor. Bu ne-

denle yeniden bir takviye alıyor. Bu 

durum da ükemizde bir yabancı dil 

öğrenmenin başta kendi dilimize ait 

bilgilerimizin yetersiz olmasından 

kaynaklandığını göstermektedir. 

Bu sebeble 4+4+4 yeni sisteminden 

başlayıp yüksek öğretimin bitimine 

kadar daha köklü çalışmalar da ya-

pılmalıdır. Ya da mezkur sorunun 

en azından sebepleri araştırılsın ve 

özellikle dilimizin gramerinin daha 

iyi anlaşılır kılmak için elimizden ne 

geliyorsa yapılmaya çalışılsın.

Sonuç Yerine

Bugün sekülarizmin egemen 

kültür olduğu bir dünyada, ülke-

mizdeki eğitim sisteminin içinde in-

sana verilen ne bir hayal ne bir ideal 

ne de bir vizyon heyacanını yaşaya-

mıyor bugünkü genç nesil. Güncel 

ve rutin işler yapılıp geçiliyor.

Bir medeniyet kurma sevdamız 

olacaksa eğer o zaman geçmişimizle 

iyice yüzleşmeli, geçmişimizde ya-

şadığımız bir medeniyetin bize ışık 

olabilecek izlerini arayıp bulmalıyız.

Yaşanmış ve insana hayat vere-

rek şekillenen medeniyetimizden 

bize verecek öncelikli katkıları ola-

cak umdelerimiz olan aidiyetlerimi-

ze ve kültürel değerlerimize daha 

bir önem vererek tanımalıyız.

Değerlerimizi önceleyen temel-

lendirici örnek; model insan, model 

öğretmen ve model öğrencilerimiz 

olmalı. Kendimizi yenileyerek ka-

zandığımız ve kazanacağımız ahlaki 

güzelliklerle dünyaya yaşantı kültü-

rümüzü imrendirmeliyiz.

Bir medeniyet olmanın heyeca-

nını çoktan unutmuş bu millete ye-

niden kendini diri tutacak yaşama 

heyecanları tattırmalıyız. Medeniyet 

köklerimizin hakkında ciddi oku-

malar yapmalıyız ve bugüne sesle-

nebilecek yepyeni ufuk açıcı söy-

lemlerimiz olmalı.

Her işimizi sevgiyle başlatmalı 

sevgimizle herkesi her vatandaşımı-

zı severek her insana saygı duyma-

lıyız. Gönülleri fethedecek, kültürel 

değerlerimizi başat kılacak eylem-

lerde bulunmalıyız. Eğitim sistemi-

mizi, insan fıtratına uyacak kabulle-

riyle ihata ederek kuşatalım.

Sevgiyi ön planda tutan bir say-

gıyla, barış içinde ortak beraberlik-

ler oluşturalım.

Toplum olarak birbirimizle em-

pati kuralım, birbirimizi anlamaya 

çalışarak yaşayalım.

Her vatandaşımızın görüş ve is-

teklerine önem ve değer verelim.

Bu değerlerle birlikteliğimizi ve 

birbirimize olan sevgilerimizi daha 

güçlü kılalım.
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Ş iiri düş üncede boğ an kötü 

bir ş air daha rahatsız ediyor 

bizi. Ş iirden çok vaaza benzi-

yor söyledikleri ve vaiz gölge-

lere sesleniyor. Sözden (logos) 

çok sesi (phone) andırıyor. 

Ş iirden gürültü yükseliyor yal-

nızca. Kliş eleş miş  düş üncelerin 

hurdalığ ından, ucuz kanaatler 

terkîbinden ibaret bir ş iir... 

Ş ükrü Erbaş ’ın dile getirdiğ i 

“köylüleri niçin öldürmeliyiz?” 

ârızası epeydir zihnimizi ra-

hatsız etmekteydi. Böyle bir 

yazıyı yazmamızın nedeni 

çarmıha köylüleri gerdiren şa-

irin, Cemil Meriç’in üslubuyla 

söylersek, idrak fukarasının 

maskaralıklarını, hokkabazla-

rını, sefi l ruh hallerini teşhis  

ve teşhir etmektir. Asıl olarak 

kentlinin müstehziliğ inden, 

can sıkıcı anlamsız kibrinden bes-

lenen mevzubahis ş iire sonradan 

görmenin ucuzluğ u da eklenince ne 

toplumcu, ne gerçekçi ne de ş iir ka-

litesi yüksek, ancak aristokrat kib-

rinden nasibini bolca almış  bir eser 

ortaya çıkabilmiş ; burjuva common 

sense’inin ş iir biçimine sokulması-

nın ve burjuvaca bir doxa’nın ifade 

edilmesinden başka birşey değil. 

“Straw man” olarak köylüyü kuru-

yor ş air ve gerçekliğ e değ il, straw 

man’e batırıyor eleş tirilerini ne ya-

zık ki. 

Kent-sevici olduğ unu düş ündü-

ğ ümüz didaktik ş airimiz Erbaş , 

ş iirinde köylülere verip veriş tirmiş , 

âdeta ağ zına gelen her ş eyi 

incelmiş  bir ş iir zevkinden 

uzak, son derece bayağ ılaş mış  

bir tarzda sergilemiş . Sergisi 

pek kötü; ş iir ile nesir arasında 

bir kararsızlık hâkim. Kabaca 

çizilmiş  kötü bir karikatür ya 

da manipülatif, çirkin bir söz 

dizimi. Ne sözünde bir süs, 

ne muhteviyatında bir mana! 

Ş airin yaratıcılığ ından çok 

eğ iticiliğ i sergileniyor. Oldukça 

acımasız bir eleş tiri; zayıf bir ru-

hun ş ehveti olan bir acımasızlık 

örneğ i... Sadece köylüye değ il 

kentliye de ait olan pek çok 

özellik kaba bir anlatımla (ş iirde 

bir ş iirsellik bulmak çok zor), 

köylüye ait has bir özellik gibi 

sunulmakta. Her bir ifade “ka-

tegori hatası”yla malûl. İ ğ renme 

ve hınç duygusu eş liğ inde bir 

linç giriş imi. Ayak takımının hasta-

lıklı ruh hali: Tiksinti, tiksinti, tik-

sinti! 

Köylülere yönelik ithamlarının 

temelinde “çünkü onlar yanlış  par-

tiye oy verirler” varsayımı yatmakta-

dır, yani bir bilinç sorunsalı. Siyasal 

bir bildiri yazmakla şiir yazmak ara-

Ş ÜKRÜ ERBAŞ ’IN “ŞİİRİ” ÜZERİNE
- Kentsoyluları neden öldürmeliyiz?

Hüseyin ET‹L

Köylülere yönelik ithamlarının 
temelinde “çünkü onlar yanlış 
partiye oy verirler” varsayı-
mı yatmaktadır, yani bir bilinç 
sorunsalı. Siyasal bir bildiri 
yazmakla şiir yazmak arasında 
kararsız kalan ş air imgelerden 
çok sloganları önemsediğini 
ifşa ediyor. Gündelik dilde 
dahi bu ifadelerin daha este-
tik olduğundan şüphe etmi-
yoruz. Peki şair bize “yanlış 
partiye oy verdiğimiz” konu-
sunda nasıl bir haklı gerekçe 
sunabilir. Belki doğ ru partinin 
adını vererek olabilir.

Küçük insan, özellikle de ş air ve yazar  ne kadar heyecanla suçlar sözcükler aracılığ ıyla yaş amı!              

Kulak verin ona, ama bütün suçlamaların içindeki hazzı da duymazlıktan gelmeyin!

 Friedrich Nietzsche

                                                                                

Şiir ne teşrih (otopsi) masasıdır ne de bir teşhir çarmığı.  

Cemil Meriç
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sında kararsız kalan ş air imgelerden 

çok sloganları önemsediğini ifşa edi-

yor. Gündelik dilde dahi bu ifadele-

rin daha estetik olduğundan şüphe 

etmiyoruz. Peki şair bize “yanlış 

partiye oy verdiğimiz” konusunda 

nasıl bir haklı gerekçe sunabilir. 

Belki doğ ru partinin adını vererek 

olabilir. Ş air ithamlarına devam edi-

yor; “aptal, kaba ve kurnazdırlar”. 

Kaldırım gazetelerinin şiirlerinde 

dahi rastlayamayacağımız bayalı-

ğıktaki lafl arı şiir biçiminde sunma 

kurnazlığını, kabalığını ve aptallı-

ğını sergiliyor. Belli ki mini-kuramcı 

şairimiz siyaset teorisyenliğinden 

köy sosyologluğuna terfi  ederek 

sosyal tip analizine kalkışıyor. De-

rinlemesine mülakat stratejisiyle 

çalışan Erbaş kendi kendisiyle söy-

leşmekten öteye geçemiyor. Ş iirin 

neresinden tutsak elimizde kalıyor, 

ancak biz yine de eldivenlerimizi 

giyerek devam edelim. “Dış arıda 

ezildikçe, içerde zulüm kesilirler...” 

Bu kadar genel bir ifadenin bir göm-

lek gibi daraltılıp köylüye kaftan 

gibi biçilmesi neden? Gömlek da-

raltmakta köylüye özgüdür ş airim. 

Yoksa ş airimiz kentte ezildikçe 

içerde/köyde zulüm mü kesiliyor! 

Ş arkı söylemekten ve kederlen-

mekten utanırlar.../ (Aş ık Veysel’in 

veyahut Neş et Ertaş ’ın hangi köy-

den olduğ unu sormak gerek) ha-

yal güçleri kıttır.../ İlginç biçimde 

Ş ükrü Erbaş , kendisiyle yapılmış  bir 

mülakatta “türküleri çok sevdiğ ini” 

belirtiyor. Peki o türkülerde dile 

gelen “yaş am dünyası”nın neresi ol-

duğunu kendisine sormalıyız. Belki 

de şair o köylerin doğru partiye oy 

verdiklerini düşündüğü için “ile-

rici/aydın köy kategorisine koyu-

yor olmalı. Ayrıca ş airimiz “hayal 

güçlerinin kıt olduğ unu” söylediğ i 

köylülerin inş a ettiğ i türkülerde ne 

bulmakta, hangi hayallere sürüklen-

mektedir? Köylülere, “hayal güçleri 

kıttır” derken zatı-âlilerin zengin 

hayal dünyası nedir, ve kendileri ne 

hayal etmiş tir bugüne kadar? Ana-

dolu köylerindeki ozan geleneğ ini 

nereye koyuyor ş air, ya da halk 

ş airleri geleneğ ini. Onların köylü ol-

madıklarını ve bu yüzden de yaş amı 

hak ettiklerini düş ünüyor olmalı. 

Birazdan ş airi göreceksin, sakın 

ş aş ırma!

Görünür ş ahsın rütbe-i aklı ese-

rinde: “Dünyanın geliş imine bir kat-

kıları yoktur. Mülk düş künüdürler 

amansız derecede. Kibardırlar lo-

kantada yemek yemeyi bilecek ka-

dar ama sokağ a çıkar çıkmaz sün-

küre sünküre yollara tükürürler... 

Çünkü onlar otobüslerde ayaklarını 

çıkarırlar. Ayak ve ağ ız kokuları 

içinde kurulup koltuklara... Enfl as-

yon denince buğ day ve gübre fi yat-

larını bilirler...Köpekleri boğ uş unca 

kavga ederler... Ş arkı söylemekten 

ve kederlenmekten utanırlar, gül-

mek ayıp eğ lenmek zayıfl ıktır, an-

cak rakı içtiklerinde duygulanır ve 

ağ larlar... Adım baş ı pınar olsa da 

köylerinde temiz giyinmez ve her 

zaman bir karış  sakalla gezerler... 

Çocuklarını iyi yetiş tiremezler, evle-

rinde, kitap, müzik ve resim yoktur. 

Birgün olsun diş lerini fırçalamaz ve 

ş apkalarını ancak yatarken çıka-

rırlar... Gazete okumaz...” Mısralar 

halinde olduğ unu görmesek, bu 

ifadelerin bir “ş iir” olduğ unu idrak 

etmek için ciddi bir aydınlanma ge-

rekir herhalde. Önemli bir uyarı... 

Bu kadar küfre bizim cevabımız 

ancak şu olabilir: Her horoz, ken-

disi öttüğü için güneşin doğduğunu 

zanneder...

Modern zamanlarda “köylü-

lük”, yani onun ş ahsında temsil 

olunan geleneksel yaş am tarzı, ro-

mantiklerin nostalji dolu bakış ları 

ile aydınlanmacıların aş ağ ılayıcı 

bakış ları arasında salınan bir konu 

olagelmiş tir. Köylüler, ya yerilmiş  

ya da idealize edilmiş tirler. Her 

iki yaklaş ım tarzının da aynı öl-

çüde olmasa da yanlış  olduğ unu, 

köylülüğ ün sosyo-tarihsel gerçekliğ i 

ile bağ daş madığ ını ve son olarak 

genel bir köylü kategorisinin de söz 

konusu olmadığ ını belirtelim. Her 

iki eğ ilimde sosyal-bilimlerde öte-

den beri ciddi eleş tirilere muhatap 

olan metodolojik bir yanılsama olan 

özcülükten beslenmektedir. Ger-

çekçi ş airimizin elinden metafi zik 

bir köylülük salgılamaktan, safsata 

üretmekten baş ka bir ş ey gelmi-

yor anlaş ılan. Köylülerin nesnel 

gerçekliğ inden ziyade öznel yan-

larına odaklanılmış  ve bilincin her 

zaman için “bilinçli varlık” olduğ u 

unutularak özne-köylü kültüralist 

değ erlendirmeye ve ş airane nega-

tif tipleş tirmeye kurban gitmiş ... 

Derinlemesine idrakten uzak 

Kentten köye baş ka bir zaviyeden bakılabilecekken 
burjuvanın aydınlanmacı ülkülerinden bakmayı ken-
disine uygun gören “epey toplumcu, pek gerçekçi” 
kentsoylu ş airimiz söz konusu ş iirinde küfrü, ş iir biçi-
mine sokarak içindeki köylüyü öldürmek istemiş tir 
belki de! Köylülere küfrederek kimlere selam çak-
maktadır Er’baş , kendisine sormalı.
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■ Şükrü Erbaş

zâhirperest bir ş air budalalığ ı... Ne 

diyordu Nietzsche, şairlerden yo-

ruldum, eskilerden de, yenilerden 

de: benim için hepsi de yüzeysel ve 

sığ  sulardan farksız. Onlar yeterince 

derin düş ünmediler: o yüzden duy-

guları inemiyor dibe kadar... 

Ş airimiz biz köylülere gazete 

okuyun, doğ ru partiye oy verin, 

diş lerinizi fırçalayın diye serzeniş te 

bulunuyor. Peki hangi gazeteyi 

okuyalım, hangi partiye oy versek 

iyi olur ve hangi diş  macununu 

kullanırsak “beyaz diş lere-sağ lıklı 

gülüş lere” sahip oluruz! Ş air köy-

lüleri cahil, kültürsüz, hiçbir üstün 

meziyete sahip olmayan yığ ınlar 

olarak görebiliyor ancak. Unutul-

mamalı ki “cehalet ancak zengin-

likle bir arada bulunduğ u zaman 

soysuzlaş tırıcıdır. Sefalet ve ihtiyaç 

yoksul insanı sınırlar; onun iş i ya-

hut uğ raş ı bilgisinin yerini alır ve 

düş üncelerini iş gal eder. Fakat ca-

hil olan zenginler sadece zevkleri 

peş inde koş arak ömürlerini tüketir-

ler ve vahş i bir hayvana benzerler...” 

(Arthur Schopenhauer, Okumak, 

Yazmak ve Yaş amak Üzerine, Çev. 

Ahmet Aydoğ an, sf. 61, 2008, İkinci 

Baskı, İstanbul)

Temel eleş tirilerimizi kısaca tel-

his edersek;

1. “Kent-soylu” olan burjuva-

nın edebi kamusunu idealleş tiren 

ve esasen burjuvanın kenti olan 

“kapitalist-kenti” ş airin harikalar 

diyarı temelinde kavrayan Erbaş , 

“kent-tanrı”ya kulluğ unu köylüleri 

kurban etmekle arz etmektedir. 

2. Köy ama hangi köy, kent 

ama hangi kent! Genellik sahasının 

soyutlamalar dünyasında gözleri 

kamaş an ş airimiz, alev almış  cehalet 

ateş ini söndürmek için ş airane üfür-

melerde bulunuyorsa, devam etsin! 

Kentli ş airimizin cehalet peçesini 

biz köylülerin kaldırması kendisi 

açısından bir trajedi olsa gerektir. 

3. Kentten köye baş ka bir zavi-

yeden bakılabilecekken burjuvanın 

aydınlanmacı ülkülerinden bak-

mayı kendisine uygun gören “epey 

toplumcu, pek gerçekçi” kentsoylu 

ş airimiz söz konusu ş iirinde küfrü, 

ş iir biçimine sokarak içindeki köy-

lüyü öldürmek istemiş tir belki de! 

Köylülere küfrederek kimlere selam 

çakmaktadır Er’baş , kendisine sor-

malı. 

4. Köylülerin yaş am dünyası 

burjuva sınıfı tarafından acımasızca 

yıkıldığı bir zamanda, toplumcu-

gerçekçi ş aire ne oluyor! Parçalanan 

hayatlarımızı konu edeceğ i yerde, 

mağ arasının duvarına yansıyan 

burjuvanın hayatımıza indirdiğ i 

balyoz darbelerini güzel bir dün-

yanın inş ası zannediyor ne yazık 

ki...Bıraksın köylüleri öldürmeyi, 

ucube burjuvaya iki çift laf etme ce-

saretini göstersin. Bıraksın köylüleri 

“temizlemeyi” kentlerden yükse-

len pis kokuları, iğ rençliğ i, insanın 

hayvandan ayırtetmenin güçleş tiğ i 

günümüz kapitalist kentini pis-

liklerinden arındırmayı dert etsin 

kendisine. Ve bıraksın köylüleri 

öldürmeyi zamanın temel sorunu 

köylülük değ il, kentlilik olduğ unu 

kavramaya çabalasın...

5. Ş airimiz, sanatı ya da ş iiri 

köye karş ı değ il de, “ş iir yazılabi-

lecek bir dünya”nın varlığ ını tehdit 

eden kapitalist-kente karş ı kurmuş  

olsaydı “ş airin dünyasını” kendi 

adına savunmuş  olurdu. Yok, eğ er 

“bu benim dünyam!” diyorsa, içinde 

büyüyen boş luğ un farkında olmadan 

körlük halinde yaş ıyor demektir. 

6. Sormadan edemedik, Ş ükrü 

Erbaş  Viyana ya da Paris kentle-

rinde mi yaş amaktadır ki biz “yer-

yüzünün lanetlilerine” böyle per-

vasızca saldırmaktadır. Çünkü bu 

kibrini besleyecek kendisi açısından 

anlamlı bir ş ey olmalı. Biz köy-

lüler, boş  baş ağ ın ancak dolmaya 

baş ladığ ında eğ ildiğ ini çok iyi bili-

riz. 

7. Ş iirin üretildiğ i sabit 

bir yer olduğ unu ve bu sabit 

mekânın da kent olduğ unu mu 

düş ünüyor Erbaş . Ş iirin üretildiğ i 

yer ile tüketildiğ i yeri birbirine 

karış tıran ş airimiz enteresan bir 

doxa geliş tirmektedir. Kötü ş air 

“piyasa”da tutulur, iyi ş air ise müz-

min tüketimciliğ in hegemonyası 

altındaki piyasadan öte, zamanında 

aynasında görünür ancak. Üstün 

yeteneklere sahip ş airimiz Erbaş , 

piyasanın semalarında ış ıl ış ıl par-

layan bir “yıldız”a benzemektedir 

yalnızca. Bu kadar kötü bir şairin 

“piyasa”da alıcı bulması da zor ola-

bilir. Ancak, her acı patlıcanın bir 

kör alıcısının olduğunu da unutma-

mak gekekir.  

8. Sayın Erbaş ’ın ş iirine, karş ı 

ş iirle cevap vermek yerinde olurdu, 

lâkin ş iire karş ı ş iir, nesre karş ı nesir 

stratejimiz gereğ i nesir formunda ce-

vabı uygun gördük. Çünkü Erbaş ın 

“ş iir” diye sunduğ u ş ey, ş iir olmak-

tan çok, kendisiyle köylüler üzerine 

yapılmış  bir mülakatı andırıyor. 

Kötü ş airler için son bir not yine 

Nietzsche’den olsun:

Büyük Kentlerin Şairlerine: 

Günümüzün şiir sanatı bahçesinin, 

kent lağımlarına çok yakın olduğu 

fark ediliyor: çiçek kokularının ara-

sına iğrençliği ve çürümeyi ele veren 

bir şeyler karışıyor. Acı içinde soru-

yorum: siz şairler, her hangi bir ma-

sum ve güzel duyguyu vaftiz etmeniz 

gerektiğinde, vaftiz babalığını espi-

riye ve pisliğe yaptırmanız bu kadar 

zorunlu mu? Soylu tanrıçanıza ille 

de bir soytarı ve şeytan takkesi mi 

giydirmeniz gerekiyor? Peki bu zo-

runluluk, bu gereklilik nerden geli-

yor? İşte, lağıma çok yakın oturuyor 

olmanızdan...
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19. Yüzyıl Osmanlının artık 

tamanlamıyla batının hedefi ne 

konulduğu bir zaman dilimi-

dir. 1815 Viyana Kongresi’nde 

Avusturya Başbakanı Mitternich 

Fransız İhtilali’nin Avrupa’daki 

yıkıcı etkilerinden söz ederken 

milliyetçiliği Osmanlı Devleti’ne 

bir koz olarak kullanılmasını da 

ifade ediyor ve diyor ki; “Fransız 

İhtilali milliyetçiliği Osmanlı’nın 

millet sistemine alternatiftir.” 

Oysa bu kongrenin amacı Fran-

sız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik 

akımı ile mücadele etmekti. Av-

rupalılar milliyetçiliğin, Osman-

lı millet sistemini parçalamaya 

yönelik etkili bir silah olduğunu 

keşfetmesinin ardından artık Os-

manlı devletine karşı bir milliyetçi 

ayaklanmaların fi nansörü olarak 

çıkmaları Yunan ayaklanmasıyla 

başlar. Ancak Yunanistan bir yu-

nanlıya teslim edilemez, bir alman 

prens bulunur ve 1833’de Bavye-

ra kralının oğlu, Yunan kralı ilan 

edilir.

Artık batı bir “seyl-i huru-

şan”dır. Balkanları da önüne kat-

mıştır. Bir taraftan Rusya öbür 

taraftan Avusturya Balkanlarda 

taraftar toplama işine girerler. 

Kırım savaşı ile bir ara durduru-

lan Rusya, 93 harbinde nerede 

ise  İstanbul’a girecektir. Çar Deli 

Petro ile başlayan “açık denizlere 

çıkma” siyaseti gereği olarak Bal-

kanlarda genişleme, Karadeniz kı-

yılarına hakim olma ve Boğazları 

ele geçirme yolunu tuttu. Hedef-

lerine ulaşabilmek için de Balkan-

lardaki Slav ırkının koruyuculu-

ğunu sürdürdü. Bulgar ve Sırp 

devletlerinin genişlemesi için des-

tek sağladı. Hatta 1885’de harb et-

miş olan Bulgar-Sırp devletlerinin 

Osmanlı devleti aleyhine anlaş-

malarını gerçekleştirdi ve böylece 

Osmanlı devletine karşı kurulan 

Balkan ittifakının temelini attı.

Ancak Balkan devletleri ta-

rafından oluşturulan bu birliğin 

Osmanlıyı yenilgiye uğratacağı hiç 

beklenmiyordu. Bu nedenle İn-

giltere savaşın sonunda oluşacak 

sınır değişikliklerini tanımayaca-

ğını ilan etmişti. Peki ne olmuştu 

da bu küçük devletler Osmanlıyı 

yenilgiye uğratmıştı? 

‹ttihat ve Terakki Faktörü

Osmanlının son imparatoru 

denilen Abdülhamit  İttihat ve Te-

raki Cemiyeti mensubu askerlerin, 

Makedonya dağlarında giriştiği 

“özgürlük” mücadelesi sonucu II. 

Meşrutiyet’i ilan eder ve İttihatçı 

subaylar ile düz ovaya inerler. Üs-

telik Bulgar, Sırp, Rum çetecilerle 

kol kola “hürriyet”i kutlayarak! 

Kısa bir süre sonra çıkarılan 31 

Mart olayı ile de  Abdülhamit taht-

tan indirilir ve siyaset üzerinde 

hiçbir etkisi olmayan ihtiyar Sul-

tan Reşat hükümdar olur. Ancak 

tüm yetki İttihatçıların elindedir. 

O kadar ki Sultan Reşat, Mahmut 

Şevket Paşa  suikastına katıldığı 

iddiası ile İttihatçılar tarafından 

asılan damadını dahi kurtaramaz.

İttihatçılar artık tüm tecrübe-

sizlikleri ve komitacı mantıkları 

ile iktidardadır ancak peş peşe 

tarihi hatalar gelmeye başlar. 3 

Temmuz 1910’da Kiliseler Kanu-

nu çıkarılır. Kiliseler Kanunu ile 

Balkan Kiliseleri dolayısı ile Bal-

kan milletleri arasındaki düşman-

lığın önemli sebeplerinden biri 

ortadan kaldırılır. Hatta İstanbul’a 

nakledilen II. Abdülhamit, Balkan 

ittifakına ve Babıali’nin böyle bir 

ittifaktan haberdar olmamasına 

hayret ederek kiliseler meselesini 

sorup halledildiğini öğrenince de 

ittifakı tabii karşılar.

15 Temmuz’da Meclis-i Mebu-

san kürsüsünde konuşan Hariciye 

Nazırı Asım Bey, savaş çıkmayaca-

ğından “imanı kadar emin” oldu-

ğundan, Sırbistan’ın Fransa’dan 

aldığı topları Selanik üzerinden 

Belgrad’a götürmesine karşı çık-

maz. Bu yetmiyormuş gibi, büyük 

devletlerin “Balkanlarda bir harp 

çıksa dahi Balkanlardaki statüko-

nun değiştirilmeyeceği” yolundaki 

beyanatlarına aldanarak, 70.000 

yetişmiş er, harbe girmesi her an 

muhtemel olan iki ordudan terhis 

edilir.

Abit YAŞAROĞLU

BALKAN SAVAŞLARI
-Yüzüncü Yılı Münasebetiyle-
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■ Balkan Savaşları

Bu arada, Said Paşa kabinesi-

nin düşmesiyle iktidardan uzak-

laşan  İTC tekrar ipleri eline alma 

peşindedir. Stratejisini de mev-

cut idarenin başarısızlığı üzerine 

bina eder. Komutanların önem-

li bir kısmı Balkan devletleri ile 

bir savaşa girmeme taraftarıdır 

ama İttihat ve Terakki Cemiyeti 

muhakkak bir mağlubiyet yü-

zünden hükümetin düşmesini 

sağlamak için şiddetli harp taraf-

tarlığına başlar. Darülfünûn tale-

belerini kışkırtarak  21 Eylül’de 

Sultanahmet’te bir miting düzen-

letir. İTC hatipleri halkın arasına 

karışıp “Harp isteriz!” sloganları 

attırır, kalabalığı galeyana getir-

tir. Çaresiz hükümet 22 Eylül’de 

Rumeli’de kısmî seferberlik ilan 

eder. Fakat işin hakikatine vâkıf 

subaylar girilen çıkmazın farkın-

dadır. Ordudaki hiyerarşi alt üst 

olmuştur. İttihat Terakki’ye bağlı 

genç bir subay kitlesi ve bu genç 

subay kitlesinin etkisi altında ka-

lan da üstleri. Savaş çıktığında 

Osmanlı askerinin sayısı 290.000. 

Bulgar, Sırp, Karadağ askerlerinin 

sayısı 480.000 civarındadır.

Yenilgide önemli bir pay sahibi 

olan İttihatçılar sırf siyasî gayeler-

le yıkıcı bir propaganda sürdü-

rürler. Hem de ilginç bir şekilde: 

“Siz Anadolu’dan geldiniz. Rumeli 

için niye canınızı ortaya koyuyor-

sunuz!?” Bu grupta eski Dâhiliye 

Nazırı Talat Bey de vardır. Talat 

paşa Edirne Müdafası sırasında bu 

propagandaya devam edince, bir 

müddet sonra Müstahkem Mevkii 

Kumandanı Mehmed Şükrü Paşa 

duruma müdahale eder. Talat Bey’i 

karşısına alır, açık ve net ifadelerle 

ikaz eder: “Ya hemen Edirne’den 

ayrılın ya da sizi idam ettireceğim.” 

O gün için problem aşılmıştır fa-

kat Talat Bey bu vakayı unutmaz… 

Şükrü Paşa merhum, İttihatçılar 

devrindeki gözden düşürülme se-

bebini de bu olaya bağlar:                                                                                                                                         

“Savaşın başlangıcında ve mu-

halif kabine zamanında henüz ku-

şatma başlamadan evvel İttihatçı-

ların eski Dahiliye Nazırı (İçişleri 

Bakanı) Talat Bey gönüllü nefer 

yazılıp Edirne’ye gelmişti. Maksa-

dı askerlik etmek değil, askeri fe-

sada sokmaktı! İkinci derecedeki 

kumandan paşaların oturdukları 

binaya yerleşmiş ve tıpkı o paşalar 

gibi o nefer beye de emir erleri tah-

sis edilmişti! Nefer bey, kumandan 

paşaların sofrasına oturuyor ve 

adeta bir “Nefer Paşa” muamelesi 

görüyordu... Talat Bey’in her gün-

kü faaliyeti hakkında raporlar alı-

yordum. Askeri savaş etmemeye 

teşvik ediyor ve bilhassa Anadolu 

efradına “Rumeli’nin kendi vatanı 

olmadığından” bahsediyordu! O 

sırada düşman ordusu ilerlemekte 

ve Edirne muhasara edilmek üze-

reydi. Tabii böyle bir fesada daha 

fazla tahammül edemezdim. Talat 

Bey’i çağırttım. Karşımda askeri 

vaziyet alan nefer elbiseli fesatçı-

ya “Beyoğlum” diye hitap ederek 

Edirne’deki anormal durumunu 

ve bu vaziyetten istifade ederek 

yaptığı olumsuz propagandayı an-

lattım. Bu hale bir dakika taham-

mül edemeyeceğimi, Edirne’de 

kaldığı takdirde kendisini Tanrı 

korusun idam ettirmek mecbu-

riyetinde kalacağımı ve öyle bir 

mecburiyette kalmak istemedi-

ğim için o günkü trenle derhal 

lstanbul’a hareket etmesini emret-

tim. Tabii çekildi, gitti. O gitti ama 

Genel Merkez üyelerinden Bahad-

din Şakir Kızılay müfettişi sıfatıy-

la Edirne’de kaldı.” İttihatçılar bu 

propagandalarında daha sonrada 

devam etmişlerdir.

“Allah’ı Unuttuğumuzdan Bu 
Cezayı Görüyoruz!”

Savaşın kaybedilmesindeki 

önemli bir etken olan Devletle 

millet arasındaki dini bağın za-

yıfl aması konusunda Ziya Nur 

Aksun şöyle demektedir: “Türki-

ye, ne için harb etmektedir? Bu 

konuda bilhassa zabitan kadro-

sunda “İ’lây-ı Kelimetullâh” gibi 

çok yüksek dini ve milli bir ideal 

kalmamıştır. Jön-Türk idarecileri 

ve zabitleri, sersemce ve cahilane 

bir gayretle İslâm’ı istihfaf etmek-

te, hatta bu telakkiyi mürtedlik 

saymaktadırlar. Hareket Ordusu 

vak’a-i kerihesinde, bütün Birinci 

Ordu eratı, irtica töhmetiyle, Ru-
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meli dağlarında, kar ve kış altında 

en güç hizmetlere mahkum edi-

lerek cezalandırılmışlardır. Genç 

zabitan arasında serkeşlik almış 

yürümüş; yalnız neferin dini te-

lakkilerine değil, askerliğe zıt olan 

disiplinsizlik, amir tanımamazlık, 

fırkacılık ve içkicilik orduyu ke-

mirmiştir. Milleti ve devleti ayakta 

tutan en mukaddes mefhurnlar is-

tihfaf sehpalarında sallandırılmış-

tır. Halk ve münevver telakkileri 

arasındaki tezat, orduda da nefer 

ve zabitin zihniyet ayrılığı şeklin-

de tezahür etmekte ve milli gücü 

sarsmaktadır. Bu sebeple, Osmanlı 

ordusunda, erat hariç olmak üzere 

yüksek dini ve milli duygular zayıf 

görünmektedir. İşin garibi, halk 

ve erat bile, dini ve milli yoldan 

tam tahrik edilmemiştir”

Ziya Nur Aksun’u destekleye-

cek onlarca olaydan birini, Balkan 

Harbi’ni takip eden onlarca Avru-

palı gazeteciden biri olan Fransız 

Georges Remond’un Türkçeye 

“Mağluplarla Beraber” adıyla çev-

rilen kitabında buluyoruz. Yazar 

Çatalca Savaşları sırasında ihtiyar 

Karadenizli gönüllü ile karşıla-

şır… 19 Kasım 1912 sabahı denk 

geldiği gönüllüyle sohbetinde me-

rakını celbeden, ihtiyarın memle-

ketine dönme isteğidir. Sebebini 

sorunca şu karşılığı alıyor: “Bura-

da İslâm toprağını korumak için 

savaşmaya geldim. Fakat bugün 

niçin kan döküldüğünü kimse 

bilmiyor. Gençliğimde muhare-

beden önce kurban kesilir, imam 

dua ederdi. Şimdi ne kurban kesi-

liyor ne de dua ediliyor. Komita ve 

hürriyet için savaşıyormuşuz. Ben 

bunları görmedim. Ne padişah 

var ne de halife var! Allah’ı unut-

tuğumuzdan bu cezayı görüyoruz. 

Yoksa Bulgarlar bizi mağlup etme-

di.”*

Unutturulan Ümmet Bilinci

Balkan Savaşlarının unuttu-

rulan tarafl arından biri de başta 

Araplar olmak üzere Müslüman-

ların  yaptıkları yardımlardır. 

Hatta bu yardım gönüllü savaşçı-

lara  kadar gelir. Savaş sırasında 

“Osmanlı’nın 54, 55, 56 ve 57. 

tümenlerinde Arap bölgesinden, 

özellikle Suriye, Ürdün ve Filistin 

civarından Osmanlı ordusunun 

yanında yer alan gruplar vardı. 

57. Tümen özellikle Bulgarlarla 

savaştı. Ayrıca Medine’den gelen 

ve 58 kişiden oluşan “Medine Gö-

nüllüleri” de Osmanlı ordusunun 

yanında savaşan Arap gruplar-

dan biridir. Bolayır’da savaşan bu 

grup, çok da yararlı olmuştur.”**

Bir de tıbbi ve nakdi yar-

dım vardır. Balkan Savaşlarında 

Mısır ve Hindistan Kızılayları 

Türkiye’ye muhtelif heyetler gön-

derirler. Mısır Kızılayı’nın ayrı ayrı 

gönderdiği dört heyet Beylerbeyi, 

Ayastefanos, Maltepe, Sancakte-

pe ve Yedikule’de sabit ve seyyar 

hastaneler tesis ederek faaliyette 

bulundular. Özellikle Edirne’nin 

düşmesi üzerine perişan bir hal-

de ortada kalan hasta ve yaralı 

askerlerle göçmenlere yardımcı 

oldular. Mısırlı doktor miralay 

Selim Müslim Bey’in başkanlığın-

da, Kasım 1912’de İstanbul’a ge-

len ilk heyet önce Sazlıbostan’da 

çadırlarda bir hastane tesis etti; 

daha sonra Hadımköy’de inşa edi-

len barakalarda yeni bir hastane 

açtı. İkinci Mısır heyeti 16 Aralık 

1912’de Beylerbeyi’nde 200 ya-

taklı; Üçüncü heyet (13 tabip, 1 

eczacı, 12 erkek ve kadın hastaba-

kıcı ve 3 hademeden oluşuyordu) 

Ayastefanos’ta kiralanan evlerde 

21 Aralık’ta 270 yataklı; Dördün-

cü heyet ise, (13 tabib, 1 eczacı, 

26 hastabakıcı ve hademeden olu-

şuyordu) 28 Aralık’ta Maltepe’de 

kiralanan binalarda 360 yataklı 

birer hastane açtı. Yine aynı heyet-

ler tarafından Yedikule’de 21 Şu-

bat 1913’te 52 yataklı bir göçmen 

hastanesi kuruldu. Diğer yandan, 

Mısır Kızılayı göçmen ve yaralıla-

rın sevk için Selanik-İzmir arasın-

da Bahr-i Ahmer vapurunu sefere 

koydu; vapurda 5 tabib, 1 eczacı, 

24 hastabakıcı ve iki hademe gö-

rev aldı.

Balkan harbinde Londra ve 

Hindistan’dan da muhtelif he-

yetler Türkiye’ye geldi. Har-

bin ilk günlerinde Londra’dan 

Türkiye’ye gelen heyette Oxford 

Üniversitesi’nde öğrenim gören 

Abdülhak, Seyid Ömeran, Se-

yid Mehmed Hasan, Seyid Hasan 

Abid Caferi ile Mısırlı doktor Se-

lim Bey bulunuyordu. Heyet önce 

Haydarpaşa Hastanesi’nde daha 

sonra Ömerli’deki hastanede gö-

rev aldı. Hindistan’dan gönderilen 

ve “Bombay Fukarâ-yı İslâmiyesi 

Heyet-i Sıhhiyyesi” adını taşı-

yan ilk heyet 17 Aralık 1912’de 

İstanbul’a geldi. Mehmet Hüse-

yin Efendi’nin başkanlığındaki 

23 kişilik heyet, Bombay’da İslâm 

Gençleri Cemiyeti ile Ziyâü’l-

İslâm Encümeni tarafından top-

lanan ianeler ile teşekkül etmişti. 

Yine aynı günlerde, Hind ileri ge-

lenlerinden ve Londra’da yaşayan 

Emir Ali de İstanbul’a bir Kızılay 

heyeti gönderdi.***

Unut(Tur)ulan  Katliamlar

Günümüzde çok da konuşul-

mayan konulardan biri de Balkan 

göçleridir. Oysa Stanford Shaw’a 

göre Yunan İsyanı (1821), Romen 

Prenslikleri’nin İsyanı (1857), Gi-

rit ayaklanmaları (1866-1869), 
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■ Balkan Savaşları

Bosna- Hersek ve Karadağ’daki 

ayaklanmalar (1858-1869) ve en 

son Bulgar ayaklanması (1870’li 

yıllar) gibi Balkanlar’daki tüm ba-

ğımsızlık hareketlerinin az bilinen 

öyküsü; bunların bağımsızlıkla-

rını haklı çıkaracak “Hıristiyan” 

çoğunluğu sağlamak için, geride 

öldürülmüş ana-babalarını, ço-

cuklarını, akrabalarını, mallarını 

mülklerini bırakarak Osman-

lı Devleti’nin sürekli daralan sı-

nırlarına kaçmaya çalışan zavallı 

“göçmenler” ile bu bölgelerde 

yaşayan “Müslüman” halkın bü-

yük “soykırımlara uğratılmasını” 

da kapsamaktadır. Savaşlar çok 

sayıda Türk, Pomak, Arnavut ve 

diğer Müslümanların katline ve 

mecburi göçüne neden olmuştur. 

Böylece Balkanlar’daki nüfus da-

ğılımı büyük ölçüde değişmiştir. 

1911’de Osmanlı Rumeli’sindeki 

Müslüman nüfus 2 milyon 315 

bin 293’dür. Harp sonrası farklı 

senelerde yapılmış Yunan, Bulgar 

ve Yugoslavya kaynaklarında, bu 

ülkelerce Balkan Savaşı ile alınan 

topraklardaki Müslüman nüfus 

870 bin 114’tür. Katledilenler 632 

bin 408’dir. Anadolu’ya geçen 

muhacirlerse 812 bin 771’dir.

Bulgarlar Balkan Savaşları sıra-

sında Trakya’da da birçok zulüm 

yapmıştır. Fransız yazarı Pierre 

Loti Edirne’nin geri alınmasını ve 

gördüklerini Daily Telegraph ga-

zetesine çektiği bir telgrafta şöyle 

anlatıyordu: “Hıristiyan kurtarıcı-

lar birkaç ay içinde bu kadar tah-

ribatı yapmak için kim bilir nasıl 

bir vahşi hırsla çalışmışlardır. Bul-

garların istilasından evvel Trakya 

ovalarının nüfusça kalabalık ve 

müreffeh hayatına malik bir vila-

yet olduğu malumdur. Fakat bu 

gün hiçbir şey yok. Beni Edirne’ye 

götüren otomobilde hiçbir insan 

yüzü görmeden kilometrelerce yol 

aldık. Yalnız orada burada iske-

letler, taş yığınları göze çarpıyor. 

Bu viranelere yaklaştıkça enkaz 

arasından ürkek yüzlü bir zavallı 

meydana çıkıyor. Mesela Havsa’da 

cami ve minaresi yıkılmış, me-

zarları açılarak kirletilmiş, köyün 

binden fazla ahalisinden yalnız 

kırkı kurtulmuştu” diye yazmıştır. 

Balkan Savaşları sırasında 

İstanbul’da olan Alman seyahat ya-

zarı William M. Pickthall gördüğü 

vahşet olaylarını şöyle aktarmıştır: 

Paçavralar içinde her şeyden yok-

sun olan insanlar, canlarını kur-

tarmak için akın akın Türkiye’ye 

göç ediyorlardı. Arkadaşım Ali 

Haydar Mithat’ın çiftliğine sığınan 

sefi l kalabalık arasındaki her kız 

ve genç kadının ırzına geçilmişti 

ve on üçünde olan kızlar tecavüz 

edildiklerinden hamile kalmışlar-

dı. Bizim köyde pek çok muhacir 

görebilirdiniz. Böyle perişan in-

sanlar için, istasyonda tren bek-

leyenler arasında, onlara yardım 

toplamak için tepsiler dolaştığını 

görmek olağandı. Bir gün, aynı 

şekilde elinde tepsisi olduğu hal-

de çok mükemmel birisi, benim 

de yardıma katılmam için yanıma 

gelmişti. Bu mükemmel insanın 

dilini kesmişlerdi. Daha sonra, 

kulaklarının da kesildiğine kanaat 

getirdim. Çünkü başına uzun bir 

kalpak geçirmişti” demektedir.

Balkan Savaşları döneminde, 

savaş muhabiri olarak cepheye 

giden Sovyet devriminin önde 

gelen isimlerinden ünlü Marksist 

teorisyen Lev Troçki’nin, cephe-

den yazdığı yazılar da büyük olay 

olmuştu. Troçki, 1929’da sürgün 

geldiği İstanbul’daki ilk basın top-

lantısında, Balkan Savaşlarındaki 

yazılarını içeren kitabını elinin al-

tında tutuyordu.

İngiliz Arşiv belgelerindeki 

konsolosluk raporlarında bildi-

rildiğine göre Serez’e sığınmış 

bulunan muhacirler Bulgarların 

güvence verip, muhacirlerin mem-

leketlerine serbestçe geri dönebi-

leceklerini ilan etmeleri üzerine, 

Serez’e sığınmış Melnik’li Türk-

lerden kalabalık bir kitle dönüş 

yolculuğuna başlamıştır. Petriç ya-

kınlarına geldiklerinde köylerinin 

yakılıp yıkıldığını öğrenmişlerdi. 

Bu sırada onları konaklama esna-

sında basan Bulgarlar bu muhacir-

lerden 200 kadarını öldürmüşler-

di. Ayrıca Struma-Karasu ırmağı 

kıyısındaki Orman Çiftlik’te 1200 

kişi daha kıyımdan geçirilmiş ve 

cesetlerinin ırmağa atıldığı söylen-

miştir. Serez’deki makamlardan 

aldıkları serbest geçiş belgesiyle 

köylerine dönen Hatunca köylü-

leri ise üç-dört gün evlerinde kal-

dıktan sonra, önce soyulmuşlar 

akabinde de tamamı kıyımdan ge-

çirilmişti. Bu tür köylerin toptan 

yok edilmesine dair pek çok bilgi 

mevcuttur. Drama ve Serez san-

cakları arasında 87-100 haneli bir 

köy olan Yörükler Köyü’nün Türk 

ahalisinin tamamı Balkan Savaşın-

da Bulgarlarca katliama uğramış-

lardı **** 

Dipnotlar

* http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/

haber-33886-.html

** Arap askerler de savaştı http://www.

aa .com. t r / t r / t ag /91195- -ba lkan-

savaslarinin-100-yil-donumu

*** Balkan Savaşında Kızılay (Osmanlı 

Hilali Ahmer) Cemiyeti, Dr. Mesut 

Çapa.

****Balkan Savaşları Sonrası Rumeli’den 

Türk Göçleri ve Osmanlı Devleti’nde 

İskânları, Hazırlayan: Sezer Arslan, 

Yüksek Lisans Tezi  Edirne-Trakya 

Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Haziran, 2008.
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Dünyayı Güzelleştirmek / Beşir Ayvazoğlu / Timaş Yayınları, 2012

Cansever Hoca, kaynağını çok aradığı bir hadis-i şerife dayanarak sanatın asıl vazifesinin 
dünyayı güzelleştirmek olduğunu söyler, estetiğini ve mimarî felsefesini bu görüşe dayan-
dırırdı. İçinde mutlu bir hayat sürebileceğimiz güzel dünyanın, avutucu eğlencelerle değil, 
şehirleri ve konutları insanın eşref-i mahlûkat olduğu göz önüne alınarak yeniden inşa 
etmek suretiyle kurulabileceğine inanmıştı. Meskenin insanları sadece yağmur ve soğuktan 
koruyan barınaklar olarak görüldüğü, insanın güzel bir dünyada yaşama ve çevresinin oluş-
masına katılma hakkı ve sorumluluğu kabul edilmediği sürece, Cansever Hocaya göre, asıl 
mânâsında beşerî ve güzel bir çevre meydana getirmek mümkün değildi. Beşir Ayvazoğlu
Osmanlı bakıyyesi aydınların örnek hayatlarını gelecek nesle taşımaya Mimar Turgut Can-
severle devam ediyor. Ayvazoğlunun nefis üslubuyla okur kendisi kâh Turgut Canseverin 
çok az bilinen çocukluk ve gençlik zamanlarında, kâh babası Doktor Hasan Ferit Canse-
verin Türk Ocaklarını kurmak için verdiği mücadelelerin içinde buluyor. Turgut Canseverin 
Dünyayı Güzelleştirmek olarak özetlediği mimarî felsefesine, sanat görüşüne ve bütün 
dünyada kısa sürede müthiş bir hızla gelişen şehirleşmenin Türkiyede nasıl tezahür ettiğine 
dair görüşlerini kendisiyle sohbet ediyormuş gibi okuyacaksınız.

Yıkılsın Bu  Düzen/Fel Yaskut  Ennizam! Arap Ayaklanmaları ve Sonrası
Mete Çubukçu / İletişim Yayınları, 2012

Tunuslu seyyar satıcı Muhammed Buazizi, 17 Aralık 2010 tarihinde Sidi Bouzid valiliği 
önünde kendini ateşe verdi. Amacı kendisini hırpalayan ve meyvelerine el koyan zabıtaları 
protesto etmekti. Ancak Buazizi’nin kendi bedeninde yaktığı ateş kısa sürede büyüdü ve 
önce ülkesini, sonra bütün Arap coğrafyasını kaplayacak kitlesel bir harekete dönüştü.
Ayaklanmalar çok hızlı ve sert bir şekilde yayıldı. “Tunus’tan Han Yunus’a kadar” bölge 
halkları haksızlığa, yoksulluğa, demokratik olmayan şartlara ve yaşadıkları düzene karşı 
ayaklandılar. Yıkılmaz denilen diktatörleri devirip, rejimleri alaşağı ettiler. Kısa sürede çığ 
gibi büyüyen, yalnızca Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da değil, tüm dünyada yankılarını hisset-
tiren bu hareketi bir araya getiren, birleştiren yegâne emel şu sözlerde vücut buluyordu: 
Fel yaskut ennizam! Yani, “Yıkılsın bu düzen!”  “Arap Baharı” tanımlamasını reddeden 
Çubukçu, yaşananları bölgenin iç dinamikleri çerçevesinde açıklama gayretinde. Ayrıca 
dış müdahaleleri ve uluslararası konjonktürü de bakış açısına dahil ederek ayaklanmaların 
nedenlerine, sonuçlarına ve bu süreçte yaşananlara odaklanıyor.
 
Cumhuriyet ‹slamcılığının Seyri, ‹slamcılık Yazıları / Serkan Yorgancılar
Otorite Yayınları, 2012

İslâmcılık ve İslâmcılar üzerine yapılan tartışmalar bitmek bilmiyor. Hem dünya ölçeğinde 
hem de Türkiye ölçeğinde İslâmcılık üzerine tartışmalar ve kafa karışıklığı uzunca bir 
süre daha devam edeceğe benziyor. Dünya sisteminde meydana gelen dalgalanmalar 
coğrafyamızda da etkilerini gösteriyor ve Türkiye’de bütün siyasi aktörlerin ve söylem-
lerin bir biçimde değiştiği/değiştirildiği bu süreçte İslâmcılar da bazen kendi tercihleri 
doğrultusunda değişim geçiriyorlar bazen de koşulların zorlaması sonucunda bir deği-
şime maruz kalıyorlar. Değişim kavramı ise çoğu zaman hareketin aktörleri tarafından 
yönlendirilemediği durumlarda İslâmcılığa inananlar açısından ciddi tehditler üretiyor.
Yorgancılar bu kitabında bazı isimler ve temalar üzerinden Türkiye İslâmcılığını ele alıyor. 

Erich Fromm ve Din Tanrısız Bir Dindarın Hümanistik Din Anlayışı 
Mustafa Doğan Karacoşkun / İz Yayıncılık, 2012

Modern anlayışlara her zaman mesafeli olan Erich Fromm, psikanaliz ve genel düşünce 
tarihinde Batının önemli isimlerinden biri olarak yerini almıştır. Öyle ki, ABD’nin en popüler 
yazarları arasında ön sıralarda bulunmaktadır. Bu popülarite sadece ABD ile sınırlı değildir. 
Fromm, Avrupa ve dünyanın pek çok yerinde benzer bir ilgi ile okunan isimler arasında 
önemli bir yere sahiptir. Bu tanınmışlık ülkemiz için de geçerlidir. Ortaya koyduğu psiko-
lojik, sosyolojik, felsefî, dinî ve tarihî görüşleriyle, hemen hemen sosyal bilimlerin pek çok 
alanında ilgi ile takip edilen bir isimdir. Yazdığı metinlerde anlatımının son derece akıcı 
olması, kolay ve anlaşılır bir üslûp içermesi, Fromm’un geniş kitleler tarafından tanınıp 
okunmasında etkili olmuş özellikleridir. Ayrıca üzerinde durduğu insanın yalnızlaşması, 
robotlaşması ve değerlerinden uzaklaşması gibi konular, hızlı değişimler yaşayan günü-
müz insanının hislerine tercüman olma niteliğinde gözükmektedir. Dolayısıyla bunlar da 
ona ve eserlerine olan ilgiyi arttıran etkiler arasındadır. Ülkemizde gerek akademisyen, 
gerekse başka çevrelerden Fromm okuru olan geniş bir kitlenin, onun insan ve dine ilişkin 
yaklaşımlarını bir arada bulabilecekleri bu eser, bir ihtiyacı giderirse yazar ve yayıncısını 
bahtiyar edecektir.

Bir Osmanlı Şehri Şam
Richard van Leeuwen
Küre Yayınları, 2012

Osmanlı şehirlerinin 
gerek ayrı ayrı, gerekse 
de birbirleriyle ilişkileri 
çerçevesinde tarihleri-
nin yeterince çalışıldı-
ğını söylemek pek de 
kolay değildir. Çağdaş 
şehir tarihi yazımının 
imkanları, çeşitli kay-
nakların birarada kulla-
nılması ve mukayeseli 
çalışmalar ile bu yeter-
sizliğin aşılması elzem-
dir. Böyle bir amaçla 
hazırlanan Şehir Tarihi 
serisi, dizinin bu ikin-
ci kitabında Osmanlı 
Şamına odaklanıyor.
Richard van Leeuwen, 
Şamın şehir yapısının 
gelişiminde vakıfların 
işlevini, M. Foucault 
ve P. Bourdieunun ikti-
dar, alan ve habitus 
gibi kavramları çer-
çevesinde ele alıyor. 
Yazar; Şamı, şehrin 
tanımı, iç dinamikle-
ri, aktörleri, mekanın 
simgesel, sanatsal ve 
işlevsel organizasyonu, 
İstanbul ile ilişkiler ve 
Osmanlılaştırılma gibi 
mikro-makro konular 
arasında gidiş gelişler-
le anlamaya çalışıyor. 
Osmanlı arşiv kaynak-
larına ilaveten fıkıh 
metinlerini de kullanan 
eser, daha ileri çalışma-
lara kapı aralıyor.

Kitaplık



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


